
                 

Jeugdgezondheidszorg: ‘een gigantisch effect voor een prikkie’  

Factsheet Jeugdgezondheidszorg                                                                                    
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg aan alle 
kinderen. JGZ wordt actief, systematisch en gratis aangeboden aan 3,46 miljoen Nederlandse kinderen van 0-19 jaar (21% 
van de totale bevolking). Bij een bereik van 95% kost het totale preventieprogramma JGZ €108 per kind per jaar (situatie in 
2012). Voor dat geringe bedrag krijgt elk kind en/of de ouders een compleet pakket aan diensten aangeboden. Het volgen 
van de ontwikkeling van het kind, informatie, voorlichting en advies aan kind en/of ouders, diverse interventies, w.o. me-
disch onderzoek, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties, screeningen en zorg op maat. Ieder kind wordt min. 17 contacten 
met een jeugdarts /verpleegkundige JGZ aangeboden. Een groot deel van deze interventies is bewezen effectief en de ge-
zondheidswinst die met deze activiteiten behaald wordt is dan ook groot.

1
 Dankzij de screeningen wordt een betere ont-

wikkeling van 2200 kinderen gerealiseerd en preventie van 20 sterfgevallen/ jaar. Door de hielprik worden 200 kinderen be-
hoed voor een handicap en 30 sterfgevallen/jaar voorkomen. Dankzij de preventieve adviezen worden 170 sterfgevallen 
door wiegendood voorkomen en het vaccinatieprogramma voorkomt 6000 ziekte- en 50 sterfgevallen/ jaar.

2
 De JGZ kost    

€433 miljoen/ jaar, maar de interventies leveren €5,6 miljard/ jaar op ofwel €300 per inwoner per jaar.
3
 Dat betekent dat het 

resultaat van de JGZ €5,2 miljard/ jaar bedraagt. Elke euro die jaarlijks in de JGZ wordt geïnvesteerd levert dus minstens 
€11 op. Daarbij blijkt bij onderzoekvan verschillende projecten dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 
maal terugbetalen.

 4 

Kinderen zijn kwetsbaar en afhankelijk van anderen voor een omgeving waarin ze gezond en veilig kunnen opgroeien. De gezonde 
en veilige ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen is van groot maatschappelijk belang. De JGZ heeft de taak deze gezonde en veili-
ge ontwikkeling van kinderen te bevorderen en te borgen. De JGZ heeft als enige partij in de gezondheidszorg alle kinderen in Ne-
derland in beeld en biedt hen regelmatige en longitudinale preventieve zorg aan. Tijdig signaleren van problemen of signalen die 
later tot een risico kunnen leiden is een essentieel onderdeel van deze zorg aan kinderen.  
 

In het nieuwe jeugdstelsel krijgen preventie,normaliseren en voorkomen van specialistische, dure zorg veel aandacht. JGZ is van 
oudsher de laagdrempelige, preventieve zorg waar ouders en jongeren terecht kunnen voor informatie en ondersteuning op het ge-
bied van een gezonde en veilige ontwikkeling. De preventieve contacten met kinderen vormen het fundament van de JGZ. JGZ ziet 
en monitort de ontwikkeling van vrijwel alle kinderen en vervult daardoor een verbindende rol tussen scholen, huisartsen, wijkvoor-
zieningen, fysiotherapeuten, diëtisten etc. enerzijds en specialistische hulp anderzijds. Zij is daar waar kinderen zijn en kan daar-
door een spilfunctie vervullen tussen de verschillende vindplaatsen: de wijkvoorzieningen en (voor)scholen. Maar JGZ is meer.JGZ 
omvat alle preventieve kerntaken voor jeugd uit de Wet publieke gezondheidszorg. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
individugerichte en groepsgerichte activiteiten en tussen problematiek van eenvoudige, programmatische en complexe, meervou-
dige aard. 
 
Het aanbod van de JGZ is vastgelegd in het Basistakenpakket (BTP). In dit pakket zijn diverse interventies opgenomen zoals de 
vaccinaties, screeningsprogramma's (op o.a. hartafwijkingen, heupdysplasie, testisindaling, gehoorstoornissen, gezichtsvermogen) 
en adviezen ter preventie van overgewicht, wiegendood en veiligheid, cariës, niet roken in aanwezigheid van kinderen, zindelijk-
heid en vitaminegebruik. Sinds jan.2015 is het nieuwe BTP vastgesteld waarbij op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten 
een modernisering heeft plaatsgevonden en het beter aansluit op de stelselwijziging Jeugd. 
JGZ-organisaties opereren in een complex werkveld, mede doordat zij vaak voor meerdere gemeenten werken en met verschillen-
de organisaties rondom het kind moeten samenwerken. Daarnaast leggen de transformatie van de jeugdhulp en bezuinigingen ex-
tra druk op de JGZ-organisaties. Hierdoor bestaat het risico dat de JGZ-organisaties niet meer in staat zijn haar activiteiten zoals 
omschreven in het BTP naar behoren uit te voeren. Tegelijkertijd bieden de transitie van de jeugdhulp en de daarmee beoogde 
transformatie kansen voor de JGZ. De JGZ kan haar unieke positie in het jeugdstelsel versterken en zich positioneren als de cen-
trale organisatie voor het vroegtijdig signaleren van risico’s voor kinderen, het inschakelen van de benodigde hulp en het zo nodig 
doorgeleiden naar gespecialiseerde hulp.  
 

De maatschappij verandert; ouders nemen meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en die van hun kinderen en 
worden daarbij - als dat nodig is- ondersteund en geadviseerd door professionals. In het zorgproces zijn ouders en jeugdigen lei-
dend en werken zij op gelijkwaardige basis samen met professionals. De meeste ouders willen snel en concreet informatie, advies 
en hulp in de buurt, wijk of dorp waarin ze leven. De consultatiebureaus, al dan niet ondergebracht in een CJG, zijn laagdrempelig 
en vertrouwde locaties in vrijwel alle wijken van een stad of in een dorp. Deze huisvesting ondersteunt het wijkgericht werken en 
maakt ontmoeting tussen de verschillende professionals mogelijk.Verder geeft JGZ ondersteuning en zorg: niet schakelen en door-
verwijzen, maar, indien gewenst, aansluiten bij de behoefte van het gezin en op maat concrete hulp en ondersteuning bieden. In 
dialoog wordt nagegaan of en wat het kind of de ouder nodig heeft om de eigen kracht te versterken en oplossingen dicht bij kind  
en gezin te zoeken of tijdelijk lichte hulp erbij te halen, zodat kind en gezin weer zo snel mogelijk op eigen kracht verder kunnen.  
                                                                                                                                                                                                                            
De Inspectie onderzocht de kwaliteit van de JGZ in Nederland.

5
 Hierbij werd geconstateerd dat de JGZ-organisaties op de onder-

zochte onderdelen grotendeels voldoen aan de normen. Niettemin kunnen en moeten de JGZ-organisaties nog verder verbeteren, 
met name op het in beeld hebben en bereiken van bijzondere groepen kinderen en het signaleren van trends en afwijkingen en 
vergelijken van gegevens. Om de beoogde doelen van de transformatie van de jeugdhulp te bereiken is het verstandig dat ge-
meenten optimaal gebruikmaken van de JGZ. De gemeente heeft met een goed werkende JGZ goud in handen! 
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Toelichting op de Factsheet Jeugdgezondheidszorg 

Aanleiding 

In 2008 tijdens een mediatraining van het AJN bestuur verzuchtte onze trainer dat zij,- tijdens de voorbereiding op die dag-, ver-
geefs had gezocht naar een factsheet, waarin taken, doelen, ambities en kengetallen van de jeugdgezondheidszorg bondig ge-
formuleerd waren weergegeven.  
Het AJN bestuur zou met een dergelijke tool de jeugdgezondheidszorg beter kunnen profileren. Bij contacten met gemeenten, 
andere instanties en/of pers kan het namelijk handig zijn om de meest actuele gegevens bij de hand te hebben. 
Vanwege het feit dat verbeteren van het imago van de jeugdgezondheidszorg destijds één van mijn aandachtsgebieden was vond 
ik dat een prima idee en heb die taak op mij genomen. Vervolgens heb ik een overzicht gemaakt van de prevalentie cijfers, ken-
merken en kengetallen met betrekking tot risicokinderen.  
 
Gebruik 

Bij gebruik zal blijken, dat de bijlage een overzicht biedt van kenmerken met veel getallen en percentages; het is niet echt een mak-
kelijk lezend stuk. De bedoeling van die bijlage is ook meer om een overzicht te geven van kengetallen, prevalentiecijfers (voor zo-
ver bekend) met verwijzingen naar documenten waar de gegevens vandaan komen. ‘Kinderen in bijzondere omstandigheden’ (blz 
87) is een korte samenvatting zonder al te veel toelichting. De bijlage ‘kengetallen mbt. kosten en doelmatigheid ‘ (blz.102) geeft in-
zicht in de financiering van de JGZ. De factsheet is een dynamisch document; het zal regelmatig ververst en herzien worden. 
Inhoudelijk commentaar blijft dan ook erg welkom…. 
 
Doel 

Met deze factsheet heeft de jeugdarts/arts M&G een tool in handen om inzicht te geven waar de JGZ mee bezig is en om de JGZ 
met behulp kengetallen en gegevens over risicokinderen te promoten bij zorgpartners, gemeenten, studenten geneeskunde en 
ouders. 
Daarnaast is de jeugdarts en/of regiobestuurder op de hoogte van de feiten en kenmerken van de jeugdgezondheidszorg en de 
meest actuele gegevens met betrekking tot de (risico-) jeugd in Nederland.  
 
Beloop 

In april 2009 is de eerste versie verschenen en inmiddels zijn we al ontelbare versies verder. Regelmatig wordt de meest recente 

versie op de AJN website gezet. Begin 2011 werd de factsheet opgepikt via de nieuwe media en kreeg de PR een enorme boost.  
Diverse collega’s zeggen de factsheet te gebruiken en ook bij enkele opleidingen is de factsheet opgenomen in de literatuurlijst. 
Om het gebruik te vergemakkelijken is toen ook een inhoudsopgave (blz.104) en een trefwoordregister (blz.107) toegevoegd. Om 
de omvang te beperken is het lettertype aangepast. Als laatste is een pagina met verklaringen voor de diverse afkortingen (blz.102) 
toegevoegd en is het gewijzigde nieuwe logo erin gezet. Inmiddels is het bestand zo groot geworden dat het een Epub genoemd 
kan worden. Ik dank een ieder voor het opbouwende suggesties tot op heden. 
 
 
Marijke van Keulen, arts M&G 
Jeugdarts GGZ 
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Bijlage vol kenmerken en prevalentiecijfers, kengetallen m.b.t. risicokinderen                                                                                                                                                       
 
Wat zijn risicokinderen? 

Kinderen bij wie sprake is van meerdere risico’s, waardoor de participatie in de samenleving langdurig belemmerd is of kan worden 
Bij deze kinderen zijn geen of onvoldoende beschermende factoren aanwezig om de negatieve invloed van de risicofactoren te ver-
minderen en de balans tussen draagkracht en draaglast terug te brengen. 
 
Risicokinderen en risicosituaties zijn herkenbaar 
Zwangerschap 

Tot juni 2004 zijn in NL ca. 35.000 kinderen verwekt met onbekende sperma donoren. Sindsdien is anoniem doneren verboden. 
IVF: 4765 pasgeborenen (1 op de 36) is in 2015 is een IVF-baby; Het aantal meerlingen (wat als complicatie wordt gezien) is afge-
nomen van 13,5% in ‘08 naar 3,5% in 2015.

6
 De slagingskans van een IVF of ICSI-behandeling is stabiel en bedraagt 32,6% per 

cyclus; in ‘08 was dit nog 23,3%. Kinderen die geboren worden na ivf hebben geen verhoogd risico op autisme tov kinderen uit 
spontane zwangerschappen, maar wel een licht verhoogd risico op mentale retardatie.

7
                                                                                                                                                                       

Zwangerschap op oudere leeftijd Al 10 jr.lang luiden gynaecologen de noodklok over de gem. leeftijd van 31,2 jr. waarop ♀ in NL 
hun 1

e 
kind krijgen.

8
 In1970 werden 90% van de kinderen voor het 30

e 
levensjaar van de moeder geboren; nu is dat slechts 50%; 

11% van de ♀ wordt voor het eerst moeder na hun 35
e
 en 5% na hun 38

e
, dit was eind jaren ‘70 nog 2%. Redenen hiervoor zijn oa. 

de verlenging van de levensduur, carrière, late gezinssamenstelling en technologie.                                                                                     
Een ‘late’ zwangerschap heeft een aantal risico’s:                                                               
- hoe ouder de moeder, des te meer kans op een chromosoomafwijking, bekendste is het syndroom van Down; trisomie 21.  ♀ die
 30 jr zijn, hebben gem. een kans van 0,1% op het krijgen van een kindje met Down, ♀ van 35 jr 0,3%, ♀ van 40 jr 1% en 
 ♀ van 45 jr 4% doordat de vorming van eicellen afwijkend verloopt. Daarom wordt vanaf 36 jr. aan iedere zwangere  pre-
 natale diagnostiek aangeboden.        
- er is een toenemende kans op onvrijwillige kinderloosheid 
- de kans op een meerlingzwangerschap en dus vroeggeboorte neemt toe met het stijgen van de leeftijd              
- het risico op miskraam/ bevalling met een afwijkend verloop neemt toe met de leeftijd: rond je 30e is de kans op een miskraam
  10%. Tussen je 35-40

e
: 20% en na je 40e zo’n 30-50%.                            

- er lijkt een verband te bestaan tussen late zwangerschap en borstkanker 
- de frequentie van doodgeboorten en babysterfte is gerelateerd aan de leeftijd van de moeder   
- mogelijk is er een verband tussen zwangerschap bevorderende medicatie en eierstokkanker                                                                                                                              
- hoe ouder de vader hoe meer genetische mutaties hij aan zijn kinderen overdraagt, hierdoor neemt het risico op afwijkingen zoals  
schizofrenie en autisme toe.

9
 Onderzoek toont dat aan dat hoe hoger de leeftijd van de vader bij de geboorte van zijn kind, hoe gro-

ter de kans op verschillende psychiatrische (ASS, ADHD en verslaving)- en leerproblemen.
10

 
Prenatale screening  bestaat uit 2 onderdelen: een screening op downsyndroom (trisomie 21) bij 9-14 wkn dmv een combinatietest 
(CT= conc van 2 door placenta geproduceerde stoffen + echoscopische nekplooimeting; specificiteit 95%) en een screening rond 
20 wkn op structurele afwijkingen dmv SEO ook wel de 20-wkn echo genoemd. Vrijwel 100% van de zwangeren laat dit doen.  
NIPT Vanaf april 2014 komen zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie (vastgesteld na een com-
binatietest) hiervoor in aanmerking. Per 1 april 2017 is deze beschikbaar voor alle zwangere vrouwen als 1e screeningstest aange-
boden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen 
voor de NIPT als ze meedoet aan de studie. Deze Niet Invasieve Prenatale Test is gebaseerd op sequencing van fragmentjes cel-
vrij foetaal DNA die rond zweven in het maternale plasma op trisomie 21 18 +13. NIPT is mogelijk vanaf de 11

e
 week tot het eind 

van de zwangerschap. De test kan in 3% van de gevallen mislukken, sensitiviteit en specificiteit is 99%. Een ongunstige NIPT uit-
slag moet bevestigd worden met een invasieve test.  
Laag opgeleide vrouwen hebben minder kans op een goed verlopende zwangerschap. Ze lopen groter risico op toxicose, zwanger-
schapsobesitas en hoge bloeddruk. Dat komt omdat zij tijdens de zwangerschap vaker roken, meer last hebben van stress en va-
ker te zwaar zijn dan hoogopgeleide ♀. Ook groeien kinderen van een laag opgeleide moeder trager in de baarmoeder.

11
                                                                                                                                                                                              

Niet westerse immigranten hebben 1,3x zo groot risico op complicaties met de bevalling. Vooral ♀ die minder lang in NL zijn en die  
uit Sub Sahara -Afrika komen hebben een verhoogd risico.

12
                                                                                                     

1
e
 trimester Onderzoek (Generation R) toont aan dat de groei van de foetus in de 1

e
 fase van de zwangerschap veel belangrijker is 

voor de ontwikkeling van het kind na de geboorte dan tot nog toe aangenomen. Aangetoond is dat onvoldoende groei van de foe-
tus in deze fase leidt tot een ongezonder kind. Zij hebben een verhoogde kans op vetzucht en op ontwikkeling van hart- en vaat-
ziekten op latere leeftijd. Eerder bleek al dat dit trimester allerminst een veilige periode is. Verschillende factoren bij de moeder zo-
als overgewicht, roken en bloedarmoede kunnen de ontwikkeling van de foetus al beïnvloeden. Daarnaast bleek dat een subopti-
male groei in deze periode het risico op geboortecomplicaties verhoogd. Dat is verontrustend omdat er in die fase van de zwanger-
schap nog geen controles plaatsvinden. Het is belangrijk nu te zoeken naar manieren om de zwangerschapscontroles in het 1

e
 tri-

mester te optimaliseren. Daarnaast blijkt dat een goede gezondheid van moeder als zij zwanger wil gaan worden, niet alleen van 

belang is voor haarzelf maar ook voor de volgende generatie.                                                                                                                                                                                                  
Voeding  Steeds duidelijker wordt dat juiste voeding in de zwangerschap niet alleen belangrijk is voor de gezonde groei van de em-
bryo, foetus/kind  maar ook bijdraagt aan het voorkomen van ziekte op latere leeftijd. De voeding van de moeder levert bouwstof-
fen voor de aanleg van alle organen van het kind. Wat de moeder eet heeft blijvende invloed  op de gezondheid van haar kind en 
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zelfs op de gezondheid van haar kleinkind.
13

  Uit onderzoek blijkt dat ♀ te weinig groente, fruit en te veel verzadigde vet-zuren eten 
en te weinig voedingsvezel, marginaal calcium, te weinig ijzer en foliumzuur binnenkrijgen. Voor foliumzuur (F)(vit.B11) geldt dat 
maar 49% de aanbevolen hoeveelheid gebruikt (400 μg 4 wkn vóór tot 8 wkn ná de conceptie) ter preventie van neurale buisdefec-
ten (NBD). Bij niet westerse allochtone ♀ ligt dit percentage zelfs onder de 20%. Uit de gegevens van ca.12,5 miljoen geboortes 
tussen 1991-2011 in Europa bleek dat bij 9,1/ 10.000 ongeborenen sprake is van een NBD (zoals spina bifida of anencefalie). Het 
preventief F-gebruik kan zeker 20% omhoog hetgeen jaarlijks 34 NBD gevallen zou kunnen voorkomen. Gezondheidswinst per jaar 
34 x €128.000 (=  totale kosten patiënt met NBD). Doordat noch VWS noch de zorgverzekeraars qua beleid en maatregelen sub-
stantieel aan beter F-gebruik bijdragen neemt sinds ‘05 het F-gebruik niet meer toe en het aantal NBD-zwangerschappen niet meer 
af.

14 Er zijn steeds meer aanwijzingen dat F beschermt tegen het ontstaan van hartafwijkingen. Om te zorgen dat alle vrouwen vol-
doende F binnenkrijgen, raden de onderzoekers aan het net als Amerika aan ons voedsel toe te voegen.                                                                                                                                                                                                       
Bij zwangeren ligt ook voor meerdere mineralen (ijzer, selenium, koper) en vitamines (A, B1, B6, D) de gem. dagelijkse inname on-
der de aanbeveling. Daarom is samenwerking tussen diëtist en verloskundige belangrijk. Ook de verhouding tussen verschillende 
vetzuren in de voeding van zwangere ♀ is belangrijk voor de vroege hersenontwikkeling van het kind. Een gezond dieet, met veel 
groente, fruit, vis en plantaardige olie heeft een positieve invloed op de groei van de foetus en helpt vroeggeboorte voorkomen.

15
 

Een vet- en suikerrijk dieet van de moeder tijdens haar zwangerschap daarentegen kan leiden tot gedragsproblemen bij jonge kin-
deren (bv liegen of vechten) en ADHD op latere leeftijd, dmv.epigenetische wijzigingen aan het IGF2, een gen dat bepalend is voor 
de ontwikkeling van de foetus en de delen van het brein waar ADHD zich ontwikkelt.

16
 Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat as.  

met een onverantwoord eetpatroon vaker bevallen van een kind +aangeboren afwijkingen dan zwangeren met een gezond dieet.
17

 
Hongerwinter Onderzoek van kinderen geboren na de hongerwinter laat zien dat schaarste in het 1

e
 trimester terug te zien is op het 

niveau van de cognitie, stressgevoeligheid, hart- en vaatziekten en kans op borstkanker. Was er voedselgebrek in het 2
e
 trimester 

zien we vooral effecten op de longfunctie en nieren, was het in het laatste trimester dan zien we mn. problemen met diabetes. An-
der onderzoek van deze groep laat zien dat de extreme omstandigheden in de baarmoeder aanleiding waren tot verandering van 
hun DNA; het vertoonde een ander methyleringspatroon dan hun brussen die niet in de hongerwinter geboren zijn. Deze epigene-
tische veranderingen bieden de cel, en dus ons lichaam de mogelijkheid dusdanig gebruik te maken van de informatie in het DNA 
dat de kans op overleving op ieder moment optimaal is. Vooral de eerste dagen na de bevruchting wordt het methyleringspatroon 
van het DNA opgebouwd.

 18
 

Geweld 5-8% van de ♀ heeft te maken met partnergeweld tijdens de zwangerschap. Dit is schadelijk voor de zwangere vrouw én 
het ongeboren kind. Een kind loopt een verhoogde kans op fysieke schade, groeivertraging en vroeggeboorte, maar loopt ook het 
risico om later zelf mishandeld of verwaarloosd te worden. Dit risico wordt nog groter naarmate vrouwen slachtoffer zijn van meer-
dere vormen van huiselijk geweld.

19 De meeste vrouwen die tijdens de zwangerschap met partnergeweld te maken krijgen, waren 
hier ook vóór de zwangerschap al de dupe van. Extra kwetsbare groepen zijn jonge stellen die kort bij elkaar zijn en stellen bij wie 
de zwangerschap ongewenst is. 
Stress Nakomelingen van moeders die veel stress en angst meemaken tijdens de zwangerschap hebben een verhoogde kans om 
vroegtijdig geboren te worden en een laag geboortegewicht te hebben. In de kinderjaren hebben kinderen van deze moeders m.n 
meer problemen met het richten van de aandacht en vertonen ze een zwak inhibitievermogen en stemmingsstoornissen.

20
 

Onderzoek doet vermoeden dat stress bij de moeder gedurende de zwangerschap, zoals bv. huiselijk geweld bij de foetus een re-
ceptor voor stresshormonen (glucocorticoïdreceptor) verandert waardoor het kind stressgevoeliger wordt. Ander onderzoek toont 
aan dat die kinderen meer kans hebbenom een niet-optimaal zenuwstelsel te ontwikkelen. Er zijn vaker coördinatieproblemen en 
problemen met de fijne motoriek.

21
 

Angsten of depressieve klachten Veel kinderen van ♀ die tijdens de zwangerschap last hadden van angsten/depressieve klachten 
vertonen gedragsproblemen. ♂ met een moeder die vooral in het 1

e 
trimester van de zwangerschap emotionele klachten had, ble-

ken meer angstig en teruggetrokken gedrag te laten zien. ♀ hadden vaker gedragsproblemen als hun moeder in het 3
e- 

trimester 
emotionele klachten had.

22
  Ook bleek de kwaliteit van het contact tussen ♀ en hun moeder na de geboorte een belangrijke rol te 

spelen bij het ontwikkelen van gedragsproblemen.                                                                                                                                                           
Psychische problemen ca.12% van de zwangeren heeft een dusdanige psychische stoornis dat behandeling noodzakelijk is. 
Zwangeren met een niet-NL achtergrond hebben vaker psychische klachten dan autochtone vrouwen. In gespecialiseerde centra 
(POP-poli’s) kunnen deze ♀ begeleid worden en bevallen. Van de zwangere ♀ gebruikt ca.3% antidepressiva. 75% daarvan stopt 
hiermee tijdens de zwangerschap. In de1

e
 dagen na de bevalling is het risico op psychische aandoeningen 35x hoger dan bij ♀ die 

niet bevallen zijn. 33% van deze ♀ heeft een blanco voorgeschiedenis. Van de pas bevallen ♀ voldoet 1,2% aan de DSM criteria 
voor PTSS: in NL zijn dat ca. 2.000 vrouwen per jaar.  
Postnatale depressie (PND) Jaarlijks ontwikkelen in NL 13% (20.000) pasbevallen ♀ een depressie/ een aanverwante stoornis - 
vaak totaal onverwacht. Een PND kan ook 6-12 mnd na de bevalling nog optreden. Symptomen van angst of somberheid in de 1

e
 

mnd, een laag opleidingsniveau en ongehuwd zijn vergrootten het risico. Het geven van borstvoeding kan het risico op een PND 
halveren. Maar onder moeders die wel borstvoeding wilden geven, maar waarbij dit niet lukte, verdubbelde het aantal PND juist. 
Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben meer kans om een PND te krijgen. Hebben vrouwen in het verleden last gehad van 
depressieklachten, dan hebben zij ruim 20 x meer kans op een PND. Bij vrouwen die nooit depressieklachten hadden, bleek dat 
een bevalling op jonge leeftijd, een keizersnede en ook een vroegtijdige bevalling de kans op een PND vergrootten. Moeders met 
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een PND schamen zich, voelen zich eenzaam en onbegrepen. Huwelijksproblemen en schei-dingen komen vaker voor. Ook voor 
de ontwikkeling van de baby zijn er risico’s op de korte en lange termijn zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op 
kindermishandeling. Op latere leeftijd komen emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen meer voor.                    
Kraambedpsychose (KP) 1 op de 1.000 vrouwen krijgt een KP. Dit is een ernstige acute stemmingsstoornis die 4 wkn na de beval-
ling optreedt en die levensbedreigend zijn voor moeder + kind.  ♀ krijgen acuut stemmingsklachten; worden heel druk of juist heel 
somber en raken het contact met de werkelijkheid kwijt. De kans is het grootst bij de bevalling van ‘t 1e kind en men heeft ca 31% 
kans om dit bij een volgende zwangerschap weer mee te maken. De meeste ♀ die een KP krijgen hebben geen psychiatrisch ver-
leden. Onderzoekers hebben ontdekt dat het immuunsysteem van deze ♀ ontregeld is; ze hadden tijdens de KP een verhoogd  
aantal aangeboren afweercellen in hun bloed terwijl daar geen logische aanleiding voor was. Wanneer een ♀ in verwachting raakt 
wordt het immuunsysteem minder actief om te voorkomen dat zij haar ongeboren kind afstoot. Na de bevalling moet het lichaam 
het immuunsysteem weer op orde brengen.

23
 Bij ca 50% van de kraamvrouwen met een KP vond onderzoeker dat het herstel van 

de natuurlijke immuniteit was doorgeschoten tot een overactief en onevenwichtig afweersysteem.
24 KP is bij veel ♀ het begin van 

een levenslange manisch depressieve stoornis. De ontdekking dat een verstoord immuunsysteem een rol speelt bij een KP is dus 
belangrijk voor het onderzoek naar manische depressiviteit.

 
Vrouwen met een KP herstellen eerder wanneer zij naast slaapmidde-

len en antipsychotische middelen ook lithium  slikken. Zij hebben hierdoor minder kans op een terugval. Voor vrouwen met een bi-
polaire stoornis geldt dat zij postpartum een risico hebben van 37% op een nieuwe ziekte-episode.

25
 

Obesitas (O) Een kind van een moeder met O heeft een hogere kans op sterfte in het 1
e
 jaar dan een kind van een moeder met  

een normaal gewicht.
 
Deze kans loopt op tot wel 2x voor kinderen van moeders met een BMI hoger dan 40. De kindersterfte voor  

kinderen van moeders met een normaal gewicht was 2,4/1000 geboortes. Voor kinderen van moeders met O (BMI≥40) bleek dit op 
te lopen naar 5,8/1000 geboortes.

26
 66% van de sterfte vond plaats in de 1

e 
28 dgn na de geboorte. Ruim 80% van de kindersterf-

te in à terme geboren kinderen werd veroorzaakt door asfyxie, infecties en congenitale anomalieën. Ook vroeggeboorte bleek va-
ker voor te komen bij moeders met overgewicht. Kinderen van moeders met O (BMI >30) tijdens de zwangerschap lopen op latere 
leeftijd 35% meer kans op vroegtijdig sterven dan kinderen van moeders met normaal gewicht. Bovendien hebben deze kids 29% 
meer kans op opname in het  ziekenhuis vanwege een cardiovasculaire aandoening.

27
 

Zwangerschapsdiabetes (ZD) 5-10% van de ♀ krijgt last van ZD. Het ontstaat vaak tussen de 24-28e zwangerschapsweek. Deze 
vorm van diabetes kan leiden tot een verhoogd gewicht van de baby, waardoor de bevalling langer duurt en het kindje mogelijk met 
een sectio ter wereld moet worden gebracht. ZD blijkt een verdubbeling van het risico op ADHD met zich mee te brengen. Ditzelfde 
risico geldt voor een lage SES. ZD komt vaker voor bij gezinnen met een lage SES. Kinderen die blootgesteld zijn aan beide facto-
ren hadden een vertraagde taalontwikkeling, een minder hoog IQ en bleven achter in de ontwikkeling van emoties en gedrag. De 
combinatie van beide factoren liet een 14x verhoogd risico zien op het ontstaan van ADHD.

28 Ong 50% van de ♀ met ZD krijgt in 
de 10 jr na hun zwangerschap diabetes 2. Door langer dan 3 mnd borstvoeding te geven, vermindert de kans op diabetes in de 
loop van de eerste 15 jr na de zwangerschap met ruim 40%. Vrouwen met ZD hebben meer kans om een PND te krijgen. 
Toxicose (T) Veel ♀ die T hebben gehad voelen zich na de bevalling geestelijk minder gezond. Bijna de helft van deze ♀ geeft aan 
depressieve klachten te hebben. Naast het verbeteren van de geestelijke gezondheid is het voor ♀ na een T van groot belang om 
een gezonde leefstijl aan te nemen. Deze ♀ hebben namelijk een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten op latere 
leeftijd.

29
 

Prematuriteit en dysmaturiteit: 1,5% van de pasgeborenen wordt geboren met een gewicht van <1500gr.(dysmatuur) en 8% na een 
kortere zwangerschapsduur van <32 wkn (prematuur). Vroeg geborenen hebben aanzienlijk vaker handicaps (6-10% ernstige han-
dicap en 45% beperkingen) dan op tijd geborenen. Mn op het gebied van bewegen (spasticiteit), mentale ontwikkeling (20% gaat 
naar het SBO), functioneren van ogen, oren en spraak/taalontwikkeling, dit leidt vaak tot gedrags- en leerproblemen. Vroeggeboor-
te is geassocieerd met een hogere leeftijd van de moeder, moeizamere hechting van ouders met kind, geboorte/ thuiskomstress en 
gedragsproblemen waardoor er meer kans is op mishandeling. Jaarlijks worden ca.180.000 kinderen geboren waarvan 660 extre-
me vroeggeboortes. 33% hiervan wordt veroorzaakt door roken tijdens de zwangerschap. De ABCD studie toont aan dat overge-
wicht een grotere rol speelt bij vroeggeboorte dan roken. Van alle extreem te vroeg geborenen (<32 wkn zwangerschap) komt ca 
25% door overgewicht van de moeder. Slechts 10% is direct toe te schrijven aan het roken. Bij de kinderen die te vroeg geboren 
worden (vóór 37 wkn) is bijna 7% toe te schrijven aan overgewicht en iets meer dan 5% aan roken.                                                                                                                                                               
Abortus(A) In 2015 werden 30.803 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 442 meer dan in 2014. Daarvan betrof 13% vrouwen die 
in het buitenland woonachtig waren en voor de abortus naar NL kwamen. Het aantal behandelde vrouwen dat in Ned woonde is 
26.916. Deze cijfers zijn al jaren vrij stabiel, al is er in 2015 voor het eerst sinds jaren weer een lichte stijging te zien (442 meer dan 
in 2014). Deze stijging doet zich vooral voor bij vrouwen ouder dan 25 jr. Het aantal A bij tieners was 3.079, waarvan 83 bij meisjes  
onder de 15 jr.

30
 Het ‘abortuscijfer’, het aantal A per 1.000 in NL wonende ♀ in de leeftijdsgroep 15-44 jr, was 8,6. Daarmee be-

hoort  NL bij de landen met de laagste A-cijfers. De ‘abortusratio’, aantal A per 1000 levendgeborenen was 158. De helft van de A 
(52%) vond plaats in de 1

e
 7 wkn; 81% vond plaats in het 1

e
 trimester en 19% in het 2

e
 trimester (vanaf 13 wkn). Het grootste deel 

van de A 91% vindt plaats in een A-kliniek, ziekenhuizen hebben met 9% (2.772) slechts een gering (maar wel stijgend) aandeel in 
de A-behandelingen. Het aantal A>13 wkn in ziekenhuizen is sinds 2000 verdrievoudigd. Het is aannemelijk dat er een verband be-
staat tussen de toename van het aantal ziekenhuis-A en de zgn 20 wkn echo. Bij mogelijke afwijkingen vindt prenatale diagnostiek 
plaats, hierbij wordt het ongeboren kind onderzocht. Als ouders daarna besluiten de zwangerschap af te breken gebeurt dit meestal 
in een ziekenhuis. Het aandeel overtijdbehandelingen neemt sinds 1990 toe. Dit duidt erop dat vrouwen hun (ongewenste) zwan-
gerschap in een eerder stadium ontdekken.                                                                                                                                                                     
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Geslachtsbepaling Na 7 wkn. zwangerschap geeft geslachtsbepaling aan de hand van circulerend foetaal DNA
31

   in het bloed van  
de moeder betrouwbare resultaten.         
Intoxicaties tijdens de zwangerschap: 
Cafeïne (C): In mn. koffie, cola, zwarte thee en energiedrankjes zit C. Wanneer een zwangere hier te veel van binnenkrijgt kan dit 
leiden tot een lager geboortegewicht van de baby en soms doodgeboorte maar ook tot een nadelig effect op de hersenontwikke-
ling. Drink daarom max 2 kopjes koffie, zwarte thee of cola per dag. Energiedrankjes kunnen beter helemaal niet worden gedron- 
ken. Alternatieven zijn C-vrije varianten.

 32
  

Alcohol (A): kan leiden tot verminderde groei, foetale sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht, slechte spiercoördinatie, con- 
genitale afwijkingen en specifieke faciale kenmerken zoals kleine schedel en kin, lage oren, dunne bovenlip en stopcontactneus, 
maar vooral tot achterstand van de mentale ontwikkeling en gedragsproblemen, slecht sociaal functioneren, leerstoornis, hyperac- 
tiviteit, verstandelijke handicap en autistisch gedrag; te scharen onder de noemer ‘foetale alcoholspectrumstoornissen’ (FASD ’s).  
De mate waarin verschijnselen optreden hangt af van de mate van A-gebruik, de zwangerschapsperiode waarin gedronken werd  
en van individuele genetische verschillen. Hoe vroeger in de zwangerschap je drinkt, hoe slechter. Maar vooral hoe meer in 1x, hoe  
slechter. Herhaalde en hoge piekconcentraties van A in het bloed leiden tot ernstiger afwijkingen. Het aantal ♀ dat drinkt tijdens de 
zwangerschap is ivm voorgaande jaren gedaald van 16,5% (2007) -> 6,9% (2015). Hoger opgeleide ♀ drinken vaker tijdens en na 
de zwangerschap dan lager opgeleide ♀ (12,1% vs 7,5%). 25% van de ♀ drinkt A in de periode van borstvoeding. De risico’s die 
dit met zich mee brengt hangen onder meer af van de tijdsduur tussen A-consumptie en het geven van de borstvoeding. 
Ca.500 kinderen/ jaar worden geboren met een foetaal alcohol syndroom (FAS) en 500 kinderen/ jaar met een foetaal alcoholspec- 
trum disorder (FASD) door overmatig A-gebruik (6 E of >) van de moeder.                                                                                                 
Roken (R): verhoogd risico op vroeggeboorte, perinatale sterfte; buitenbaarmoederlijke zwangerschap, laag geboortegewicht, spe- 
cifieke congenitale hartafwijkingen, wiegendood. Klein hoofd, kleiner hersenvolume, verminderde longfunctie (tot10%); meer lucht-
wegklachten, overgewicht , lager IQ, ADHD, meer stemmingsstoornissen en toename astma en verminderde vruchtbaarheid.                                                                                                                           
220 kinderen worden jaarlijks in NL voor de 7

e
 mnd (<28 wkn) geboren en 3.000 ondervoede baby’s als gevolg van R tijdens de 

zwangerschap.
33

 Er is een verklaring gevonden voor het feit dat pasgeboren baby’s van rokende moeders gem ruim 200 gr minder 
wegen dan baby’s van niet-rokende moeders.

34
 Dat heeft  – althans gedeeltelijk – te maken met veranderingen in de methylering 

van het DNA, veroorzaakt door R. Het aantal rokende zwangere moeders is flink gedaald. Toch rookte in 2015 nog 8,6% van hen 
dagelijks gedurende de hele zwangerschap. In 2014 overleden naar schatting 60 baby’s doordat de moeder gedurende de gehele 
zwangerschap dagelijks rookte. Rokende moeders drinken 2x zo vaak overmatig >6 E /gelegenheid. Rokende moeders geven 2x 
zo vaak kunstvoeding: 38% begint direct met de fles. Rokende ♀ lopen 7x meer kans op extreme vroeggeboorte (rond 28

e 
wk) en 

2x meer risico op een miskraam. Sinds de invoering van het rookverbod in de horeca in NL zijn er minder baby’s geboren met een 
te laag gewicht. Ook zijn er afgelopen jaren minder baby’s extreem vroeg geboren. Onderzoek heeft aangetoond dat R in het 1

e
 tri-

mester een verband heeft met specifieke cong. hartafwijkingen zoals ASD pulmonalisstenose en transpositie.
35

                                                                                                                                                                       
Onderzoek toont aan dat kinderen van moeders die rookten tijdens de zwangerschap op 5-jarige leeftijd een dikkere bloedvatwand 
hebben; hetgeen bij volwassenen de kans op hart-/vaatziekten vergroot.Ook bleken pasgeborenen die blootgesteld waren aan R 
tijdens de zwangerschap een hogere bloeddruk te hebben.

36
  Kinderen waarvan de moeders tijdens de zwangerschap doorrookten 

hadden kleinere hersenvolumes (zowel minder grijze als witte stof). De kinderen vertoonden meer emotionele problemen zoals de-
pressieve verschijnselen en angst.

37
 Onderzoek toont aan dat R tijdens de zwangerschap slecht is voor de zuurstofvoorziening van 

de hersenen van de baby. Het leidt tot een hogere zuurstofextractie in de hersenen bij te vroeg geboren baby’s in de 1e dagen pp. 
Hetgeen een aanwijzing kan zijn van een te lage bloeddoorstroming van de hersenen. Onderzoeker concludeert ook dat het zuur-
stofgehalte in de hersenen tijdens de 1

e
 dgn na de geboorte bij te vroeg geboren baby’s is geassocieerd met de neurologische ont-

wikkeling op 2-3-jarige leeftijd. Relatief hoge en lage waarden zijn gerelateerd aan een slechtere cognitie. Een hoge zuurstofextrac-
tie is gerelateerd aan een slechtere motorische uitkomst.

38
                                                                                                                                                                                          

Vit.A. In vleeswaren met lever (leverpastei, paté, berliner, hausmacher) zit veel vit A. Teveel vit A kan een reeks aan aangeboren 
afwijkingen veroorzaken. Beleg daarom max.1 boterham per dag met 15-20 gram van deze producten. 
Cannabis(C) C-gebruik door zwangeren is nadeliger voor het ongeboren kind dan het gebruik van gewone tabak. Onderzoek toont 
een verband tussen C-gebruik van as moeders en een lager geboortegewicht, zelfs bij kortdurend C-gebruik.Ook hadden de kinde-
ren een kleinere hoofdomtrek. Ca.3% van de zwangeren gebruikt C tijdens de zwangerschap; 66% van hen gebruikt C alleen in het 
1

e 
trimester; de meeste ♀ stoppen dus met het gebruiken van C zodra ze weten dat ze zwanger zijn.

39
 

Drugs: verhoogd risico op aangeboren afwijkingen, bij intraveneus drugsgebruik risico op HIV en andere infecties.              
Lood: dit toxine wordt door kinderen beter opgenomen als door volwassenen en heeft een negatief effect op cognitieve vaardighe-
den en een verhoogd risico op antisociaal- en crimineel gedrag. Recent onderzoek deed de aanbeveling om de norm voor loodcon-
centratie in het bloed van kinderen te verlagen van10 µg/dl naar 5 µg/dl. Dit vanwege het feit dat aangetoond werd dat bij concen-
traties van >5 µg/dl kinderen slechter scoorden op IQ testen en gedragstesten dan kinderen met lagere waarden. Tevens wees het  
onderzoek uit dat kinderen met loodwaarden van 10 µg/dl of meer 3x zo vaak asociaal gedrag vertonen als kinderen met een nor- 
male spiegel (0-2 µg /dl).                                                                                               
Dioxine(D) verhoogt de kans op een miskraam en ws aangeboren afwijkingen van het skelet, de nieren en het afweersysteem. D zit  
oa. in vis daarom mogen max 2 porties (300 gr) vette vis per week worden gegeten. In paling uit Nederlandse rivieren zit zo veel D  
dat dit beter helemaal niet gegeten kan worden. Gekweekte paling is wel veilig.   

                                                
31
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Carcinogenen in voeding van de moeder zoals pcb’s, dioxine, acrylamide en nitrosamines lijken moleculaire processen te activeren  
die een verhoogde kans op kanker bij kinderen induceert, mn leukemie bij jongens.

 
De placenta blijkt de foetus niet te beschermen 

tegen deze stoffen.
 40

 
Weekmakers/ hormoon beinvloedende stoffen – wo Bisfenol A, bepaalde parabenen en ftalaten- worden op grote schaal gebruikt  
in plastic en pvc, maar zijn ook te vinden in cosmetica, eetverpakkingen, inkt en lijm. Ze zitten in alledaagse producten en komen in 
ons lichaam via voeding, inademen of via de huid wanneer we deze producten gebruiken. De stoffen vertonen een statistisch ver-
band met miskramen tussen de 5

e
-13

e
 week en een verhoogde kans op borstkanker. Dat blijkt uit onderzoek bij meer dan 300 ♀.  

Uit eerder onderzoek bleek al dat ze de kans op geboorteafwijkingen vergroten. 
Medicijnen Al langer is bekend dat door mens en dier uitgescheiden medicijnen in oppervlaktewater en bodem slecht afbreekbaar 
zijn. Gevolg is dat residuen terechtkomen in drinkwater en landbouwgewassen. In Amerikaans onderzoek wordt een verband ge-
legd tussen deze verontreiniging en autisme, parkinson en MS bij de mens. 

41
                                                                                                     

Antidepressiva: beweeglijker in de baarmoeder, 3x meer last van stuipjes en stokkende ademhaling als andere baby’s, meer dok- 
tersbezoek pp, toegenomen frequentie van fracturen en grotere kans om een operatie te moeten ondergaan vanwege een hartaf- 
wijking. Van sommige SSRI’s wordt vermoed dat gebruik in de vroege zwangerschap schadelijke gevolgen kan hebben voor de 
vrucht. Onderzoekers vonden geen bevestiging van een verband tussen gebruik van SSRI’s en het optreden van geboortedefec-
ten. Op 2 associaties na: fluoxetine was gecorreleerd met hartafwijkingen en craniosynostose. En paroxetine met hartafwijkingen, 
anencefalie, en afwijkingen in de buikwand en verlengde bloedingstijd. Maar de absolute risico’s waren wel laag.

 42
 Zo steeg het 

risico op anencefalie bij kinderen van wie de moeders in de vroege zwangerschap paroxetine gebruikten van 27 per 10.000 en 
voor hartafwijkingen van 1024 per 10.000.

43
 

Valproaat (Depakine e.a): (1
e
 trimester) hoog risico (30-40%) op ernstige ontwikkelingsstoornissen (lager IQ, ADHD, 3x meer ASS 

en 5x meer autisme) en verhoogd risico 10% op ernstige cong. afwijkingen (spina bifida, ASD, schisis, polydactylie, craniostenose) 
Omega vetzuren Een hogere concentratie omega-3 vetzuren tijdens de zwangerschap vermindert het risico op emotionele proble- 
men. Meer omega-6 vetzuren in verhouding tot omega-3 vetzuren verhoogt het risico op emotionele problemen en hyperactiviteit  
en aandachtsproblemen.

44
 

Paracetamol Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap paracetamol hebben geslikt, hebben mogelijk vaker last van ge-
dragsproblemen als hyperactiviteit. Tijdens het 3

e
  trimester is het risico van het gebruik van paracetamol het grootst.

45
 

Infecties tijdens de zwangerschap: 
Chlamydia trachomatis-infectie (CT) tijdens de zwangerschap is een belangrijk gezondheidsprobleem in NL dat klinisch onvoldoen- 
de onderkend wordt.

46
 CT kan niet alleen ernstige gevolgen hebben voor ♀ en pasgeborenen, maar ook leiden tot vroeggeboorte. 

In het R’damse Generation-R cohort is 17% van de geboorten bij ‘n zwangerschapsduur van <32 wkn geassocieerd met een CT in-
fectie. Vroegtijdige opsporing dmv. screening is daarom belangrijk en mogelijk met gebruik van niet-invasieve materialen en zeer 
gevoelige nucleïnezuurtesten. Screening van zwangeren op CT is kosteneffectief en in de meeste gevallen zelfs kostenbesparend. 
Cytomegalievirus( CMV) 0,5% van de pasgeborenen in NL is intra-uterien besmet met CMV; wereldwijd is dit 1%. Slechts 10-15%  
van hen heeft symptomen bij geboorte zoals intra-uteriene groeivertraging, microcephalie, petechien, icterus, hepatosplenomega-
lie, intracraniële afwijkingen, oogheelkundige afwijkingen en gehoorverlies (4% overlijdt). Ongeacht de aanwezigheid van klin.symp 
tomen kan een cong CMV-infectie bij 20% van de besmette kinderen op langere termijn ernstige gevolgen hebben; wo. gehoor- of 
visusverlies (chorioretinitis, opticusatrofie, strabisme en maculaverlittekening) en psychomotore retardatie. CMV kan transplacen-
tair worden overgedragen van moeder op kind, een risico wat stijgt met het vorderen van de zwangerschap. Een infectie vlak vóór 
of in de 1

e 
helft van de zwangerschap blijkt tot ernstigere schade te leiden.Transplacentaire transmissie van CMV kan zowel bij een 

primo-infectie van de moeder (30%) als bij een reactivatie van een latent aanwezige infectie (70%) optreden. Bij een primo-infectie 
is de kans dat de zwangere het virus via de placenta overdraagt op het kind ca.50%. Een CMV-infectie opgelopen tijdens /kort na 
de geboorte geeft zelden verschijnselen. Dit komt frequent voor; van alle neonaten met een seropositieve moeder die gedurende 1 
mnd borstvoeding krijgt wordt 40% postnataal besmet.

47
 Intra-uteriene infectie kan evt. worden aangetoond via bloed- of vruchtwa-

teronderzoek door kweek/ PCR. De kans op besmetting van de foetus wordt mogelijk verkleind door behandeling van de moeder 
met CMV-hyperimmunoglobuline. Bij de pasgeborene kan een cong CMV-infectie worden aangetoond dmv. een positieve virus-
kweek/ PCR van een in de 1

e
 3 wkn na de geboorte afgenomen urinemonster. Bij een perinatale infectie wordt de urinekweek pas 

na de 3
e
 levensweek positief. Zwangere ♀ kunnen met goede hygiëne voorkomen dat ze het virus oplopen. Virusdeeltjes zitten mn  

in urine, speeksel maar ook in borstvoeding en bloed. Omdat het veel heerst onder kinderen zouden zwangeren hun handen goed 
moeten wassen als ze een luier hebben verschoond; ook moeten ze bv geen lepel/beker / tandenborstel delen met hun kind en kin-
deren niet op de mond zoenen.                   
Listeriose (L) Listeria monocytogenes is een bacterie die listeriose veroorzaakt bij ouderen/mensen met een lage weerstand. Daar-
naast worden infecties gevonden bij pasgeborenen en zwangeren. L wordt gekenmerkt door oa gastro-enteritis, maar kan ook sep-
sis en meningitis veroorzaken waaraan de patiënt kan overlijden. Bij zwangeren verloopt een infectie meestal asymptomatisch of 
geeft een mild, griepachtig ziektebeeld maar infectie kan ook leiden tot spontane abortus,doodgeboorte of vroeggeboorte of ernsti-
ge ziekte van de baby pp. In 2016 werden in NL 96 patiënten met L gerapporteerd; dit is een incidentie van 5,7/miljoen inwoners. 
Onder de zieken waren 7 zwangeren (7%). 1 zwangere vrouw kreeg een miskraam, 2 baby’s werden doodgeboren en 1 baby ont- 
wikkelde sepsis en overleed. Van de overige 3 baby’s was er 1 prematuur, ontwikkelde 1 baby sepsis en had de derde baby voor 
zover bekend geen symptomen. sepsis. Van 96 patiënten van wie het beloop van de infectie bekend was zijn er 8 overleden(9%) 
met een mediane leeftijd van 76 jr (19-94 jr). Sepsis (27) was het meest voorkomende ziektebeeld, gevolgd door meningitis (18). 
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Encephalitis en endocarditis werden beide bij 1 patiënt gemeld. Bijna 59% gebruikte maagzuurremmers en 48% immunosuppres-
siva; 26% slikte beide. Onderliggend lijden was meestal kanker, hart/vaatziekten en diabetes. Rauw- vlees,- vis en schaal- /schelp-
dieren kunnen (net als rauwmelkse kazen: brie, camembert, roquefort en vacherin) de L-bacterie bevatten. Eet daarom tijdens de 
zwangerschap geen rosbief, filet americain, salami, chorizo, rauwe tartaar, carpaccio, fricandeau en ossenworst en de genoemde 
kazen.   
Parvovirus B12 (P=5

e
 ziekte) Doormaken van een prim infectie met P leidt in een deel van de gevallen tot verticale transmissie. In- 

tra-uteriene infectie zeer vroeg in de zwangerschap kan spontane abortus veroorzaken, waarbij multipele congenitale afwijkingen 
bij de foetus worden gevonden. In het 2

e
 trimester (t/m 20 wkn) – wanneer het foetale bloedvolume sterk toeneemt – kan een intra-

uteriene infectie met P zich manifesteren als hydrops foetalis. In milde gevallen kan dit spontaan herstellen, in ernstiger gevallen  
kan het leiden tot IUD. 
Q-koorts wordt veroorzaakt door de Coxiella Burnetti bacterie. Deze ziekte die door dieren, hier mn door geit/schaap, wordt overge- 
dragen op de mens kan tijdens de zwangerschap leiden tot een ernstiger beloop van de ziekte, vroeggeboorte, abortus of IUD. In  
de periode 2007-2015 zijn er 74 patiënten waarbij met enige zekerheid gesteld kan worden dat ze zijn overleden tgv Q-koorts.  
Rode hond Bij een prim infectie gedurende de zwangerschap is het risico op foetale viremie zeer hoog (afh van zwangerschaps-
duur variërend van enkele procenten later in de zwangerschap tot 75-100% in het 1

e  
trimester); in 20% van de gevallen leidt infec-

tie tot spontane abortus. Dit risico is het hoogst bij infectie in de 1
e
 8 wkn van de zwangerschap. Ook de kans op beschadiging van 

de vrucht is groter naarmate de infectie vroeger in de zwangerschap optreedt. Bij infectie na de 16
e 

week worden nauwelijks meer 
afwijkingen gezien.                                                                                                                                                             
Toxoplasmose (T) 2 op de 1.000 levendgeborenen wordt geboren met een T-infectie; dat betekent dat er 4.000 kinderen/ jaar ge-
boren worden die een grote kans hebben om later slechtziend /blind te worden door chorioretinitis, vaak zijn er neurologische ver-
schijnselen en gehoorsverlies. Besmetting vindt vooral plaats door eten van rauw vlees en door tuinieren (kattenfaeces). Risico op 
foetale transmissie is 20-30%; besmetting vroeg in de zwangerschap kan leiden tot IUD of abortus, later in de zwangerschap vooral 
tot neurologische afwijkingen en oogafwijkingen.                                                                                                  
Waterpokken (W) Als een zwangere eerder W heeft doorgemaakt (96% van de bevolking in NL) heeft zij beschermende antistoffen 
en lopen zij en de baby geen risico. Bovendien wordt haar baby na de geboorte nog enige tijd beschermd door maternale antistof-
fen. Een zwangere die geen W heeft doorgemaakt loopt wel risico op een infectie en heeft een verhoogd risico op complicaties zo-
als pneumonie. Omdat er een viraemie optreedt kan het Varicella Zostervirus via de placenta ook worden overgedragen op de foe-
tus. Bij het doormaken van W in de 1

e
 helft van de zwangerschap, mn in de periode van 13-20 wkn is er een kleine kans op het ont-

staan van aangeboren afwijkingen. Als de zwangere in de 2
e 
helft van de zwangerschap W krijgt kan de baby ook geïnfecteerd ra-

ken maar houdt daar doorgaans niets aan over. W is wel een risico voor pasgeborenen als hun moeder de ziekte doormaakt in de 
dagen rond de geboorte. Omdat het virus dan via de placenta massaal van moeder naar ongeboren kind wordt overgedragen. De 
antistoffen die de moeder enkele dagen later aanmaakt kunnen het kind na de geboorte echter niet meer via de placenta bereiken. 
Een dergelijke massale infectie kan bij de baby tot longontsteking of hepatitis leiden. Een besmetting van de baby na de geboorte, 
bv via brusjes,verloopt veel milder omdat de baby dan via de luchtwegen een kleinere hoeveelheid virus binnen krijgt en daar zelf 
voldoende antistoffen tegen kan aanmaken. ♀ die niet beschermd zijn tegen het virus en vanwege hun werk een verhoogd risico 
op blootstelling lopen kunnen overwegen om voorafgaand aan de zwangerschap zich te laten vaccineren.In de zwangerschap mag 
niet gevaccineerd worden omdat VZ-vaccin een levend vaccin is. Als een onbeschermde zwangere een meer dan vluchtig contact 
heeft gehad met een kind met W is passieve immunisatie met VZIG geïndiceerd. Dit is zinvol tot 4 dgn (96 u) na het 1

e
 con-tact. Als 

het gaat om een onbeschermde zwangere van wie 1 van haar andere kinderen W heeft wordt voor het 1
e 
contact uitgegaan van het 

begin van de besmettelijke periode van het kind; dat is 2 dgn voor het ontstaan van de blaasjes. Als de moeder W doormaakt in de 
periode van 5 dgn vóór t/m 2 dgn ná de geboorte, dient de baby zsm na de geboorte VZIG te krijgen.                                                                               
Zika(Z) Het zikavirus is aangetoond in hersenweefsel van een geaborteerde foetus met microcefalie. De link tussen virus en de 
aangeboren afwijking wordt hierdoor waarschijnlijker.

48
 Zwangeren die in het 1

e
 trimester Z oplopen hebben naar schatting een 

kans van 1% op een kind met microcefalie, daarnaast kan het leiden tot placentaire en foetale schade zoals afwijkingen van het ze-
nuwstelsel: corticale malformaties, cerebellaire hypoplasie en abnormale hypodensiteit in de witte stof.

49
 In vitro blijkt het Z-virus 

groeiende hersencellen te infecteren en te doden.
50

  
Deficiënties tijdens de zwangerschap:                                                                                                                                                                   

Jodiumtekort De boterham zou weer vaker moeten worden omarmd in het dagelijkse voedselpatroon. Veel mensen hebben de laat-
ste jaren brood grotendeels uit hun dieet gebannen omdat het vanwege het gehalte aan koolhydraten te boek is komen te staan als 
dikmaker. Het uitsluiten van brood, belangrijke bron van jodium, is echter niet zonder risico. Mn voor zwangeren kan ‘t niet eten van 
brood risico’s geven. Gebrek aan jodium tijdens de zwangerschap geeft problemen bij de hersenontwikkeling van het ongeboren 
kind en mogelijk een lager IQ. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor zwangere heeft de WHO vast gesteld op 250 μg  en 290 
μg voor lacterende vrouwen; NL propageert dit echter niet.

51
   

Vitamine D tekort tijdens de zwangerschap vergroot de kans op vroeggeboorte + beperkte groei van het kind. Vit D is nodig voor 
een goede groei van het kind en is belangrijk voor de aanmaak van sterke botten+ tanden. Ruim 25% van de pasgeborenen heeft 
bij geboorte een vit.D-tekort hetgeen de kans op luchtweginfecties vergroot in het 1

e
 jr. Kinderen met de laagste concentraties vit. D 

blijken een 6x grotere kans op een RSV-infectie te hebben.
52

  Zwangere vrouwen die te weinig vit D aanmaken hebben 2x zoveel 
kans dat hun kindje autisme ontwikkelt, blijkt uit Rotterdams onderzoek.

 53
 Vit D zorgt dat er voldoende neurotransmitters in de her-

senen zijn, zodat de hersencellen beter met elkaar kunnen communiceren. Is er een tekort aan vit D dan is er kans op een hersen-
ontwikkelingsstoornis. Overigens is de kans op autisme dan nog altijd klein (1,5%), naast een gebrek aan vit D zijn er nl ook tal van 
andere factoren die een rol spelen. Maar het slikken van vit D zou een hulpmiddel kunnen zijn, aldus het onderzoek.                      

                                                
48

 2016 New England Journal of Medicine Jernej Mlakar, M.D c.s. Zika Virus Associated with Microcephaly 
49

 2016 Lancet Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013–15: a retrospective study 
50

 2016 Science Patricia Garcez e.a Zika virus impairs growth in human neurospheres and brain organoids 
51

 2010 Melse-Boonstra A.; Iodine deficiency en pregnancy, infancy and childhood and its consequences for brain development 
52

 2011 UMC Mirjam Belderbos en Louis Bont 
53

 2016 Molecular Psychiatry Tiemeier 



Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

9 

Vit A tekort Het binnenkrijgen van te weinig vit.A tijdens de zwangerschap zal waarschijnlijk leiden tot een verminderde afweer bij  
de nakomelingen wanneer die volwassen zijn. Dat concluderen onderzoekers op basis van voortplantingsexperimenten met mui- 
zen.

 
Uit dit onderzoek blijkt dat bij drachtige muizen een te lage inname van vit A door de moeder in de embryo's leidt tot een ver- 

stoorde ontwikkeling van de lymfeklieren. Doordat die klein blijven, krijgen volwassen dieren te maken met een sterk verminderde  
werking van het afweersysteem.

 54
 

Schildklierhormoon tekort leidt tot een verlaagd IQ en tot slechtere schoolprestaties op jonge leeftijd, mn. bij rekenen.
55

 Thyroxine  
is essentieel voor de ontwikkeling van het brein van de baby. Gedurende het 1

e
 trimester is de ongeboren baby zelf niet in staat om 

dit hormoon te produceren, en afhankelijk van de toevoer van de moeder via de placenta. Recent is al aangetoond dat een laag ge-
halte van dit hormoon bij de moeder- veroorzaakt door een traag werkende schildklier – tot cognitieve stoornissen bij het kind leidt. 
Calciumtekort vrouwen die starten met het gebruik van ca-supplementen in het 2

e
 trimester van de zwangerschap en ermee 

doorgaan tot het eind van de zwangerschap, reduceren de kans op het krijgen van pre-eclampsie met 55%. De kans op een te 
vroeg geboren kind wordt verminderd met 24%. De positieve invloed van ca-supplementen is het grootst bij ♀ met een lage ca-
inname en ♀ met een verhoogde kans op pre-eclampsie.

 56 De GR adviseert voor zwangeren een inname van ca van min 1 g/ dag. 
 
Perinataal 

In 2016 zijn er ruim 171.000 kinderen geboren. In 2016 heeft de Nederlandse vrouw gem 1,6 kinderen, in 2010 was dat nog 1,8. 
De gem leeftijd waarop ♀ kinderen krijgen komt in 2015 uit op 29,6 jaar, voor vaders ligt het gem op 32,5 jaar. In 2016 waren er 
2.534 meerlinggeboorten, 16 per 1.000 geboorten en 43 drie- of vierlingen.   
Geboorte Dat baby’s het moment van hun geboorte bepalen, werd al vermoed, maar onderzoekers hebben nu 2 eiwitten ontdekt 
die een startsignaal geven. De gevonden eiwitten; SP-A en PAF, worden aangemaakt in de longen van de baby. 2 verschillende 
genen blijken hiervoor verantwoordelijk te zijn. Die genen worden actief op het moment dat de longen ver genoeg uitgerijpt zijn om 
buiten de baarmoeder adem te halen. SP-A en PAF komen vanuit het oppervlak van de longen in het vruchtwater. Daar brengen 
de twee eiwitten de bevalling op gang. 
Tweelingen Het aantal 2-linggeboorten is in de periode 2005-2012 afgenomen van 18,6 naar 16,7 per 1000 bevallingen (2668). Het 
aantal 2-lingzwangerschappen na IVF is gedaald van 21,7% van het totaal zwangerschappen na IVF in 2003 naar 6% in 2015. Van 
alle tweelingen is circa 65% 2-eiig. Het aantal1-eiige tweelingen ligt gem. op 5,3 /1000 bevallingen. Over de oorzaken van 1-eiige 
tweelingen is weinig bekend al lijkt er wel een associatie te bestaan met bepaalde geassisteerde voortplantingstechnieken. Bij het 
ontstaan van 2-eiige tweelingzwangerschappen speelt een aantal bekende factoren een rol, zoals leeftijd (voor moeders >35 jr is 
de kans 2,5x zo groot), lengte, BMI en roken (lange ♀ en vrouwen met een hoge BMI en zij die vóór/ tijdens de zwangerschap ro-
ken hebben een verhoogd risico) en vruchtbaarheidsbehandelingen. Het risico op doodgeboorte of zuigelingensterfte is bij 2-ling-
geboorten verhoogd; 3,5x zo hoog als bij 1-lingen, hetgeen wordt veroorzaakt door de combi van vroeggeboorte en een laag ge-
boortegewicht.     
Hoe leuk het ook lijkt, het is niet verstandig om een tweeling bij elkaar in bed te leggen. Het veiligst is het om de tweeling in elk een  
eigen bedje te laten slapen. Uit diverse studiesblijkt dat tweelingen een verhoogd risico lopen op wiegendood. 
Meerling In 2015 was 5% van de drielingen het gevolg van ivf. In 2015 betrof 16 /duizend geboorten een meerling. De kans was 
het hoogst bij vrouwen boven de veertig:21 op de duizend 40-plus moeders kreeg een meerling. Bij 35-40-jarigen waren dat in ‘15 
bijna 20 / duizend, en bij 30-35-jarige vrouwen 17 /duizend. Bij de dertigers is het aandeel meerlinggeboorten het sterkst gedaald. 
Miskramen/zwangerschapsverlies 25% van alle ♀ krijgt in haar leven 1 of meerdere miskramen. 5 op de 1000 baby's sterft na de 
24 wkn zwangerschap of tijdens de geboorte. Zwangerschapsverlies brengt verschillende risico’s met zich mee. Zo hebben ♀ een 
verhoogde kans op een depressie en hebben ze vaak te kampen met gevoelens van rouw, verdriet, angst en onbegrip van de bui-
tenwereld. Ook kan zwangerschapsverlies oorzaak zijn van spanningen binnen de relatie. Een gebrek aan stamcellen in het baar-
moederslijmvlies is de verklaring voor herhaalde miskramen. Hierdoor kan het vlies zichzelf nl niet vernieuwen. Een zwangerschap 
mondt dan uit in een miskraam. 
Ingeleide bevalling 20% van de geboortes wordt ingeleid vaak zonder medische noodzaak. Dat vergroot de kans op complicaties. 
In 2008 werd 15,5% van de bevallingen in NL ingeleid, inmiddels is dat 21,8%. Vrouwen vragen er vaker zelf om en artsen dringen 
er op aan omdat ze bang zijn voor complicaties en aansprakelijkheid, aldus verloskundigenvereniging KNOV. 
Thuisbevallingen Al jaren daalt het aantal thuisbevallingen: van 60,3% in 1970 tot 13,4% in 2014 (22.911). In 2014 zijn er 49.015 
(28,6%) 1

e
 lijnsbevallingen: 3.407 (2,0%) in een geboortecentrum en 21.895 (12,8%) poliklinische bevallingen. Deels komt die af-

name door veranderende keuzes van ♀ zelf, maar het is vooral het gevolg van een toenemend aantal verwijzingen voor medische 
behandeling naar het ziekenhuis.

57
 Er zijn 122.550 vrouwen onder verantwoordelijkheid van de 2

e
 lijn (ziekenhuis) bevallen, bv om-

dat ze pijnstilling willen. Van alle bevallingen in het ziekenhuis, wordt 42% van de ba-by’s aangepakt door de klinisch verloskundi-
ge. In totaal wordt meer dan 70% van de kinderen bij de geboorte door een verloskun-dige aangepakt. Uit onderzoek naar een half 
miljoen bevallingen is geen significant verschil in babysterfte naar voren gekomen. Voor ♀ bij wie het risico op perinatale complica-
ties toch al gering is, is er geen verhoogd risico op slechte perinatale uitkomsten als zij een thuisbevalling plannen.Deze bevinding-
en gelden echter alleen binnen een systeem van verloskundige zorg waarin de thuisbevalling goed is ingebed, met adequate risico-
selectie, geschoolde verloskundigen en een goed verwijssysteem naar de 2

e
 lijn.                                                                                                                                 

Sectio(S) In NL wordt de sectio rel. weinig toegepast, nl bij 17% van de bevallingen in 2015. Kinderen die geboren zijn middels een 
S hebben meer kans op darmontstekingen, allergieën, astma en kanker. Dit hangt samen met de remming van de groei van be 
paalde bacteriën zoals de Escherichiae en de Shigella. De baby's missen de blootstelling aan vaginale bacteriën van hun moeder 
die kan worden gezien als een natuurlijke inentingsvorm. 

58 
Vooral bij een geplande S is de bacterieontwikkeling geremd; dit wordt 

waarschijnlijk ook veroorzaakt door antibioticagebruik. De darmflora ontwikkelt zich goed bij kinderen die borstvoeding krijgen. Ba- 
by's die alleen flesvoeding krijgen hebben relatief te veel Clostridium difficile waardoor niet alleen diarree kan optreden maar ook  
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allergieën. 
PTSS 9% van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring.

 
Jaarlijks ontwikkelt zich bij ruim 2000 vrouwen een PTSS 

na de bevalling. PTSS-symptomen komen vooral vaker voor na een ongeplande (spoed)sectio, bij vrouwen die veel pijn ervaren 
tijdens de bevalling en bij degenen die moeilijk met stress kunnen omgaan.

 59
                                                                                                                        

Postpartem depressie (PND) Na 10-15% van de bevallingen volgt een PND voor bij jonge moeders. Een recente studie laat zien 
dat kinderen van moeders met PND minder veerkrachtig  zijn, minder sociale vaardigheden hebben en zich minder goed konden 
aanpassen aan school dan kinderen uit de bevolking.

 60 32,2% van hen toont zich echter zo veerkrachtig dat zij zich even goed 
ontwikkelen als andere kinderen. Factoren die dit in positieve zin beinvloeden zijn nonverbale communicatie vanuit kind naar moe-
der bij 15 mnd en positieve gevoelens van de moeder over ouderschap bij 18 mnd. De conclusie is dat bij moeders met een PND 
een vroegtijdige interventie kan helpen om de veerkracht van hun kinderen te bevorderen als deze zich richt op interactie tussen 
moeder en kind en op gevoelens van de moeder over ouderschap.  
Niet bekend was dat ook jonge vaders last kunnen hebben van depressieve gevoelens. Onderzoek toont aan dat vaders binnen de  
1

e
 5 jr van het leven van hun baby gem een 68% hogere depressiescore hebben. Er  zou dan ook meer aandacht besteed moeten 

worden aan het welzijn van jonge vaders. Het hebben van een depressieve vader kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikke-
ling van een kind.

 61
 Door de depressie zijn deze vaders minder goed in staat om hun kind op te voeden. Jonge depressieve vaders  

zijn zelfs geneigd hun kind eerder te slaan, minder voor te lezen en zich te isoleren van het kind. 
Postpartem OCS 1 op de 10 vrouwen heeft na de bevalling symptomen van OCS/ dwangstoornis veroorzaakt door de stress van  
een kind krijgen en het verantwoordelijkheidsgevoel. 
Trombose(T) Tot 12 wkn pp hebben kraamvrouwen een verhoogd T-risico. Dat is 6 wkn langer dan tot nu toe werd aangenomen.  
In de 1

e
 6 wkn pp blijkt het risico bijna 11x hoger dan normaal. In de daarop volgende 6 wkn nam het T-risico sterk af, maar het 

aantal trombotische incidenten per 100.000 patienten was nog steeds 2x zo hoog tov 1 jr later.Vanaf 12 wkn pp waren de verschil- 
len niet meer significant.

62
 

Geelzucht 70% van de baby’s en alle te vroeggeborenen worden na hun geboorte een beetje geel. Dit komt door hogere bilirubine- 
waarden; bilirubine is een gele kleurstof in ons bloedplasma wat gevormd wordt door de afbraak van rode bloedcellen en afgevoerd 
via lever, gal en ontlasting. Bij pasgeborenen verloopt dit proces nog niet zo goed. Baby’s met hoge waarden worden met fotothe-
rapie behandeld, wat effectief is. Er is een groep bij wie de geelzucht te laat wordt opgemerkt; bij hen moet een bloedtransfusie 
plaats vinden. Er is een kleine groep patiënten bij wie het bilirubine-afbraakproces niet goed functioneert; zij hebben de ziekte van 
Crigler-Najjar. Zij hebben een defect gen waardoor hun leverenzym niet werkt. Hyperbilirubinemie kan leiden tot hersenschade. Dit 
gebeurt bij 25% van de Crigler-Najjar patiënten ondanks dagelijkse lichttherapie.

 
Een combi van foto- en albuminetherapie is moge-

lijk een veelbelovende behandeling om hersenschade bij pasgeborenen én volwassenen te voorkomen.
63

  
Borstvoeding (BV) Uit onderzoek onder ruim 1.700 vrouwen blijkt dat steeds meer ♀ langer BV geven. Het percentage moeders dat 
nu (39%) na 6 mnd BV geeft is zelfs verdubbeld tov 2010 (18%). Het percentage moeders dat start met het geven van BV ligt in al 
die jaren steeds rond de 80%. In de 1

e
 2 weken na de geboorte zien we de grootste daling van het aantal moeders dat BV geeft.Als 

alle baby’s BV kregen zou dat de dood van ruim 823.000 kinderen tot 5 jr en van 20.000 moeders kunnen voorkomen; BV geven is 
gezond voor kind+moeder. Het drinken van de 1

e 
moedermelk binnen 1u na de geboorte is een krachtige stimulans voor het im-

muunsysteem van baby's waardoor ze 3x meer kans hebben om te overleven.
64

 Moedermelk verkleint het risico op infecties en be-
schermt oa tegen diabetes, obesitas en astma en ook blijkt dat via de borst gevoede kinderen een hoger IQ hebben.

65
 BV kan een 

gunstige invloed hebben op de bacteriesamenstelling in de keel en neus van babys hebben. Gunstige bacterien gaan vaak samen 
met minder luchtweginfecties.

66
 Daarnaast blijkt BV stamcellen te bevatten die worden opgenomen door het lichaam en uitgroeien 

tot volwassen cellen hetgeen evolutionaire voordelen lijkt te hebben.
67

                                                                                                                                                                                 
Vrouwen die hun pasgeboren kind BV geven, halen daar zelf ook verschillende voordelen uit. Zij zijn beschermd tegen bepaalde 
kankersoorten en wie 10 mnd borstvoeding had gegeven bleek tot 60% minder kans te hebben op de ontwikkeling van diabetes 2, 
rheuma en een hoge bloeddruk.

68
 Kinderen met een zeer laag geboortegewicht die worden gevoed met eigen moedermelk hebben 

een veel kleinere kans op ernstige infecties als sepsis/ meningitis, de gevaarlijke darmziekte NEC of overlijden dan de kinderen die 
kunstvoeding krijgen. 
BV zowel als flesvoeding is een effectieve manier om pijn te verminderen bij pasgeborenen.

69
                                                                                                                                

De chemische samenstelling van BV is bij elke voeding op de dag anders;
 
’s ochtends bevat het natuurlijke stimulanten, ’s avonds 

natuurlijke kalmerende stoffen. Kolvende moeders moeten daarom zorgen dat baby’s gekolfde melk op een juist tijdstip krijgen.
 70

  
Kinderen krijgen minder vaak eczeem/ allergie als zij moedermelk drinken die veel vacceenzuur en rumenzuur bevat. Dit is zo wan-
neer moeders zuivel en vlees van herkauwers eten.

71
                                                                                                                             

Al na 4 wkn BV blijken kinderen een hoger IQ te hebben ontwikkelt. Onderzoek aan de uni’s van Oxford + Essex bewijzen dat lees-
schrijf- en rekenvaardigheden door BV beter ontwikkelen. Bij het onderzoek werden10.000 kinderen onderzocht van 5, 7,11 en 14 
jr. oud. De kinderen die BV kregen, werden vergeleken met de poedermelkgeneratie. Ook met het IQ van de moeder en de sociale 
omstandigheden werd rekening gehouden. Aangetoond werd dat het IQ van kinderen die BV kregen gem 3-5 punten hoger ligt dan 
kinderen zonder BV.                                                                                                                                                                     
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Afweersysteem Om een gezond afweersysteem te ontwikkelen heeft een baby goede bacteriën nodig in zijn dikke darm en die ko-
men er niet vanzelf. Een vaginale bevalling en borstvoeding spelen een cruciale rol. In moedermelk zitten van nature goede bacte-
riën. Bovendien bevat ze oligosacchariden; stoffen die de juiste bacteriën doen floreren in de dikke darm - dat noemen we een pre-
biotisch effect. Zulke stoffen zitten niet in koemelk. We zien dat kinderen die met een keizersnede geboren worden zeker tot in hun  
4

e
 jr een afwijkende samenstelling van bacteriën hebben in hun dikke darm. Dan is hun immuunsysteem al grotendeels ontwikkeld  

en blijkbaar minder goed dan bij andere kinderen. Uit studies is gebleken dat ze op latere leeftijd meer problemen hebben met al- 
lergieën, astma, inflammatoire darmziekten en diabetes.

72
                                                                                                                 

Huilbaby’s (20% van alle kinderen van 0-3 mnd) hebben meer ‘gasvormende’ bacteriën in hun ontlasting dan andere baby’s en juist  
minder ‘pijnstillende’. Ook bleek de darmflora minder gevarieerd, minder stabiel en meer proteobacteriën. Het is goed mogelijk dat 
de proteobacteriën zorgen voor gasvorming/ ontsteking waardoor het vele huilen wordt veroorzaakt. Vervolgonderzoek wordt ge-
daan naar preventief gebruik van probiotica.

73  
Uit dubbelblind, placebogecontroleerd gerandomiseerd onderzoek blijkt dat het pro-

bioticum Lactobacillus reuteri niet helpt tegen huilen of onrust bij pasgeborenen.
74

 
Vit D-tekort Ruim 25% van de pasgeborenen heeft bij de geboorte een vit.D-tekort. Kinderen met de laagste concentraties vit.D in 
hun bloed blijken een 6x zo grote kans op een RSV-infectie te hebben. Vit.D blijkt een dempend effect te hebben op het immuun-
systeem. Als een baby geïnfecteerd raakt met het RS-virus gaat het immuunsysteem in de aanval. Als die aanval ‘doorschiet’ raken 
longcellen beschadigd en ontstaat een soort longontsteking. Vit.D remt de immuunreactie waardoor de aanval precies de juiste 
kracht heeft. Maar die rem werkt niet bij iedereen.

75
 Om als ‘rem’ te kunnen werken moet vit.D binden aan een receptoreiwit. Bij 14 

% van de mensen heeft deze receptor een iets andere vorm waardoor het zijn remmende functie minder goed uitvoert. Bij deze 
mensen zal een infectie met het RS-virus dus een te heftige immuunreactie veroorzaken.                                                                                                                                                          
Zwangeren, ♀ tussen 50-70 jr en alle kinderen van 0-4 jr en mensen die weinig zonlicht op hun huid krijgen of een getinte huid heb-
ben wordt geadviseerd 10 µg/dag te nemen. Iedereen boven de 70 jr krijgt de aanbeveling om 20 µg/ dag te nemen.                                                                                                                                                                  
Vit K is bedoeld voor een goede bloedstolling om hersenbloedingen rond de leeftijd van 4-5 wkn. te voorkomen. Nu blijkt dat een 
honderdtal uitsluitend borstgevoede baby's met een belemmering van de galafvloed (biliary atresia) te weinig vit. K krijgen hetgeen 
dus mogelijk de gevreesde hersenbloedingen kan veroorzaken.

 
Onderzoeker stelt dat de dosis voor kinderen die BV krijgen moet 

worden verhoogd van 25 µg naar 150 µg/ dag of 1 mg/week. Deze maatregel zou het leven van zo’n 5 kinderen/ jaar kunnen red-
den. Kinderen die flesvoeding krijgen hebben geen extra vit.K nodig.

76
 Vanuit recent onderzoek wordt geadviseerd om baby’s 1 in-

jectie vit K direct na de geboorte te geven of elke week een flinke dosis. In landen waar dit al gebruikelijk is, hebben kinderen met 
galgangatresie veel minder vaak hersenbloedingen dan Nederlandse baby’s met die aandoening. Aanpassing van het advies voor 
vit K kan ook in NL hersenbloedingen bij deze kinderen voorkomen.

77
 Ook de GR adviseert nu om baby’s die borstvoeding gaan 

krijgen direct na de geboorte een injectie vitamine K te geven.                                                                                                                                             
Overgewicht van as moeders zorgt voor meer extreme vroeggeboorten dan roken; 19,7% wordt veroorzaakt door overgewicht en  
11% door roken. Behalve premature geboorte is ook macrosomie in een aanzienlijk aantal gevallen toe te schrijven aan maternaal 
overgewicht.

78
         

Prematuren In NL worden jaarlijks 176.000 kinderen geboren; 8% (15.000/jaar) wordt te vroeg geboren.Sommigen worden extreem 
vroeg geboren maar veruit de meeste kinderen (ruim 80% van alle te vroeg geborenen) worden 4-8 wkn.te vroeg geboren. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat het Infant Behavioral Assessment and Intervention Program (IBAIP) de zelfregulatie, de ontwikke 
ling en de motorische ontwikkeling van te vroeg geborenen verbetert. Te vroeg geboren kinderen hebben een verhoogd risico op  
ontwikkelingsstoornissen. Op babyleeftijd uiten die zich vaak als problemen met zelfregulatie: het afstemmen van het eigen functio-
neren op zintuiglijke prikkels uit de omgeving. IBAIP leert ouders hoe ze hun kind het best kunnen helpen om prikkels van buitenaf 
te verwerken. De meest kwetsbare groepen vroeg geborenen hadden het meeste baat bij IBAIP.

79
 

Kinderen die vóór 40 wkn zwangerschap geboren worden, hebben een sterk verhoogd risico op astma. Niet alleen kinderen die ex- 
treem vroeg geboren zijn, maar ook kinderen die maar net te vroeg geboren zijn of een snelle gewichtstoename hebben in het 1

e
  

levensjaar na de geboorte hebben een verhoogde kans op astmaklachten.
80

  
Vroege prematuren (<32 wkn) (2.000/ jaar) hebben een verhoogd risico op groeivertraging. Verder blijkt dat de grofmotorische ont- 
wikkeling van deze kinderen gem langzamer verloopt dan van op tijd geborenen.

81
 Bijna 40% van de zeer vroeggeborenen (<30 

wkn) heeft serieuze ontwikkelingsproblemen tov.7% van de op tijd geborenen. Bv spasticiteit, verstandelijke beperking, trage infor-
matieverwerking of belemmerende gedragsproblemen zoals hyperactiviteit.

82
 1 van de oorzaken blijkt langdurige beademing direct 

na de geboorte te zijn; hetgeen een negatief effect op hersengroei en ontwikkeling heeft. Een stimulerende stressarme gezinssitu-
atie zou een beschermende werking kunnen hebben voor te vroeg geborenen.

83
 73% veel te vroeg geboren maar met succes be-                                                           

handelde kinderen krijgt later een chronische aandoening als gevolg van die behandeling. Bij 15% gaat het zelfs om een ernstige 
aandoening. 
Vroege prematuren die worden gevoed met extra eiwitten, vitaminen+mineralen ontwikkelen minder vetweefsel en hebben een be- 
tere botaanmaak dan te vroeg geborenen die normale voeding krijgen. Dit zorgt op latere leeftijd mogelijk ook voor een kleinere 
kans op diabetes of hart- en vaatziekten.

84
 

Late prematuren (32-36 wkn) (8-10.000 / jaar of 6%) Kinderen die 4-8 wkn te vroeg worden geboren hebben meer kans op ontwik- 
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kelingsproblemen dan eerder werd gedacht.
85

 10% van alle kinderen in NL wordt te vroeg geboren en het overgrote deel daarvan 
(70-85%) valt in deze groep. Het is een ‘vergeten’ groep die helemaal geen extra follow-up krijgt binnen de kindergeneeskunde itt. 
kinderen die >8 wkn te vroeg worden geboren; de ‘echte’ prematuren. Onderzoeker pleit voor meer bewustwording van het risico 
op ontwikkelingsproblemen bij matig te vroeg geborenen omdat juist in deze laatste fase van de zwangerschap nog zo’n 35% van 
de hersenontwikkeling plaatsvindt. Onderzoek laat zien dat deze kinderen op de leeftijd van 18 mnd meer moeite hebben om lang-
durig aandachtig te zijn dan op tijd geborenen. Als ze 24 mnd zijn begrijpen matig te vroeg geborenen taal minder goed en verto-
nen ze meer internaliserend probleemgedrag. Zij zijn dan sneller van slag en wat meer gespannen en teruggetrokken.

86
  Uit ander 

onderzoek blijkt dat 10% van hen op 4-jarige leeftijd te maken krijgt met ontwikkelings- en gedragsproblemen, 2x meer dan bij op 
tijd geborenen. Ze hebben 2x zoveel kans op ademhalingsproblemen t/m 4 jr en 3x zoveel kans om opgenomen te worden in een 
ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Zij hebben een grotere kans op problemen met de fijne motoriek en met de sociaal 
emotionele ontwikkeling. Zij hebben daarnaast ook wat vaker problemen met de communicatie, probleem oplossen en functione-
ren in een groep. Onderzoeker pleit voor betere begeleiding bv. in de vorm van een gecombineerd nazorgbureau met CB- en kin-
derarts, kinderfysiotherapeut en prelogopedist, verder pleit  ze voor gebruik van de ASQ-vragenlijst. 
Op 7-jarige leeftijd scoorden de matig te vroeg geborenen in vergelijking met op-tijd geborenen minder goed qua IQ, ontwikkeling  
van visueelruimtelijke vaardigheden zoals puzzels leggen, aandacht en selectief kunnen focussen op wat belangrijk is. Lang werd 
gedacht dat het altijd wel goed zou komen met de ontwikkeling van matig te vroeg geborenen, maar onderzoek laat zien dat er bij 
een deel van hen wel degelijk sprake is van een langdurige ontwikkelingsachterstand. Eerder onderzoek toonde al aan dat deze 
kids op 4-jarige leeftijd meer gedrags- en emotionele problemen vertonen dan op tijd geboren kinderen. Ze hadden 70% meer kans 
op externaliserende problemen zoals aandachtsproblemen en agressief gedrag. Het risico op internaliserende problemen bleek 
echter groter: matig prematuur geborenen hadden 2,5x meer kans op problemen zoals emotioneel reactief, angstig , teruggetrok-
ken en somatiserend gedrag.

 
Bij te vroeg geboren ♂ kwamen externaliserende problemen meer voor en bij de ♀ internaliserende 

problemen  Het is bekend dat gedragsproblemen een negatieve invloed kunnen hebben op schoolprestaties en sociale ontwikke-
ling. Om probleemgedrag op schoolleeftijd en in de tienerjaren te voorkomen zouden op jonge leeftijd al preventieve maatregelen 
genomen moeten worden.

87
 

Pijn Te vroeg geboren baby's reageren even heftig op pijn als op aanraking. Bij baby’s tussen 35-37wkn. blijkt het brein wel onder-
scheid te kunnen maken tussen pijn en aanraking. Kennelijk wordt de verbindingen tussen zenuwcellen in de laatste weken gelegd 
Deze bevinding is volgens onderzoekers reden extra voorzichtig om te gaan met te vroeg geboren baby's.

88
     

Zuigpatroon(Z) Te vroeg geboren baby's drinken op een andere manier dan op tijd geboren baby's, ook verloopt de ontwikkeling  
naar een normaal Z vertraagd. Slechts 25% van te vroeg geboren baby's drinkt rond de uitgerekende datum net zo goed uit de  
borst /fles als op tijd geborenen.

 
10 wkn.na de uitgerekende datum heeft 25% van hen nog geen normaal Z. Prematuren hebben 

mn moeite om hun ademhaling te coördineren met zuigen+slikken en om het zuigen vol te houden. Hun Z worden niet gekenmerkt 
door ritmische bewegingen van kaken en tong zoals dat wel het geval is bij een normaal matuur Z . Kinderen die na een zwanger-
schap van <30 wkn. worden geboren en dysmaturen hebben de meeste moeite om een normaal Z  te ontwikkelen. Advies is om 
per kind te bekijken of het wel of niet toe is aan drinken uit fles/ borst want wanneer je kinderen uit borst/ fles laat drinken die er niet 
aan toe zijn veroorzaak je problemen. Kinderen die moeite hebben met drinken kunnen geholpen worden mbv. een comfortabele 
houding of een aangepaste fles.

89
                                                                      

Regurgitatie is spontaan terugvloeien van voeding uit de maag naar de mond (natte boeren) in de 1
e
 uren na de voeding en komt 

voor bij 41-67% van alle baby’s. Als dit gebeurt en het kind groeit goed is er niks aan de hand. Adviezen: tijdens voeden rechtop 
houden, ½  uur na de voeding rechtop houden en verdikte voeding. Bij samengaan met hinderlijke klachten zoals overmatig huilen, 
prikkelbaarheid of voedselweigering en groeivertraging dan wordt het gastro-oesophageale refluxziekte (GORZ) genoemd.. 
Postmaturiteit (>42wkn.) blijkt geassocieerd te zijn met gedragsproblemen en emotionele problemen, mn ADHD-gedrag.

90
 

Adoptie 15-25 moeders/ jaar staan hun kind af voor adoptie. Uit onderzoek blijkt dat het besluit om een kind af te staan zeer com-
plex is. De ♀ heeft in deze moeilijke (vaak turbulente) situatie te maken met heftige tegenstrijdige gevoelens, conflicterende loya-
liteiten en wisselende meningen. Dit is sterk van invloed op de gemoedstoestand van de moeder en de uiteindelijke keuze die zij 
maakt. Tevens blijkt dat afstand ter adoptie voor de moeder behoorlijk ingrijpend kan zijn. Trauma’s kunnen zich opstapelen. Veel 
geïnterviewde ♀ hadden, toen zij afstand deden, de hoop dat met het afstaan van het kind ook hun problemen weg zouden zijn. 
Maar er kwamen juist problemen voor terug. Het verlies van zelfrespect en het moeten leren omgaan met het verlies van hun kind 
is hier een voorbeeld van. Het feit dat hun kind nog in leven is, maakt dat moeders zich zorgen maken over hun kind. Ze vragen 
zich af hoe het met het kind gaat.

 91
                                                                                                                                              

Vondeling In NL worden weinig kinderen te vondeling gelegd; gem gaat het om 1,5 kind/ jaar. Dat blijkt uit cijfers van de RvdK, die  
sinds ‘03 bijhoudt om hoeveel gevallen het gaat. In 2003 zijn 5 baby's te vondeling gelegd, van 2004-2014 waren het er in totaal 8. 
In 2015 is tweemaal een baby te vondeling gelegd daarnaast zijn er ook twee overleden baby’s gevonden.   
Sinds 2013 bestaan in NL zgn vondelingenkamers, waar moeders hun baby anoniem kunnen achterlaten. De vondelingenkamer is 
een initiatief van Stichting de Beschermde Wieg. Het doel is om een alternatief te bieden voor het op onveilige plaatsen te vonde-
ling leggen van een kind. In 2015 waren er vier vondelingenkamers bij particulieren, in Groningen,Middelburg, Papendrecht en 
Oudenbosch. In mei 2016 is de eerste vondelingenkamer in een ziekenhuis geopend, in het Isala Ziekenhuis in Zwolle.  
 
Normale ontwikkeling  

Nurture/nature Onderzoek
92

onder tweelingen naar de vraag welke van de twee een grotere rol speelt in menselijke eigenschappen:  
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erfelijkheid of de omgeving heeft aangetoond dat de gemiddelde bijdrage van erfelijkheid 49% is en 51% is omgeving 
Vaders Er komt steeds meer bevestiging vanuit onderzoek dat een betrokken vader een grote invloed heeft op toekomstig geluk en  
prestaties van de kinderen. Deze invloed blijkt veel groter dan vaak gedacht. Onderzoek laat zien dat vaders door hun aanwezig-
heid en betrokkenheid een enorm verschil kunnen maken in het leven van hun kinderen. Een grotere aanwezigheid van de vader in  
de opvoeding zorgt voor betere schoolresultaten en een hogere sociale status op latere leeftijd.

93
 

Spontane bewegingen van baby’s, vanaf de geboorte tot 4-5 mnd,
 
zeggen iets over de hersenfunctie van dat moment en zijn een  

indicatie voor de neurologische ontwikkeling.
 94

     
Testes De testes zijn de mannelijke voortplantingsorganen die zaadcellen produceren. De 1

e
 aanleg van deze geslachtsklieren ont-

staat bij jongens al heel vroeg in de ontwikkeling als zij nog als embryo in de baarmoeder zitten. Al voor de geboorte verhuizen zij 
naar beneden; door een smal lieskanaal dalen ze vervolgens af naar de balzak. Een plek buiten de buikholte is later gunstiger voor 
de zaadontwikkeling vanwege de lagere temperatuur.                                                                                                                          
In NL zijn er jaarlijks1000 ♂  bij wie het indalen niet in de 1

e
 6 mnd. gebeurd. Daarnaast zijn er nog eens 1500 oudere ♂  (6-8 jr) bij 

wordt vastgesteld dat 1 of beide zaadballen niet meer in de balzak hangen. Onderzoek toont aan dat de vroege- en late variant van 
een niet-ingedaalde zaadbal verschillen qua anatomisch afwijkingen waar ze mee gepaard gaan. Bij de vroege variant is ‘t streng-
etje dat de bal op zijn plaats moet houden niet goed aangelegd. De oorzaak van de late variant is nog niet helemaal duidelijk. Wel 
duidelijk is dat bij de late variant een afwachtend beleid op zijn plaats is. In ca. 80% van de gevallen komt de zaadbal aan het begin 
van de puberteit vanzelf op de goed plek. Nu opereren artsen in NL jaarlijks nog zo’n 1000-1500 ♂  bij wie de late variant wordt 
vastgesteld terwijl bewezen is dat een operatie geen bewezen voordelen heeft. Juist eerder risico’s in zich draagt zoals schade /af-
sterven van het balletje door verstoring van de bloedtoevoer (1-5%).

95
 

Inbakeren Als inbakeren niet op de juiste manier gebeurt zijn er risico’s aan verbonden. Als de benen van de baby onvoldoende  
kunnen buigen en strekken bestaat het risico dat het kind heupdysplasie ontwikkelt. Daarnast bestaat het risico op oververhitting  
en als het kind op de buik kan draaien is er het gevaar van plotse wiegendood. Inbakeren mag niet bij baby’s met heupdysplasie of 
met verschijnselen daarvan of kans daarop, bv. als het in de familie voorkomt of als het kind in stuitligging is geboren.    
Darmmicrobioom Kinderen die opgroeien in NL delen een stabiele kern aan darmbacteriën, onafhankelijk van hun leeftijd en of ze 
opgroeien in de stad of op het platteland.

96 Deze is al op jonge leeftijd aanwezig en vermoedt wordt dat deze kern een belangrijke 
rol speelt in de bescherming tegen bv ontstekingsziekten van de darm.

 
Deze wordt ‘geerft’ van moeders bij de partus en vroegtijdig 

gebruik van antibiotica of sectio verstoort de ontwikkeling van een gevarieerd microbioom in de darm, met een disbalans als gevolg 
hetgeen de kans vergroot op infecties, allergie of darmproblemen zoals darmkrampjes.

97
 Veranderingen in het microbioom richting 

een lagere biodiversiteit in de eerste weken zijn geassocieerd met de ontwikkeling van allergische aandoeningen later in het leven. 
Borstvoeding kan dit in positieve beinvloeden.  
Aandacht Het vermogen van kinderen om hun aandacht vast te houden staat bekend als een sterke indicatie voor later succes op 
gebieden zoals taalverwerving, probleem oplossen en andere belangrijke cognitieve mijlpalen. Ouders die afgeleid lijken of wiens 
ogen veel ronddwalen terwijl hun kinderen spelen, lijken een negatieve invloed op de ontluikende aandachtsspanne van hun kind 
te hebben tijdens een belangrijke fase van hun ontwikkeling.

98
                                                                                                               

Sociale ontwikkeling In het 1
e 

jaar ontwikkelt een mens zich in een tempo dat later in zijn leven niet meer zal voorkomen.Een baby  
ontwikkelt in die periode een scala aan mogelijkheden om contact met anderen te krijgen: de baby gaat lachen, probeert te praten, 
maakt oogcontact en raakt gehecht aan de ouders.

 
In diezelfde periode groeien de hersenen spectaculair: ze worden 3x zo groot. 

Er zijn aanwijzingen dat voor veel aspecten van sociale hersenontwikkeling het 1
e
 jaar cruciaal is.

 
De basis voor de hersenontwik-

keling ligt in de genen die de baby van ouders mee krijgt. Daarnaast is het van belang wat de moeder doet en laat tijdens de 
zwangerschap, wat de baby meemaakt en hoe de ouders op de baby reageren.

99
 Deze factoren bepalen samen met de genen de 

ontwikkeling van het sociale leven van een baby. Uit onderzoek blijkt ook dat de genen van de baby en de mensen in zijn omge-

ving samen ervoor zorgen dat zich gespecialiseerde netwerken vormen in het babybrein. Deze zijn ieder toegesneden op het ver-
werken van bepaalde informatie en samen zorgen ze ervoor dat het sociale leven van de baby zich kan ontvouwen. Het waarne-
mings- en het sociaal signaalnetwerk zorgen ervoor dat de baby de mensen om zich heen kan waarnemen hun gezichtsuitdruk-
kingen en lichaamstaal kan begrijpen en taal kan gaan gebruiken. Het beloningsnetwerk zorgt ervoor dat de baby en zijn ouders 
elkaar leuk vinden en zich aan elkaar hechten. Als laatste is het stressnetwerk van groot belang, omdat het regelt dat de baby de 
rust heeft voor sociaal contact, maar ook omdat het in het algemeen een groot effect heeft op de hersenontwikkeling.                                                                                                                                                                                   
Uit recente studies weten we dat er kerncomponenten van ouderschap zijn die een kind persé nodig heeft gedurende het 1

e
 jaar. 

Ontbreken deze dan heeft dat direct impact op de hersenontwikkeling en op het “hechtingssysteem” van het  kind. Een goede /ge-
zonde relatie tussen ouders en hun baby wordt gekenmerkt door “sensitiviteit” en het “afgestemd-zijn” van de ouders op de baby. 
Het is voor de (hersen)ontwikkeling van een baby cruciaal dat ouders zich ervan bewust zijn dat ieder gedrag van hun baby/ jonge 
peuter een interne gevoelstoestand van het kind reflecteert.

100
 Een baby/ jonge peuter communiceert woordeloos, maar “wil” wel 

iets zeggen. Een goede “sensitieve” ouder is zich daarvan bewust en reflecteert dit ook weer in het eigen gedrag en in de commu-
nicatie met het kind.                                                                                                                                                                             
Kinderen met hoge zelfwaardering zijn tevreden met zichzelf. Maar narcistische kinderen vinden zichzelf beter dan anderen, en ze 
willen door die ander constant bewonderd worden.Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer ouders hun kinderen overwaarderen,  
kinderen meer narcistische trekken ontwikkelen.

101
 Overwaardering is natuurlijk niet de enige voorspeller van narcisme; het is  

deels erfelijk en geworteld in het temperament van kinderen. 
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Taalontwikkeling Wanneer baby's leren spreken doen ze dat niet alleen aan de hand van de klanken die ze horen; ze doen ook aan 
liplezen. 

 
Men heeft ontdekt dat baby’s vanaf 6 mnd. minder vaak naar de ogen kijken van een volwassene; ipv bestuderen ze geïn-

teresseerd de mond van pratende mensen. Om te kunnen imiteren moet de baby erachter komen welke vorm hij zijn lippen moet 
geven om precies dat geluid te maken dat hij hoort. Blijkbaar hebben baby's er niet al te lang voor nodig om de mondbewegingen  
te leren die bij de basisklanken horen. Als ze 1 jr oud zijn beginnen ze alweer meer naar de ogen te kijken. Behalve als ze ineens  
de voor hen nieuwe klanken van een vreemde taal horen; in dat geval blijven ze langer liplezen.

102
   

Voorlezen Baby’s die vanaf 18 mnd werden voorgelezen met Boekstart scoren na 15 mnd hoger op een woordenschattest dan zij 
die niet zijn voorgelezen.

103
 Na 22 mnd is het verschil verder toegenomen. Dat komt ws doordat zij steeds beter worden in taal, 

waardoor hun interesse in verhalen, liedjes en rijmpjes toeneemt en hun woordenschat snel blijft groeien. Bij kleuters is voorlezen 
ook belangrijk voor de woordenschatontwikkeling omdat dit hun latere begrijpend leesvaardigheid en schoolsucces voorspelt. Niet 
enkel voorlezen maar ook het herhalen en bespreken van moeilijke woorden hoort daarbij.

104
                                                                                                                                                           

Over meertaligheid bestaan allerlei vooroordelen; zo denken nog steeds veel mensen dat een meertalige opvoeding nadelig is voor 
de verwerving van het Nederlands.

 
Toch is er vanuit taalkundig oogpunt geen enkele reden tot zorg. Kinderen die van begin af aan 

met 2 talen opgroeien, kunnen ze gewoon als 2 moedertalen leren spreken. Als ouders denken dat kinderen maar 1 taal goed kun-
nen leren, onderschatten ze wat kinderen aankunnen.

105
 

Temperament  Baby's van ouders met een laag inkomen en een lage opleiding hebben een moeilijker temperament dan baby’s van 
ouders met een hoog inkomen. Dit uit zich in hard huilen bij het in bad gaan, verwisselen van luiers en aankleden. Ook vallen ze  
lastiger in slaap, zijn sneller afgeleid en reageren ze heftiger op veranderingen. Het verschil is al zichtbaar als de baby 6 mnd.oud  
is. Oorzaken voor het moeilijke temperament zijn oa. dat ouders met een lage SES vaker last hebben van stress en dat de moeder  
vaker psychische problemen heeft. Daarnaast gaat het vaker om gezinnen met een alleenstaande moeder. Een moeilijk tempera- 
ment is een voorspeller van latere gedragsproblemen als ADHD en angststoornissen. De onderzoeker pleit voor een vroegtijdige  
opsporing en aanpak hiervan.

 106
 
 
 

Agressie Jonge kinderen vertonen meer agressief gedrag als hun zenuwstelsel niet adequaat reageert op stresssituaties; ze kun-
nen hun impulsen en negatieve emoties zoals boosheid en frustratie niet zo goed reguleren. Bij hen is de coördinatie binnen het 
autonome zenuwstelsel verstoord: het sympatisch en het parasympathisch zenuwstelsel werken niet goed samen. In reactie op 
stress verhoogt het sympathisch zenuwstelsel de ademhaling en de hartslag. Dit gaat meestal samen met een afname van activiteit 
binnen het parasympathisch zenuwstelsel, dat idealiter juist actief is tijdens rust en de hartslag en ademhaling verlaagt. Maar bij 
deze kinderen werkt dat mechanisme gebrekkig; het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel zijn tegelijkertijd actief of juist 
geremd.Ook een factor is dat ze tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan risicofactoren als roken of psychische problemen 
van de moeder.

107
 

Driftbuien(D) Een D is een extreme uiting van frustratie/woede, waarbij het kind kan schreeuwen, huilen, slaan, schoppen, bijten, 
gooien met dingen en zich op de grond kan laten vallen. Soms houdt het kind zodanig de adem in, dat het blauw aanloopt en zelfs 
kort buiten bewustzijn kan raken. Dit kan nog normaal gedrag zijn; maar in sommige gevallen kan een driftbui een signaal zijn van 
gedragsproblemen of van (een voorloper van) psychiatrische problematiek, zoals ADHD of een (oppositionele) gedragsstoornis. 
Binnen de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen is een D een normaal verschijnsel. Dit komt omdat jonge kinderen heftige 
emoties nog niet goed kunnen reguleren: 20% van de 2-jarigen, 18% van de 3-jarigen en 10% van de 4-jarigen heeft min één drift-
bui per dag. Ouders realiseren zich dit vaak niet.                                                                                                             
Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een D.Bij de meeste kinderen ontstaan D rond 18-24 mnd. 
Op deze leeftijd ontwikkelen kinderen de behoefte aan onafhankelijkheid en zelfcontrole. Tegelijkertijd hebben ze vaak onvoldoen-
de vaardigheden om dit al waar te kunnen maken. Zo zijn taal, motorische en sociale vaardigheden veelal beperkt en bestaat er 
nog onvoldoende overzicht om bv gevaarlijke situaties in te schatten. Bovendien zijn kinderen van deze leeftijd egocentrisch; ze 
zijn nog niet in staat om echt rekening te houden met een ander. Als kinderen ouder worden, zijn zij steeds beter in staat om hun 
emoties te reguleren. Rond 3-jarige leeftijd zijn kinderen minder impulsief en hebben ze de beschikking over meer taalvaardighe-
den. Op 4-jarige leeftijd is de afhankelijkheid van volwassenen verminderd en hebben kinderen een beter probleemoplossend ver-
mogen, waardoor ze hun boosheid op andere manieren kunnen uiten. Situationele factoren kunnen eveneens een rol spelen bij het 
ontstaan van D. Een kind dat vermoeid, hongerig of ziek is, zal sneller vervallen in een D. Ook verandering van omgeving kan een 
oorzaak zijn, bv na de peuterspeelzaal weer mee naar huis gaan of na het tv kijken gaan eten. Verder speelt de interactie tussen 
het kind en andere mensen een rol. Zo is het samenspelen met andere kinderen een bekende oorzaak van D;  zoals wanneer een 
gewenst speeltje wordt afpakt. Ook een tijdelijke verminderde beschikbaarheid van de ouder, bv wanneer deze aan het telefone-
ren of aan het autorijden is, kan tot boosheid of een driftbui leiden. 
Aanraking blijkt cruciaal voor de ontwikkeling van het babybrein, de gehechtheid en het stressysteem via coregulatie. Tiffany Field,  
pionier in het onderzoek naar massagetherapie, noemt aanraking zelfs even belangrijk voor baby’s als voeding en beweging. Dit  
besef zou bij elke behandeling van baby’s centraal moeten staan. Dit geldt in het bijzonder voor baby’s die ziek of te vroeg geboren  
zijn, evenals voor baby’s die te maken hebben met factoren zoals stress tijdens de zwangerschap/ depressie van de moeder. Aan-
raking kan de negatieve effecten van wat zij meemaken verminderen. Zo werd bij baby’s met een moeder die een stressvolle zwan-
gerschap had doorgemaakt alleen een negatief effect op de ontwikkeling gevonden als ze na de geboorte weinig werden aange-
raakt. Bij depressieve moeders die een massagecursus volgden bleek de interactie met hun kindje na afloop genormaliseerd te  
zijn. Er zijn ook aanwijzingen dat het dragen in een draagzak de overdracht van een onveilige gehechtheid van de moeder op haar  
kindje kan voorkomen. 
Gehechtheidsrelatie(GR) Het ontstaan van een GR, een stabiele emotionele band tussen een jong kind en een beschermende op- 
voeder, is een belangrijke stap in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een goede GR hebben later  
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vaak betere sociale vaardigheden en kunnen beter omgaan met stressvolle situaties. Mn in gezinnen met veel opvoedingsstress,  
betekent een goede GR een beschermende factor tegen de ontwikkeling van emotionele- en gedragsproblemen.

108
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Itt eerder gedacht laat onderzoek zien dat vroeggeboorte geen direct verband houdt met het ontstaan van hechtingsproblemen of  
negatief interactiegedrag van de ouder. Ouders van te vroeg geboren kinderen blijken meestal goed in staat om, ondanks de com-
plexe omstandigheden, een affectieve relatie op te bouwen met hun baby. Risicofactoren op niveau van de ouder lijken een grotere 
invloed te hebben op de kwaliteit van ouderschap dan kenmerken van het kind en de context. Ouders met een verhoogd risico op 
gedrags- en hechtingsproblemen worden mn gekenmerkt door negatieve en onrealistische waarnemingen. Zij hebben vaak irreële 
verwachtingen van de toekomstige ontwikkeling van hun baby, weinig sociale steun en kenmerken van desorganisatie in hun denk-
en en gedrag. Bovendien wordt het interactiegedrag van ouders met serieuze hechtingsproblemen reeds vroeg gekenmerkt door 
insensitiviteit, intrusiviteit en/of afstandelijkheid.

109
 

Verlegen baby's hebben een veilige ouder-kindrelatie nodig om te voorkomen dat ze in hun tienerjaren angststoornissen ontwikke-
len.

 
Competente en responsieve ouders vormen een uiterst belangrijke beschermende factor voor de ontwikkeling van hun kind.

 110
 
 
 

Fantasiespel Bij kinderen in de leeftijd van 3-6 jr komt doen-alsof en het spelen van rollenspellen enorm tot ontwikkeling. Kinderen  
gebruiken het spel om emoties na te spelen en te reguleren 
TOM Rond ons 4e jaar gaan we ineens doen wat 3-jarigen nog niet kunnen: in iemand anders’ schoenen staan. Deze enorme stap 
in de ontwikkeling komt door middel van een kritische ‘glasvezelverbinding’ in de hersenen tot volgroeiing= fasciculus arcuatus  die 
de achterkant van de temporale kwab dat er bij volwassenen voor zorgt dat ze over anderen en hun gedachten kunnen nadenken 
verbindt met een gebied in de frontale kwab dat betrokken is bij het onderscheiden van abstractieniveaus. Dit helpt ons verschil te 
maken tussen de ‘echte’ wereld en de gedachtewereld van anderen. Daardoor begint een kind van ong 4 ineens te begrijpen dat 
hun kijk op de wereld vaak anders is dan die van onszelf. 
Kinderbrein Onderzoekers namen mbv ‘brain imaging’ een kijkje in de hersenen van 3-4-jarige kinderen om te bepalen hoeveel  
voorwerpen zij tegelijkertijd in hun visuele werkgeheugen kunnen houden.

 
Bij 3-jarigen gaat het om een max van 1,3 voorwerpen,  

bij 4-jarigen om 1,8 voorwerpen.
111

 Volwassenen kunnen –blijkt uit eerdere studies- zo’n 3-4 voorwerpen in hun visuele werkge-
heugen houden. Het onderzoek is belangrijk omdat de prestaties van het visuele werkgeheugen gekoppeld zijn aan een verschei-
denheid van stoornissen bij kinderen, zoals ADHD, ASS en DCD, maar ook kan afwijken bij te vroeg geboren kinderen. Deze tech-
niek gaat gebruikt worden om deze aandoeningen al op te sporen voordat ze zich in het gedrag van de kinderen mani festeren. Het 
brein is een complex communicatienetwerk. Lokale verbindingen in de hersenen zijn belangrijk voor gespecialiseerde functies en 
de verbindingen tussen hersengebieden zijn van belang voor het integreren van informatie.

112
  Hoe de verbindingen binnen/ tussen 

hersengebieden aangelegd worden is daarom uitermate belangrijk voor het ontstaan van efficiënte communicatie in het brein. On-
derzoeker vond dat in de hersennetwerken van jonge kinderen bij normale ontwikkeling een goede balans ontstaat. In de loop van 
de tijd worden de netwerken iets meer gestructureerd omdat een overvloed aan ongebruikte verbindingen weggehaald wordt.

 
Een 

groot gedeelte van kinderen die met een groeiachterstand geboren zijn vertonen een spontane lichamelijke inhaalgroei. Zij lijken op 
schoolgaande leeftijd ook de achterstand in hersenontwikkeling grotendeels gecompenseerd te hebben. Peuters met ASS hebben 
minder goed verbonden hersennetwerken wat gevolgen kan hebben voor hoe ze informatie verwerken.             
De hersenontwikkeling tijdens de adolescentie heeft invloed op de manier waarop jongeren beslissingen nemen.

113
 Ze zijn vooral  

niet goed in lange termijn denken en ze kiezen voor directe beloning. Naarmate ze ouder worden, maken ze rationelere keuzes. 
Puberbrein ‘Typisch adolescentengedrag’ werd tot nu toe geweten aan een ‘onrijpe’ prefrontale cortex (PFC). Omdat in de PFC  
Hersengebieden zitten die een rol spelen bij de cognitieve controle van gedrag – zoals planning, organisatie en impulsbeheersing –  
zou een ‘onrijpe’ PFC leiden tot een gebrekkige cognitieve controle en dus tot risicovol en impulsief gedrag. Crones meta-analyse 
van het neurowetenschappelijk onderzoek naar adolescentenhersenen ondersteunt deze opvatting niet. De bevinding dat de emo-
tiesystemen in de hersenen tijdens de adolescentie extra gevoelig zijn wordt wel consequent gevonden, maar het gebruik van de 
PFC is wisselend en hangt vooral af van de motivatie. Die motivatie wordt op zijn beurt sterk beïnvloed door sociale en affectieve 
processen in de omgeving. Dat duidt erop dat er geen sprake is van onrijpheid maar van cognitieve flexibiliteit.

 
‘t  PFC fungeert als 

het ware als een spons die al die omgevingsinvloeden verwerkt. In de praktijk zie je dan ook dat adolescenten vaak wel degelijk in 
staat zijn om zich langdurig te concentreren. Dan gaat het om taken waarvoor ze gemotiveerd zijn zoals bv het uitzoeken van een  
technisch probleem. Het is dan ook niet zo dat adolescenten de PFC nog niet goed kunnen gebruiken maar dat ze oiv sociale en  
affectieve processen vaak keuzes maken die een impulsiever karakter hebben en meer zijn gericht op de korte termijn.

114 Een van 
meest opzienbarende ontdekkingen van Crone is dat de hersenen vanaf de pubertijd gaan leren van negatieve feedback. Jonge 
kinderen leren voornamelijk van positieve feedback, ze onthouden de dingen die goed gingen. Naarmate jongeren ouder worden, 
gaan ze meer hypothese-toetsend leren en kijken ze welke aanpak het beste werkt bij het uitvoeren van een taak. Verder ontdekte 
Crone dat cognitieve trainingen bij pubers heel effectief zijn: na zes weken training verbetert bijvoorbeeld het werkgeheugen van 
pubers. Voor andere processen, zoals creativiteit, is een training helemaal niet effectief. 
Tijdens de 1

e
 jaren van de tienertijd kunnen de hersenen steeds efficiënter nieuwe informatie verwerken waarbij ♀ sneller zijn in het  

verwerken van informatie dan ♂.
115 Er zijn sterke aanwijzingen dat ♂ en ♀ dezelfde potenties hebben in neurocognitief functione-

ren. Dat  ♂ in de vroege adolescentie vaak wat slechter presteren dan ♀ kan samenhangen met het stadium in de neuropsycholo-
gische ontwikkeling: veel ♂ lopen iets achter op ♀. Gerichte steun, sturing en inspiratie door leerkracht en ouder draagt bij aan de  
neuropsychologische ontwikkeling van kinderen en zal zorgen voor betere leermotivatie en studieprestatie.      
Menarche De 1

e 
ongesteldheid treedt bij meisjes in NL steeds eerder op. In ‘97 bij de 4

e
 landelijke groeistudie was de gem. leeftijd  

13,15 jr, in ‘09 was dit gedaald naar 13,05 jr. Bij ♀ van Turkse origine daalde de leeftijd van 12,8 jr in ‘97, naar 12,5 jr in ‘09. Dat- 
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zelfde geldt voor ♀ van Marokkaanse herkomst: van 12,9 jr in ’97 12,6 jr in ‘09. Waarschijnlijk is het grootste deel toe te schrij- 
ven aan verbeterde hygiëne, voeding, behuizing en werkomstandigheden.            
De adolescentie is een leeftijdsperiode waarin ouder-kind relaties belangrijke veranderingen ondergaan; emotionele flexibiliteit is  
hierbij van belang. Wanneer ouders en adolescenten tijdens conflicten in staat zijn om flexibel emoties te uiten, zij minder relatione- 
le en psychosociale problemen ervaren. Ouders en adolescenten die tijdens conflicten hun boosheid kunnen uiten, maar ook affec-
tie naar elkaar kunnen tonen en met elkaar kunnen lachen zullen goed in staat zijn om te gaan met deze conflicten. Zo’n grotere 
mate van emotionele flexibiliteit geeft aan dat ouders+adolescenten samen in staat zijn om emoties effectief aan te passen aan de 
eisen van een conflictinteractie. Deze ouders en adolescenten ervaren op de lange termijn een betere relatiekwaliteit gekenmerkt 
door onder andere meer steun voor autonomie van adolescenten en minder ouderlijke controle. Echter een gebrek aan emotionele   
flexibiliteit, ofwel emotionele rigiditeit, is juist gerelateerd aan relationele en psychosociale problemen tijdens de adolescentie.                                                                                                                                            
Empathie Empathie is een belangrijke vaardigheid in het aangaan van relaties en het remmen van agressief gedrag. Dit vermogen 
om mee te leven met andermans emoties en deze te begrijpen ontwikkelt zich deels tijdens de adolescentie. Het ontwikkelt zich 
verschillend voor jongens en meisjes. In het onderzoek worden 2 verschijningsvormen van empathie onderscheiden. Zo bestaat er 
het ‘perspectief nemen’. Hierbij zijn mensen in staat om andermans emoties te signaleren+ te begrijpen. Een andere vorm is empa-
thische betrokkenheid’. Daarbij leeft de één daadwerkelijk mee met de ander. Meisjes ontwikkelden deze vorm van empathie snel-
ler dan jongens. Bij meisjes startte de ontwikkeling rond hun 13e. De ontwikkeling van ‘perspectief nemen’ begon bij jongens rond 
hun 15e, en niet voordat deze vorm van empathie tussen hun 13e -15e zelfs iets afnam.” Ook op een andere vorm van empathie, 
de empathische betrokkenheid, ofwel het meeleven met een ander, scoorden de meisjes hoger dan jongens. Gedurende de ado-
lescentie bleef deze vorm van empathie voor meisjes gelijk, terwijl die bij jongens tussen hun 13e-16e afnam. Puberteitsontwikke-
ling kan een rol spelen bij deze afname.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Gezondheid                                                                                                                                                                                   

De meeste jongeren in NL beoordelen hun gezondheid als goed tot zeer goed. In 2015 vond 92% van de 0-25-jarige meisjes zich-
zelf (heel) gezond. Het aandeel jongens was met ruim 94% nog hoger. De gezondheid van jongeren (0-19 jr) is niet wezenlijk ver-
anderd vergeleken met 10 jr geleden, maar voor specifieke gezondheidsproblemen is het beeld wel veranderd.

116
 Er zijn positieve 

ontwikkelingen, maar ook bedreigingen. De babysterfte is gedaald. Op de middelbare school worden minder kinderen vaak gepest 
(van10%->6%). Ook zijn jongeren minder gaan roken (24%->18%) en drinken (58%->43%). Het aantal opnamen op SEH vanwege 
extreem drankgebruik is echter juist toegenomen (stijging van 65%). Ook het sociale mediagebruik is toegenomen; bij 4% van de 
jongeren is sprake van problematisch internetgebruik. Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren gestabiliseerd, maar  
blijft met 13% hoog. Het aantal meldingen van kindermishandeling is toegenomen; hoe dit zich verhoudt tot het werkelijke aantal  

gevallen is niet bekend Ten slotte vormt de groeiende groep zeer vroeg geboren kinderen een kwetsbare groep met  (chronische)  
gezondheidsrisico’s.

117
 

stressvolle gebeurtenissen 11.4% van de 11-12-jarigen in NL heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen mee gemaakt. En 
meer dan 22,4% heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. Dit zijn bv combinaties van een echtscheiding met ver-
waarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het ge-
zin. Hoe meer stressvolle ervaringen kinderen meemaken, hoe ongelukkiger en ongezonder zij zich zeggen te voelen. Voor elke 
extra ervaren ingrijpende gebeurtenis, neemt hun kwaliteit van leven fors af. Vooral emotionele verwaarlozing en emotionele mis-
handeling hebben grote impact op de kwaliteit van leven.

118
 

levensverwachting Kinderen die nu geboren worden zullen gem langer leven dan kinderen van eerdere generaties. Jongens die  
in 2013 werden geboren hebben een levensverwachting van ruim 79 jr, meisjes van ruim 83 jr. Helaas worden niet alle jaren door-
gebracht in goede gezondheid. Voor ♂ geboren in 2013 is de verwachting van een leven in een als goed ervaren gezondheid bij-
na 65 jr, voor ♀ ruim een jaar korter. Het aantal te verwachten jaren zonder lichamelijke beperkingen in horen, zien of bewegen is 
voor deze mannen ruim 71 jr en voor vrouwen bijna 71 jr. 
In 2010/2011 bezocht ruim 66% van de jeugdigen van 0-25 jr de huisarts in de12 mnd voorafgaand aan de enquête.

 
Zij die de HA  

bezochten hadden gem. ca 5x contact. Bijna 27% van de jongeren bezocht de specialist. Jongeren die een specialist bezochten 
hadden gem ruim 5 contacten. In ‘10 /2011 bezocht bijna 83% van de jeugdigen van 1-25 jr de tandarts. De jongeren die rappor-
teerden dat ze naar de tandarts waren geweest hadden deze gem. bijna 3x bezocht. Ruim 12% van de jeugdigen van 0-25 jr had 
fysio- of oefentherapie gehad. Ruim 6% van de jeugdigen van 0-25 jr werd voor een dag opname opgenomen in het ziekenhuis, 
terwijl bijna 4% zelfs werd opgenomen voor 1 of meerdere nachten.                                                                                                      
35% heeft te maken met zorgen of stress; ruim de helft van deze jongeren heeft daar ook problemen mee. 
35 % van de jongeren heeft slaapproblemen; 58% van hen heeft daar ook last van.

119 
Kinderen die opgroeien tussen rokers zijn vaker ziek. Ze missen meer schooldagen dan kinderen die in een rookvrij huishouden  
wonen. Dat blijkt uit een Amerikaanse onderzoek onder de ouders van 3087 kinderen. 
psychosomatische klachten In 2013 had 40% van de kinderen in de basisschoolleeftijd wel eens malaiseklachten. Daarbij gaat het  
bv om hoofdpijn en moeheid. Onder kinderen van 12-16 jr was dat 59% en onder 16-20-jarigen 76%. Uit onderzoek blijkt dat 50%  
van alle jongeren in het baO en in het VO vaker dan eens per week last heeft van psychosomatische klachten. Voorbeelden hier-
van zijn slaapproblemen (resp 28 en 25%) hoofdpijn (15 en 20%), slecht humeur (18 en 21 %) en zenuwachtig zijn (13 en 16%) . 
Hoofdpijn, rugpijn en zich ongelukkig voelen komen vaker voor in het VO dan in het BaO. Meisjes ervaren psychosomatische  
klachten, uitgezonderd rugpijn, vaker dan jongens.

120
 

 
Kindersterfte

121
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Perinatale sterfte In 2015 overleden 1.320 (7,8 per 1.000) kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte (de 
perinatale sterfte) na een zwangerschapsduur van 22 wkn of meer. Er werden 809 kinderen dood geboren (= foetale sterfte) (4,8 
per 1.000 levend- en doodgeborenen). En in de eerste 28 dagen na de geboorte overleden 511 kinderen, ofwel 3,0 per 1.000 
levendgeborenen (neonatale sterfte). De meeste perinatale sterfte (85%) hangt samen met de ‘big four’: vroeggeboorte, dysma-
turiteit, ernstige aangeboren afwijkingen en zuurstoftekort tijdens de geboorte.                                                                                                                                                                                       
Zuigelingensterfte In 2016 overleden 597 levend geboren kinderen vóór hun 1e verjaardag. In dat jaar werden er in totaal 172.520 
kinderen in NL levend geboren. Dit bracht de zuigelingensterfte op 3,5 per 1.000 levendgeborenen (ongeacht zwangerschapsduur). 
De meerderheid van de zuigelingen overleed in de 1e 4 weken na geboorte.                                                                                              
De maternale sterfte (aantal ♀ dat overlijdt tijdens of 42 dgn na het beëindigen van de zwangerschap) was in de periode 1999 -
2012 9,3 per 100,000 geborenen. In de periode 2012-2016 overleden volgens de CB in totaal 27 ♀ aan de gevolgen van zwanger-
schap, baring of kraambed (moedersterfte). De belangrijkste oorzaken voor moedersterfte zijn (pre-) eclampsie (zwangerschaps-
vergiftiging), trombo-embolie en hart- en vaatziekten.

122  
Kindersterfte elke dag sterven er 15.000 kinderen voor het 5

e
 jr in de wereld, in NL geldt dat voor 1:1000 kinderen.

123
 Van de kinde- 

ren tussen 1- 5 jr overleden er in 2014: 99(1/1000). Van de 5-18-jarigen waren er dat  293. In 2014 zijn 1103 jeugdigen in de leef- 
tijd van 0-20 jr overleden. Veruit de meeste zijn in hun1

e
 levensjaar gestorven (634). De totale sterfte onder kinderen van 0-19 jr in 

NL is in de afgelopen 4 decennia gedaald, mn door de aanzienlijke afname van het aantal verkeersongevallen en een daling van 
de sterfte door perinatale aandoeningen. In de laatste 12 jr. is nog steeds een dalende ontwikkeling zichtbaar. Kinderen van niet -
westerse allochtone ouders in NL hebben een 40% grotere kans op overlijden tijdens de zwangerschap, rond de geboorte en in de 
1

e
 weken. Bij hen is er ook een groter risico op zuigelingensterfte en op sterfte tussen de 0-15 jr. 

Tienersterfte In de laatste 10 jr overleden in NL gem. per jaar 373 jongeren van 10-20 jr.
124

 Bijna de helft overlijdt door een niet-na-
tuurlijke dood waarbij sterfte door een verkeersongeval het meest voor komt. Sinds de jaren 70 is het aantal overleden tieners met 
¾ afgenomen vooral door minder dodelijke verkeersongevallen. In de periode ‘02-‘11 overleden 3.700 jongeren van 10-20 jr; dat 
komt neer op gem.18,8 overledenen per 100.000 tieners/ jaar. Bijna de helft van deze sterfgevallen zijn ♂ van 15-20 jr, gem.170 
per jaar. ♀ van 10-15 jr hadden in deze periode de laagste sterfte, gem. 50/jaar. Bijna de helft van alle sterfgevallen onder tieners 
in 2002-2011 had een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Voor ♂ van 15-20 jr ligt dat aandeel op bijna 60%. Bij zowel ♂ als ♀ gaat het 
dan meestal om een verkeersongeval. Jongere tieners overlijden vooral door een fietsongeval, terwijl de oudere tieners overlijden 
door een ongeval met bromfiets of auto. Onder de 15-20-jarigen kwamen in 2012 45 gevallen van zelfdoding voor, net zoveel als 
het aantal verkeersongevallen in deze leeftijdsgroep. Onder de jongere tieners was dit aantal veel lager, gem. 7/jaar. Van de na-
tuurlijke doodsoorzaken is kanker de belangrijkste bij kinderen van 10-20 jr. In ‘02-‘11 stierf ruim 20% van de overleden 10-15-jari-
gen en bijna 14% van de overleden 15-20-jarigen aan een vorm van kanker. Bij zowel de jongste als de oudste tieners komt kanker 
van het lymfatisch systeem en bloedvormend weefsel het meeste voor; hier valt bv. leukemie onder. Sinds de jaren ‘70 is het aantal 
sterfgevallen onder tieners afgenomen met ong.75%, vooral door de sterke afname van dodelijke verkeersongevallen. Hierdoor 
overleden in 2011 meer tieners aan kanker dan aan een verkeersongeval. Begin jaren ‘70 overleden jaarlijks nog 25 op de 100.000  
tieners in het verkeer, wat neerkomt op bijna 600 tieners. In de laatste 5 jr was dit afgenomen tot jaarlijks 3/ 100.000 tieners, ofwel  
gem. 75 tieners. In 2011 overleden 3,3 /100.000 tieners aan kanker tegen 2,8 /100.000 tieners aan een verkeersongeval. 
natuurlijke dood 906 jeugdigen (0 t/m 19 jr) overleden in 2014 aan een natuurlijke doodsoorzaak; dit is 80% van de totale sterfte. 
Hartafwijking 1300 kinderen en foetussen die geboren worden (64 op de 10.000) hebben een aangeboren hartafwijking; 94% komt  
levend ter wereld.120 kinderen overlijden per jaar aan aangeboren hartafwijkingen 
9 op de 100.000 Nederlandse kinderen krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis; bijna 25% van de totale sterfte. 
Kanker In 2015 zijn 69 kinderen (0-14 jr) overleden aan een vorm van kanker. Tov 2013 en 2014 veranderde het sterftecijfer niet of 
nauwelijks, maar in de jaren daarvóór lag het een stuk hoger: in 2006 overleden nog 110 kinderen aan de gevolgen van kanker. In 
de jaren 2006 -2015 overleden in totaal bijna 10.000 kinderen van wie 820 aan kanker. De meesten van hen stierven aan de gevol-
gen van hersenkanker (321 sterfgevallen) of leukemie (191). Vorig jaar was kanker verantwoordelijk voor 8,6% van de sterfgeval-
len onder kinderen; bij kinderen tussen 2-11 jr is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks krijgen 500-550 kinderen kanker 
en zijn er 800 onder actieve behandeling, aldus het CBS.  
Wiegendood (WD) In de vijfjaarsperiode 2012-2016 werd bij 59 kinderen jonger dan 1 jr WD geregistreerd als doodsoorzaak (ca 7 
per 100.000 levendgeborenen). Steeds vaker wordt de leeftijdsgrens van 2 jr gebruikt. Op basis van de leeftijdsgrens van 2 jr komt 
de Landelijke Werkgroep Wiegendood van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde uit op een incidentie van minder 
dan 15 kinderen per 100.000 levendgeborenen. 
Voor WD is nog nooit een duidelijke wetenschappelijke oorzaak gevonden. Daar lijkt nu verandering in te komen.  Deze baby’s blij-
ken minder van het hormoon orexin in hun hersenen te hebben. Orexin heeft een belangrijke functie bij baby’s: het zorgt er bv voor 
dat ze omrollen wanneer ze niet genoeg zuurstof krijgen. Dit kan oa gebeuren als ze op hun buik slapen. Het is ook een hormoon 
dat voor slaapapneu kan zorgen waardoor er gedurende enkele tientallen seconden geen lucht in de longen komt. 
Uit onderzoek komen steeds meer aanwijzingen dat een belangrijke oorzaak voor het overlijden moet worden gezocht in een hape- 
ring van het vermogen om op het juiste moment wakker te worden. Er zijn ook epidemiologische studies die in die richting wijzen.  
Bij obductie bleek bij 41 van de tussen ‘04-‘08 overleden baby’s een opvallend lage aanwezigheid van serotonine.

125
  Een groep  

wetenschappers in de VS signaleert een verband tussen een verstoorde serotoninehuishouding en WD. Serotonine is van invloed  
op ademhaling en lichaamstemperatuur.  
Onderzoek toont aan dat de cerebrale zuurstofvoorziening verlaagd is bij buikligging; hetgeen nieuwe inzichten kan verschaffen 
over WD. Ander onderzoek toont aan dat borstvoeding beschermt tegen WD en dit effect is sterker wanneer borstvoeding exclusief 
gegeven wordt.

 
De aanbeveling om borstvoeding aan baby’s te geven moet worden opgenomen bij de andere SIDS risico beper-

kende maatregelen.
126
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Onderzoek duidt op een associatie tussen WD en met ouders in hetzelfde bed slapen, waarbij regelmatig bij obductie intra-alveo-
laire bloedingen werden aangetoond duidend op asphyxie.

127
 Een andere associatie is die met maternaal alcoholgebruik, zowel ge-

durende de zwangerschap als in het 1
e
 jaar na de geboorte. Het verhoogt het risico op WD maar ook overlijden excl .WD.

 128
                                                                                         

NODO-procedure De wettelijke verplichting voor behandelend artsen om bij elk overlijden van een minderjarige te overleggen met 
de gemeentelijk lijkschouwer voor het afgeven van de verklaring van overlijden (artikel 10a lid 1 Wlb) is per jan 2010 in werking ge-
treden. De NODO werd vervolgens per jan 2014 gestopt omdat de procedure ‘Nader Onderzoek Doods Oorzaak bij minderjarigen’ 
bij onderzoek niet effectief bleek om kindermishandeling op te sporen. De meldingsplicht blijft echter gelden en vanuit de NVK en 
het FMG zijn onderling werkafspraken gemaakt die erop zijn gericht de voorkomende gevallen van onverwacht en onverklaard 
overlijden van minderjarigen lokaal te onderzoeken. Voor de herziene procedure (NODOK) is toestemming van ouders vereist. 
Een postmortale MRI-scan in combi met een professionele schouwing en bloedonderzoek maakt in ruim 40% van de casussen   
obductie overbodig, mits zorgvuldig geïndiceerd, hetgeen kan bijdragen aan een betere uitvoerbaarheid van de NODO-procedure. 
niet-natuurlijke dood 224 jeugdigen (0-20 jaar) overleden in 2014 een niet-natuurlijke dood. Dit is 20% van de totale sterfte. 

 121 jeugdigen (0-25) door zelfdoding in 2016; (i.t.t.1894 volwassenen in 2016; 1280 mannen en 591 vrouwen).  

 8  jeugdigen overleden in 2016 aan de gevolgen van moord/ doodslag 

 88  jeugdigen overleden in 2016 aan de gevolgen van een ongeval. 
Jaarlijks overlijden er gem. 14 kinderen in de leeftijd  t/m12 jr. door een verdrinkingsongeval; ruim 2x zoveel ♂ als ♀. In 40% van de  
gevallen is het kind van allochtone afkomst.  Bij jonge kinderen is verdrinking de belangrijkste doodsoorzaak. 
Suïcide(S) In 2016 zijn 121 jongeren door S overleden; een daling tov 2013, toen ging het nog om 146 jongeren tussen de 10-25 jr. 
S neemt met de leeftijd toe; onder 10-15-jarigen waren er 9; onder 15-20-jarigen waren er 39, onder 20-25-jarigen 73. In 2016 heb-
ben 1894 inwoners van NL een einde aan hun leven gemaakt, gem 5/dag. In vergelijking met 40 jr.geleden plegen nu meer jonge-
ren S. Dat S een belangrijkere doodsoorzaak is dan vroeger komt vooral door de flinke daling van andere doodsoorzaken zoals 
kanker, hart-/ vaatziekten en verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat bij 40% van de jongeren die door S overleed sprake was 
van psychische problematiek. S kan besmettelijk zijn; pubers zijn eerder geneigd om een poging te doen als vrienden dat ook ge-
daan hebben en berichtgeving over S in de media kan tot meer S leiden.

129
 Middels Child Suicide Review kunnen individuele ge-

vallen van S onderzocht worden om meer te kunnen leren van aanleidingen, etiologische factoren en preventiemogelijkheden.11% 
van de jeugd in NL heeft jaarlijks suicidale gedachten en ca 7% gaat over tot een S-poging of opzettelijke zelfverwonding.

130
 

Moord 85% van de kinderen die jaarlijks in NL vermoord worden, worden dat door hun eigen ouders. Volgens onderzoeker hebben 
ouders die hun kinderen vermoorden in 90% van de gevallen een psychische stoornis.

 
70% van hen is als kind mishandeld.

131
Toch 

is een kindermoord meestal niet het gevolg van uit de hand gelopen kindermishandeling. Familie en vrienden zeggen dan ook dat 
het drama voor hen volkomen onverwacht kwam. Toch weet onderzoeker dat de dader in 40% van de gevallen vooraf heldere sig-
nalen gegeven heeft. Mensen zeggen: ik spring met m’n kinderen voor de trein, maar worden vaak niet gelooft of serieus genomen. 
Wat je vaak ziet bij ‘moordouders’ is dat deze mensen in hun jeugd een ernstig verlies hebben geleden. Een vader, moeder, broer-
tje of zusje overleed en ze hebben dat nooit goed verwerkt; er rustte een taboe op. Als volwassene kunnen ze slecht met stress om 
gaan. Als er opnieuw een ernstig verlies dreigt, draaien deze mensen door. Een uitzondering op de regel zijn babymoordenaars dat 
zijn altijd vrouwen en die verzwijgen hun zwangerschap in zo’n geval juist structureel.                                                              
Ouders die hun kind doden en daarna de hand aan zichzelf slaan verschillen van ouders die ‘alleen’ hun kinderen of zichzelf willen 
ombrengen. Ze hebben ook bijna nooit een criminele voorgeschiedenis. Bij ouders die hun kind doden en daarna zichzelf, kan er 
sprake zijn van een symbiotische band tussen de ouder en het kind die dreigt te breken. Oiv. echtscheiding of oiv.waandenkbeel-
den zoals in een psychose, gaat de dader over tot dodelijk geweld om zo de symbiotische band te laten voortbestaan in de dood. 
De dood wordt vaak niet beschouwd als eindpunt, maar als een transitie naar een situatie waarin de ouder samen met het slacht-
offer kan zijn. Bij ouders die 'alleen' zelfmoordneigingen hebben spelen volgens onderzoekster vaak huiselijke problemen een rol. 
Ze hebben bijvoorbeeld problemen met hun kinderen. Bij deze ouders is de relatie met hun kinderen vaak conflictueus en dat is 
niet zelden de aanleiding tot suïcidaal gedrag van de ouder.

132
                                                                                                                

Inflicted Traumatic Brain Injury Jaarlijks overlijden in NL 3 à 4 baby's aan de gevolgen van ITBI. Ca.20-40 kinderen wordt jaarlijks 
gezien in de ziekenhuizen met schade die waarschijnlijk het gevolg is van ernstig schudden. In 80% van de gevallen gaat het dan 
om baby’s die kort voor het schudden huilden. 20% van de ouders schudt, smoort of slaat zijn kind als het huilt. Goede voorlichting 
van ouders kan dit voorkomen. 

Ongevallen 

In 2013 belandden naar schatting 270.000 jeugdigen (0-24 jr) op de SEH als gevolg van een ongeval (privé: 130.000; sport: 83.000  
arbeid: 11.000; verkeer: 39.000), geweld (7.300) of zelfbeschadiging (3.200).

133 
Daarnaast vonden er 33.000 ziekenhuisopnamen 

plaats ivm letsel door een ongeval, geweld/ zelfbeschadiging. De totale directe medische kosten en verzuimkosten van letsel door 
ongevallen, geweld en zelfbeschadiging behandeld op een SEH of waarvoor een opname plaats vond bij jeugdigen (0-24 jr) zijn 
voor 2013 geraamd op € 400 miljoen. Dit betreft € 280 miljoen directe medische kosten en €120 miljoen verzuimkosten (in de leef-
tijdscategorie 15-24 jr).       
Kinderen die op jonge leeftijd meerdere malen algehele anesthesie ondergaan, lopen risico op cognitieve schade.

134
                                                                                                                                                                                                                    

CT scan  In NL ondergaan steeds meer kinderen tijdens een onderzoek in het ziekenhuis een CT-scan, waarbij relatief hoge doses  
straling worden gebruikt. De afgelopen jaren is dat aantal gestegen tot ca 22.000; een toename van zo'n 80% tov van 10 jr geleden  
Omdat dergelijke scans niet zonder risico zijn, is het verstandig dat de ziekenhuizen bij jonge patiënten speciale lagere doses han- 
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teren. Uit onderzoek blijkt nl. dat het risico op kanker bij kinderen die een CT-scan hebben ondergaan groter is dan tot nu toe werd  
aangenomen.

135
 

Verdrinking is wereldwijd een groot probleem en het is de 3
e
 meest voorkomende oorzaak van kindersterfte.Kinderen in landen met 

een laag gem inkomen hebben het grootste risico op overlijden door verdrinking (22,4 per 100.000 kinderen van 0-4 jr,14,5 per 100  
duizend kinderen van 5-14 jr).Ook voor kinderen in NL is verdrinking, ondanks de bestaande preventiecampagnes, een belangrijke 
doodsoorzaak. Voor ♂ van 2-4 jr is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. In 2013 verdronken 9 kinderen <12 jr. Bij nog eens 94 liep  
het net goed af; zij werden na een bijna-verdrinking opgenomen in het ziekenhuis. Verdrinking kent de meeste dodelijke slachtof-
fers van alle ongevallen bij kinderen. VeiligheidNL schat dat het totale aantal bijna-verdrinkingen onder kinderen nog 10x zo hoog  
is, het loopt gelukkig ook vaak net goed af en dan is behandeling in het ziekenhuis niet nodig.

 136
 

Vergiftigingen(V) Vergiftigingen waarvoor kinderen op een SEHafdeling werden gezien kwamen vooral in de leeftijd 0 t/m4 jr en in  
de leeftijd 15 t/m18 jr voor. Bij de jongste kinderen ging het vaak om V door geneesmiddelen. Bij de oudere kinderen was vooral  
sprake van alcohol, soms in combi met drugs. In 2013 zijn 1500 kinderen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een V. Dit is 7% 
van alle opnamen vanwege een ongeval. In 2012 overleden 6 kinderen van 0-19 jr aan een accidentele V. 5 van deze 6 kinderen 
waren 10 jr of ouder. De meeste kinderen overleden aan de gevolgen van een V door gassen of dampen. 
Het NVIC meldt dat in 2014 zo’n 33.700 mensen een V hebben opgelopen en dat er in totaal 45.254 blootstellingen aan potentieel 
giftige stoffen zijn gemeld. Meestal ging het om een medicijnV met bv pijnstillers of rustgevende middelen.Maar het gebeurde ook 
regelmatig dat mensen – meestal kinderen – huishoudelijke middelen of cosmetica hadden ingeslikt of een alcohol-V opliepen. Dat 
laatste gebeurde vorig jaar bij 103 jongeren tussen de 13-17 jr. Het NVIC ontving opvallend meer meldingen over incidenten met 
‘nieuwe psychoactieve stoffen’ (NPS).  
Brandwonden(B) In 2013 kwamen 1900 kinderen van 0-18 jr op de SEH-afdelingen terecht vanwege een verbranding, 970 kids wa-
ren <5 jr. In de meeste gevallen (1200) ging het om een verbranding door een hete vloeistof/ damp, zoals hete thee, heet water of 
hete olie of vet. Hete thee scoort hierbinnen het hoogst. De ongelukken gebeuren tijdens gewone alledaagse situaties zoals bv. 
thee /koffie drinken in de nabijheid van het kind. Uit  onderzoek blijkt dat niet onoplettendheid ten grondslag ligt aan deze ongeval-
len maar een aantal misvattingen. Zo onderschatten ouders de kans op een verbranding en schatten zij de gevolgen ervan niet 
goed in. De gevolgen van een B bij jonge kinderen zijn groot. Ernstige B bij een jong kind kunnen een leven lang zorgen voor licha-
melijke (littekens, contracturen) en psychische klachten (depressie, PTSS). 25% heeft last van psychologische gevolgen en10-15% 
ontwikkelt PTSS. 
Spaakbeknelling Jaarlijks belanden 2800 kinderen op de SEH als gevolg van voeten tussen de spaken. Spaakbeknelling staat in  
de top 5 van meest voorkomende ongevallen bij kinderen tussen de 3-5 jr, blijkt uit de meest recente gegevens van het Letsel In-
formatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Gem belanden 8 kinderen /dag op de SEH. Bij 33% van de kinderen die met de voeten 
tussen de spaken komt, loopt een botbreuk op. Kosten ca.700 euro per slachtoffer. Ouders lijken zowel de frequentie als de ernst 
van spaakbeknelling te onderschatten. De gem.behandelduur is lang (17,4 dgn) en de gem hersteltijd nog veel langer; nl 17-56 dgn 
Vallen In 2013 kwamen 110.000 kinderen van 0-18 jr op de SEH vanwege een val. 63% van de 5 t/m12 jarigen en 59% van de 0  
t/m 4 jarigen kwamen op de SEH na een val. Bij de groep 13-18 jarigen was in 51% van de gevallen een val de reden van het SEH 
-bezoek. Kinderen die na een val op SEH kwamen hadden vooral letsel aan schouders en armen (51%,57.000). Vooral het aantal 
polsfracturen (21%, 23.000) was groot. Jonge kinderen vielen veel op hun hoofd. In 2012 overleden 4 kinderen door een val.Ze wa-
ren allemaal jonger dan 10 jr.                                                                                                                                                            
Sportblessures(S) Sporten is gezond voor kinderen. Maar helaas neemt ook het aantal S fors toe. In 2013 liepen 560.000 kinderen 
t/m 18 jr een sportblessure op die medisch moest worden behandeld (bv bij huisarts /fysio), waaronder 65.000 kinderen die op een 
SEH zijn behandeld. De helft van de blessures waarna een SEH-behandeling is gevolgd zijn opgelopen tijdens veldvoetbal (32%, 
21.000) en bewegingsonderwijs (20%, 13.000). Sportblessures komen vaak voor aan de bovenste (55%, 36.000) en onderste lede-
maten (33%, 22.000).Het zijn vooral blessures aan hand/vinger, pols of enkel. Voorname oorzaak van de toename van blessures is 
het minder bewegen van 9-12 jarigen. Bij kinderen zijn goed ontwikkelde motorische vaardigheden essentieel om S te voorkomen. 
Daarom is het belangrijk kinderen te trainen in sportieve basisvaardigheden, zoals motoriek, spierkracht en lenigheid.  
Wintersport  Jaarlijks lopen een groot aantal skiërs en snowboarders blessures op, wo ook veel kinderen. In 2014 liepen Neder-
landse kinderen maar liefst 15.000 blessures op in de sneeuw, vnl aan de knieën, rug en pols. Om dit te voorkomen is een goede 
voorbereiding belangrijk. VeiligheidNL ziet kansen om ook dmv valtraining wintersportblessures te voorkomen.       
Vuurwerk Ieder jaar worden er rond de jaarwisseling grote campagnes opgezet om mensen bewust te maken van het gevaar van  
vuurwerk. Desondanks vallen er ieder jaar honderden slachtoffers ook tijdens de afgelopen Oud /Nieuwviering 2017  hebben 176 
mensen oogletsel aan één of twee ogen opgelopen. 19 mensen zijn blind geworden aan één oog en vijf ogen zijn operatief verwij-
derd. Er kwamen 473 slachtoffers naar de SEH; ook kwamen er 263 slachtoffers op huisartsenposten, van wie er 44 werden door 
verwezen naar de SEH.  
De afgelopen 7 jr hebben de artsen 1761 vuurwerkslachtoffers gezien, met 2140 beschadigde ogen. Daarvan liepen 743 ogen blij-
vende schade op, 134 ogen werden helemaal blind en 63 ogen moesten weggehaald worden. Door de jaren heen is gebleken dat 
de helft van de slachtoffers zelf geen vuurwerk afsteekt, maar omstander is. In NL krijgen we het voor elkaar om in 2 nachten meer 
oogletsels door vuurwerk te veroorzaken dan alle 512 oogtrauma’s opgelopen door Amerikaanse troepen gedurende 4 jr militaire 
vijandelijkheden in Irak en Afghanistan. Ondanks het halveren van de gedoogtijd voor het afsteken van vuurwerk zien oogartsen 
slechts een daling van 17% in het aantal slachtoffers. Deze letsels door vuurwerk hebben een grote invloed op het verdere leven 
van de getroffenen. Daarnaast brengen deze letsels grote maatschappelijke gevolgen met zich mee Zo’n 1200 organisaties (wo de 
AJN) en 43.800 particulieren hebben zich inmiddels aangesloten bij het door artsen opgezette vuurwerkmanifest dat ijvert voor een 
verbod op consumentenvuurwerk. 
Kinderen die een milde hersenschudding oplopen houden nog lang last van gebrek aan concentratie en vergeetachtigheid. 
Het cognitief functioneren is 12 mnd na het incident nog slechter als voorheen en ze hebben meer last van hoofdpijn /moeheid.

137
 

Hersenletsel (NAH) Per jaar lopen zo’n 12.000 kinderen (0-14 jr) en 7000 jongeren (15-24jr) hersenletsel op. De oorzaak is meestal  
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een harde klap tegen het hoofd door een ongeval, val of mishandeling. 25% van de diagnoses (4.000) heeft een niet-traumatische  
oorzaak nl. een hersenaandoening zoals hersenvliesontsteking, een hersentumor of beroerte. Dit cijfer betreft enkel kinderen die in  
het ziekenhuis of op de SEH gezien worden. Hierbij is zeker sprake van onderdiagnostiek, lichtere gevallen worden gemakkelijk  
over het hoofd gezien zeker als er ander trauma op de voorgrond staat. Kinderen die zich nergens of enkel bij de HA melden zijn 
hier niet bij inbegrepen. Er is dus veel “verborgen” /nog niet onderkent NAH. NAH kan leiden tot motorische problemen, problemen  
op het gebied van geheugen, de aandacht, als ook karakterveranderingen, psychiatrische, sociale en emotionele problemen.

138
 

Zelfbeschadiging (ZB) In de periode ‘06-‘10  zijn jaarlijks gem.15.000 mensen behandeld op een SEH vanwege letsel dat is opgelo- 
pen door ZB.

139
 3600 (25%) is <25 jr waarvan ca.1800 slachtoffers tussen 20-24 jr zijn en 1600 tussen de 15-19 jr. Bij 20-24 jarigen 

is in deze periode een stijging te zien van bijna 60%. Over de hele groep jongeren is geen significante stijging te zien, omdat er in 
de periode ‘06-‘10 minder 15-19-jarigen zijn behandeld in ziekenhuizen voor ZB. 66% van de jongeren gebruikt voor ZB een ver-
giftiging veelal door medicijnen. 25% gebruikt een scherp voorwerp, vaak een (scheer)mes. ZB werd in NL gerapporteerd door 24% 
van de scholieren. Jongeren die gepest werden, seksueel misbruikt of mishandeld waren, een negatief zelfbeeld hadden weinig 
binding met hun familie hadden en die veel depressieve gevoelens ervoeren of leden aan angststoornissen, vertoonden vaker 
ZB.

140
 Uit onderzoek blijkt dat mensen die aan ZB doen een18x grotere kans hebben op een suïcidepoging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Chronische ziekten/ handicaps                                                                                                                                                           

In ons land groeit 14-20% van de jeugdigen tot 18 jr.(= 546.000 –780.00) op met een chronische ziekte(CZ). De verwachting is dat 
met gelijk blijvende incidentie en sterk verbeterde overlevingskansen het aantal jeugdigen die opgroeien met CZ in de toekomst zal 
toenemen.

141 Maar liefst 80-90% van de patiënten heeft nu kans om volwassen te worden met een ziekte waar ze 20 jr.geleden 
aan zouden zijn overleden. Van de totale populatie wordt 2-3% door een CZ ernstig belemmerd in het dagelijks functioneren; daar- 
naast worden 8-9% van de jonge kinderen en 14-20% van de jeugdigen in een lichte mate belemmerd.

142
 

Ouders van kinderen met een CZ hebben vaker psychosociale problemen en een lagere kwaliteit van leven dan ouders van gezon- 
de kinderen. Het risico op een verlaagde kwaliteit van leven is nog groter als ouders zelf weinig emotionele steun krijgen of CZ, 
laagopgeleid of niet in NL geboren zijn.

143
 De afgelopen decennia is het aantal CZ kinderen sterk toegenomen. De onderzoeker  

pleit voor meer aandacht voor het hele gezin en niet alleen voor het zieke kind. 
De door de HA meest geregistreerde CZ bij kinderen waren astma en eczeem (4%). Daarna kwamen bij jonge kids tot 11 jr obsti- 
patie en buikpijn het meeste voor (2-3%) en bij oudere kinderen hoofdpijn, vermoeidheid en rugklachten (2-3%).De klachten die  
kinderen of hun ouders zelf het vaakst rapporteren in enquêtes waren moeheid, hoofdpijn en slaapproblemen, gevolgd door hooi- 
koorts, depressieve klachten en rugklachten. Vooral tiener♀ rapporteerden veel pijn- en malaiseklachten met prevalenties tot >  
20% voor vermoeidheid, hoofdpijn en slaapproblemen  en van 5-15% voor depressieve klachten, rugklachten en buikpijn. 

144
                                                                                                                                                                                        

Kinderen met een beperking In 2015 telde NL in totaal tussen de 109-129.000 kinderen (0-18 jr) met een handicap. Ruim 93.500  
van deze kinderen hadden vanwege hun handicap specialistische zorg/ voorzieningen nodig en zijn gebruikt voor dit onderzoek  
(De meest voorkomende handicap is een verstandelijke handicap, 66% van de kinderen heeft hiermee te maken. Bij een kleine 
30% van de kinderen is sprake van een lichamelijke handicap en bij 15% van de kinderen is sprake van een zintuiglijke handicap. 
Bij ongeveer 9% van de kinderen is sprake van een meervoudige handicap. Er zijn dus daarnaast nog max.36.000 kinderen met 
een handicap die niet direct zichtbaar zijn in de voor dit onderzoek gebruikte databestanden, maar het is wel te verwachten dat zij 
ergens in hun jeugd een beroep op zorg of voorzieningen zullen doen.

145
 Volgens onderzoek zijn er in de leeftijd van 6-24 jr 90.000 

jeugdigen met een lichamelijke beperking.                                                                                                                                                                                                   
Tussen de 40-80.000 jongeren < 20 jr kampen met beperkingen door NAH na een neurotrauma als gevolg van een val of een ver- 
keersongeluk of ziekte zoals een tumor of meningitis. De gevolgen van NAH bij kinderen liggen in hoofdzaak op 3 terreinen;cogni- 
tie, gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling. Dit leidt tot overschatting en onbegrip van de omgeving. En bij het kind stapelen 
frustraties en teleurstellingen zich op. 
Verstandelijke beperking ca. 439.000 jongeren tussen 5-18 jr hebben een IQ-score tussen de 50-85; dat is15% van de jeugd in NL.  
Een score tussen 70-85 duidt op zwakbegaafdheid.

146
 Bij een IQ <70 spreken we van een verstandelijke beperking 1,5-2% van alle  

kinderen wereldwijd heeft een verstandelijke beperking.  Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een laag 
IQ én een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Ze begrijpen mensen vaak verkeerd en schatten reacties van anderen niet goed 
in. Hierdoor komen ze in de problemen, raken gefrustreerd en veroorzaken dan door hun gedrag weer nieuwe problemen. Zij lopen 
een verhoogd risico op leerproblemen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen. Leren uit boeken, zelfstandig werken en 
abstract denken is voor veel LVB-jongeren te moeilijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben 3-4x zo veel kans op psy-
chiatrische stoornissen. Bij LVB-jongeren gaat het vaak om ADHD, ASS, depressieve- en angststoornissen, persoonlijkheidsstoor-
nissen en antisociaal gedrag. Uit onderzoek blijkt dat ze vaak ook specifieke medischorganische aandoeningen hebben. LVB-jong-
eren verblijven vaker dan gem. in justitiële inrichtingen. Ca.25% van de jongeren in deze instellingen behoort tot de LVB-groep.  
Ook van de zwerfjongeren voldoet 25% aan de criteria.  
Zware verstandelijke handicaps(VH) zijn bijna altijd het gevolg van genetische defecten maar die zijn meestal niet erfelijk. Het in  
kaart brengen van het volledige genoom (whole genome sequencing)

 147
 levert bij 62% van de kinderen met VH een genetische 

oorzaak op (vaak de novo puntmutaties) met bestaande technieken (micro-arrays en exoomseqeuncing) was dat slechts bij 40% 
het geval. Onderzoekers hebben aangetoond dat bij sommige families het genetische foutje toch terug te vinden is in de lichaams-
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cellen van ouders; nl heel speciaal: als mozaïek; hetgeen vaker voorkomt dan gedacht. Het betekent dat niet alle cellen van de va-
der/moeder het foutje bevatten, maar slechts een klein deel. Feitelijk heeft de vader/ moeder dus 2 verschillende genomen.

148
       

Werk  In 2010 had 25% van de mensen met een CZ of lichamelijke beperking betaald werk voor min.12 u/ week. De jongeren wer-
ken zelfs evenveel als hun leeftijdgenoten zonder beperking.

149
                                                                                                                                                                                                                     

Studie  20.000 studenten in het hoger onderwijs lopen door een onzichtbare beperking (o.a  ADHD, dyslexie, CVS of ASS) studie-
vertraging op of moeten deze zelfs staken.

150
 
 
Sinds ‘05 is het faciliteren en begeleiden een wettelijke verplichting. Niet iedere ho-

geschool of universiteit is even ver met het ontwikkelen van beleid op dit punt.                                                                                                                      
Aangeboren afwijkingen In Nederland worden nagenoeg alle pasgeborenen (ca 175.000 per jr) met de hielprik (99,3% deelname, 
kosten /kind €88) gescreend op cystic fibrosis, sikkelcelziekte, adrenogenitaal syndroom, congenitale hypothyreoïdie en 13 meta-
bole ziekten. Deze ziekten zijn niet te genezen, wel te behandelen. Binnen deze groep worden jaarlijks ca 200 zieke kinderen op-
gespoord; daarvoor worden ca 800 pasgeborenen verwezen met een afwijkende hielprikuitslag. Daarnaast worden jaarlijks zo’n 
800 pasgeborenen opgespoord met dragerschap sikkelcelziekte. NL startte in 1974 met screening op stofwisselingsziekte PKU 
(fenylketonurie). Door betere testen en behandelingsmethoden kon het programma gestaag worden uitgebreid. Vanaf 2017 is de 
test uitgebreid met de screening op α- en β-thalassemie naar 19 ziekten.                                                                                                     
In 2014 is de hielprik uitgevoerd bij 175.323 pasgeborenen. In 2014 zijn 671 kinderen verwezen; bij 192 is een ziekte gevonden, 5 
kinderen waren fout negatief (9 met AGS, 78 met CH, 81 met metabole aandoeningen, 34 met sikkelcelziekte en 15 met CF). Door 
tijdige opsporing konden deze kinderen snel verwezen worden voor verdere diagnostiek en behandeling. De hielprik levert veel ge-
zondheidswinst op voor de betrokken patiëntjes en scheelt de maatschappij €358 miljoen /jaar.                                                                                                                                                                     
Consanguiniteit Als een volle neef en nicht samen kinderen krijgen, is de kans op aangeboren afwijkingen ruim 2x zo hoog als bij 
niet-verwante ouders. Dit gaat in ieder geval op voor de bevolking van Bradford in Engeland.

151
                                                                                                                                                                      

Downsyndroom (DS) Jaarlijks worden in NL 300 kinderen met DS geboren (14 /10.000 levend geborenen (2010),10 op de 10.000 
zwangerschappen wordt afgebroken) een stijging tov. eerder toen dat 10/10.000 levend geborenen was. Vanaf april 2014 komen 
zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een trisomie in aanmerking voor NIPT waarbij in het bloed van de 
moeder het foetale DNA nagekeken wordt op trisomie 21,18 en 13. Geschat wordt dat er in NL ruim 12.500 mensen met DS wo-
nen waarvan de helft onder de18 jr is.                                                                                                                                                     
Kinderen met DS hebben behalve dysmorfe kenmerken ook een verhoogde kans op aangeboren afwijkingen van het hart (50%) 
het maagdarmstelsel of nieren/ urinewegen (3%).

152
  Bovendien is DS geassocieerd met verschillende immunologische afwijkingen 

en epilepsie (8%). Leukemie en auto-immuunziekten zoals hypo/hyperthyreoïdie (33%), coeliakie en diabetes, komen vaker voor bij 
kinderen met DS. Ook luchtweginfecties zijn een frequent probleem. Kinderen met DS hebben een 13x verhoogd risico op het RS-
virus.

 
De hoge incidentie van luchtweginfecties bij kinderen met DS kan deels verklaard worden door een afwijkend immuun-

systeem. Kinderen met DS hebben 2x zo vaak overgewicht als kinderen in de algemene populatie: 26% van de ♂ met DS heeft 
overgewicht en 32% van de ♀. Van obesitas is sprake bij 4% van de ♂ en 5% van de ♀. Deze hoge aantallen zijn alarmerend. 
Overgewicht kan leiden tot een slechte algemene conditie en ziekten zoals diabetes, slaapapneu en hart- en vaatziekten. 

153
 Dit 

benadrukt dat bij kinderen met DS al vanaf jonge leeftijd alertheid nodig is om overgewicht tegen te gaan.                                                                                                                                                                                                        
Er werd tot voor kort gedacht dat kinderen met DS minder gevoelig voor pijn waren. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders hun kind 
met DS als minder pijngevoelig zien en dat deze kids moeite hebben met aangeven of ze pijn hebben of niet.

154
 De waarnemings- 

en pijndrempels voor warmte en koude van kinderen met DS zijn vergeleken met die van een broer of zus. De kinderen met DS 
reageerden iets trager, maar blijken juist gevoeliger voor warmte- en koude-pijn.                                                                             
Cystic Fibrosis (CF) komt voor bij ca.1 op de 5.000 pasgeborenen in NL en is daarmee 1 van de meest voorkomende erfelijke aan-
doeningen; jaarlijks worden er 40-45 kinderen met de ziekte geboren. CF is recessief erfelijk en wordt ook wel 'taaislijmziekte' ge-
noemd. In NL is 1:30 mensen drager van deze ziekte. De ziekte komt even vaak voor bij ♀ als bij ♂. Vanaf 2011 worden alle pas-
geborenen in NL met de hielprik ook gescreend op CF.                                                                                                                                                                                                        
De ziekte van Duchenne is een erfelijke neuromusculaire aandoening die wereldwijd 1 op 3.500 jongens treft. De eerste sympto-
men - gangproblemen en spierpijnen - treden op in de eerste levensjaren. Rond 9 jr belanden de patiënten in een rolstoel, om op 
jongvolwassen leeftijd te overlijden door aantasting van ademhalings- en hartspieren. Er bestaat er nog geen afdoende behande-
ling. Een nieuw medicijn is klinisch effectief bij de behandeling.

155
 Het synthetisch nucleïnezuur PRO 051 beoogt – door het stukje 

gen dat bij Duchenne-patiënten veranderd is te omzeilen – een manier te bieden om deze verandering te corrigeren, waardoor op  
alternatieve wijze toch aanmaak van functioneel dystrofine kan plaatsvinden. Een ander nieuw medicijn (Raxone/Catena) stopt  
bij patiënten de achteruitgang in de long- en ademhalingsfunctie.                                
Tubereuze Sclerose Complex (ziekte van Bourneville-Pringle) is een van de meest voorkomende neurocutane aandoeningen met 
een prevalentie van 1:6.000; jaarlijks worden er 20-30 kinderen met TSC geboren. Naar schatting zijn er in NL 1500-2500 patiën-
ten. De aandoening wordt veroorzaakt door een afwijking op chrom 9 voor TSC1 en chrom 16 voor TSC2. Ong.30% heeft de aan-
doening geërfd en in 70% van de gevallen betreft het een spontane mutatie. Het is een autosomaal dominant overervende ziekte 
die gekenmerkt wordt door hamartomen die zich in verschillende organen kunnen ontwikkelen zoals hart, nieren, huid longen en 
centraal zenuwstelsel. Hamartomen zijn ophopingen abnormale cellen (geen kankercellen maar orgaanspecifieke cellen waarbij de 
controle van de celgroei verstoord is). Veel voorkomende uiterlijke kenmerken zijn witte vlekken op de huid en angiofibromen in het 
gelaat. Het IQ wisselt sterk; 50% heeft een IQ boven de 70 en 50% eronder. ADHD en ASS zijn veel voorkomende gedragsafwij-
kingen. TSC komt meestal op de zuigelingen- of vroege kinderleeftijd tot uiting.                                                                                                                                                                                               
Atopische aandoeningen: Onderzoekheeft aangetoond dat het risico voor een kind om een allergische aandoening te ontwik-kelen 
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2x zo groot is als de ouder van dezelfde sexe de aandoening ook heeft. 
156

                                                                                                                                                                        
Astma(A) In NL lijden nog steeds 100.000 kinderen aan A. Elk jaar belanden er duizenden van deze kinderen ernstig benauwd in 
het ziekenhuis. Ook overlijden er nog steeds mensen aan de gevolgen van A. A. is een chron. ziekte van de luchtwegen die zich uit 
in kortademigheid en overgevoelige luchtwegen voor prikkels zoals mist en rook. Het is een complexe ziekte die kan ontstaan door 
erfelijke aanleg maar ook door omgevingsfactoren,

 
zoals huismijt en sigarettenrook en zoals onlangs is aangetoond stress rond de 

geboorte of in de 1
e
 4 levensjaren.

157
 Onderzoek toont aan dat te vroeg geboren baby’s vaker A ontwikkelen dan op tijd geborenen. 

Baby’s die >2 mnd te vroeg werden geboren hadden zelfs 3x zoveel risico als op tijd geboren kinderen op het ontwikkelen van A.
158

 
Uit het onderzoek bleek dat maar liefst 14% van te vroeg geboren kinderen op latere leeftijd A-klachten kregen. Terwijl ook bleek 
dat 8% van de kinderen die tijdig werden geboren A-klachten hadden ontwikkeld.                                                                                     
In 2009 werd ontdekt dat het gen Protocadherine-1 een wezenlijke rol speelt bij het ontstaan van A. Uit onderzoek blijkt nu dat in 
families waarin gerookt wordt de rol van Protocadherine-1 nog groter wordt. Dit gen kan dus mogelijk verklaren waarom A-patiën-
ten zo gevoelig zijn voor sigarettenrook. Dat A en eczeem relatief vaak samen voorkomen is al lange tijd bekend. Koning ontdekte 
dat Protocadherine1 niet alleen betrokken is bij het ontstaan van A maar ook van eczeem. Daarmee vergroot hij het inzicht in de 
samenhang tussen beide aandoeningen. Ook vond hij een interactie van Protocadherine1 met SMAD3, een recent ontdekt nieuw 
A-gen.

159
                                                                                                                                                                                        

115.000 kinderen hebben A, dit is zo’n 4,5% van alle kinderen tot 14 jr. 300.000 kinderen hebben last van A-klachten (kortademig-
heid / piepen op de borst).

 
Jaarlijks worden 3.000 kinderen opgenomen in een ziekenhuis vanwegA. Onderzoek toont aan dat A in 

meer dan 97% van de gevallen goed te behandelen is. Wanneer dat niet het geval is komt dat het vaakst door het niet vaak/ trouw 
genoeg gebruiken van medicijnen (37%) en het minst vaak doordat het gaat om een vorm van A die resistent is voor therapie (3%). 
Verder stelde De Groot in een andere studie vast dat maar liefst 76% van de kinderen in zijn onderzoeksgroep ook allergische rhi-
nitis of ‘hooikoorts’ bleek te hebben en dat dit bij 44% van deze kinderen niet opgemerkt was. Door deze en andere bijkomende 
ziekten adequaat aan te pakken kunnen A klachten volgens hem zoveel mogelijk beperkt worden.

160
 
 
Uit onderzoek blijkt bij 66% 

van de kinderen de A niet onder controle; 69% van hen geeft aan niet mee te doen aan sport en andere inspannende activiteiten, 
42% van de kinderen verzuimt van school en 20% ziet zijn vrienden niet meer. Van de kinderen met 'ernstige' A heeft bovendien 
23% het laatste jaar de SEH bezocht.

161
 Ouders van kids met A zien vaak meer nut en noodzaak in van medicijnen als hun kind 

meer klachten heeft. Wantrouwen en zorgen van ouders over bijwerkingen maken dat bijna de helft van de kinderen meer last heb-
ben van hun A. Daarnaast hadden kinderen van een moeder met een laag opleidingsniveau vaker een slechte A controle.

162
                                                                                                                                                                                     

Onderzoek
163

 heeft aangetoond dat als kinderen in contact komen met een grote variëteit aan bacteriën en schimmels, zoals op  
een boerderij, dit beschermt tegen het ontstaan van A. Ander onderzoek meldt daarentegen dat kinderen uit beschimmelde huizen  
3x zo veel risico lopen om op 7-jarige leeftijd A te ontwikkelen als andere kinderen.

164
 Hetgeen wordt ondersteunt door resultaat  

van een nieuwe studie die stelt dat wanneer baby's in het 1
e
 jaar van hun leven worden weggehouden van huisstofmijt en zeer al-

lergene voedingsmiddelen dat dit het risico op de ontwikkeling van astma met meer dan de helft doet verminderen.
165

                                                                                                                                                                        
Kinderen die 4 mnd. borstvoeding(BV) krijgen hebben minder kans op A dan kinderen die geen BV krijgen. Hoe langer het kind BV 
krijgt, hoe beter de bescherming tegen A.

166
 Overgewicht bij kinderen verhoogt het risico op A. Wetenschappers in Maastricht zijn 

er in geslaagd om al bij jonge kinderen ontsteking van de luchtwegen te meten. Een nieuwe techniek die ontstekingsstoffen meet in 
gecondenseerde uitademingslucht, brengt een vroege diagnose van A binnen bereik.                                                             
Kinderen met A en/of een allergie hebben een hoger risico op ADHD dan andere kinderen.

167
 Mogelijk bestaat er een verband tus-

sen de medicatie die het kind voor A of de allergie gebruikt. De studie toont aan dat kinderen met ADHD 1,4x vaker A hebben dan 
kinderen zonder ADHD. De oddsratio voor gelijktijdige impetigo en het gebruik van antihistaminica bedraagt 1,5.                                                                                                                                                                        
Constitutioneel eczeem (E) 6-15% van de kinderen heeft last van E, 6% bezoekt daarvoor de huisarts.

168 In zalven en lotions tegen 
E, psoriasis en roos zit vaak teer. Teer heeft een gunstig effect, maar hoe dat tot stand komt was onbekend. Onderzoekers hebben 
ontdekt dat teer de aanmaak van de hoornlaag van de huid stimuleert wat de huid minder kwetsbaar maakt en het ontstekingspro-
ces remt.

169
  Ze vonden dat koolteer de aanmaak van barrière-eiwitten versterkt terwijl het de productie van chemokines zeer sterk 

verlaagt. Teerzalf heeft dus een dubbele werking.                                                                                                               
Voedselallergie(V) Onderzoek laat zien dat 5% een allergische reactie heeft voor koemelk hetgeen zich meestal uit in maag / darm-
klachten en eczeem, in zeldzame gevallen met luchtwegklachten.Ook viel op dat meer kinderen dan verwacht klachten bleven hou-
den met 1

e
 keuze koemelkvrije kunstvoeding. Deze kinderen werden pas klachtenvrij met een speciale koemelkvrije kunstvoeding, 

zgn aminozuurvoeding.
 170 Tevens blijkt dat bij kinderen met koemelkallergie bepaalde de genen vaker “aan staan” in verg met ge-

zonde leeftijdsgenoten. Tevens werden 2 kleine genetische veranderingen vaker gevonden bij kinderen met koemelkallergie. Deze 
veranderingen werden eerder gezien bij kinderen die astma en allergische rinitis ontwikkelden.                                                        
6% van de baby’s heeft last van lactose-intolerantie, zij missen lactase in de darm om de melksuiker af te breken. In de meeste ge-
vallen groeien ze erover heen voor ze 4 jr oud zijn. V is een veel voorkomende ziekte en komt voor bij ca 5-6% van de kinderen en 
3-4% van de volwassenen. Het kan huid-, maag /darm- of luchtwegklachten veroorzaken, en in extreme gevallen kunnen patiënten 
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in shock raken en overlijden. De enige behandeling voor V is strikte vermijding van de desbetreffende voedingsmiddelen. Uit een 
Brits onderzoek blijkt dat het risico op het ontwikkelen van pinda-allergie met meer dan 80% vermindert als baby's al op jonge 
leeftijd pindaproducten eten. Dit druist regelrecht in tegen eerdere adviezen. Naar schatting heeft 0,7% van de wereldbevolking 
een pinda-allergie; een van de ernstigste voedselovergevoeligheden.

171
  80% van de tieners (11-20 jarigen) met ernstige V draagt 

geen Epipen, een speciale spuit met adrenaline bij zich, terwijl zij een hoog risico hebben op een ernstige allergische reactie.                                                                                                                                                                                
Hooikoorts  6-28% van de jeugdigen heeft last van hooikoorts. Yakult en Vivit-achtige bacteriedrankjes, probiotica, kunnen allergi-
sche klachten van pollen fors verminderen. Ze weten het aantal immuuneiwitten terug te dringen die een belangrijke rol spelen bij 
een hooikoortsallergie.

 172
 Tegelijkertijd stimuleren ze de aanmaak van allergieremmende stoffen. Vooral de melkzuurbacteriën 

Lactobacillus  plantarum laat goede resultaten zien.                                                                                                                                                                      
Buisjes In NL krijgen ong 40.000 kinderen per jaar buisjes. In het 1

e
 jaar na plaatsing maakt bijna 70% van hen min.1x een periode 

mee dat er vocht uit het oor komt: een loopoor.
173

  Een kind kan er ziek van zijn, het oor kan stinken en pijn doen. Uit onderzoek 
blijken ze het snelst van de klachten af met antibiotica-corticosteroïd oordruppels.                                                                                                                                                         
Chronische buikpijn(CB) komt bij 10-20% van alle kinderen van 4-16 jr voor. Ze hebben vaak jarenlang klachten; verzuimen veel en 
beoordelen de kwaliteit van hun leven als minder goed. Tot nog toe werd aangenomen, dat slechts bij een gering percentage van 
deze kinderen een lichamelijke oorzaak gevonden kan worden en dat CB meestal berust op “stress”. Onderzoek toont aan dat bij > 
95% van de kinderen met CB de buikpijn verholpen kan worden als er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan gevolgd door een ge-
richte behandeling. Bij ca.20% van de patiënten is er een lichamelijke oorzaak gevonden.

174
 De meeste anderen werden buikpijn-

vrij met laxerende maatregelen hoewel zij in veel gevallen zelf niet hadden opgemerkt dat ze een verstopping hadden. Bij deze ver-
stopping kan stress overigens wel een rol spelen. Hypnotherapie blijkt ook aan te slaan: 85% van de kinderen werd beter terwijl 
met de standaardbehandeling 25% beter wordt.                                                                                                                                                                                      
Coeliakie(C) 1 /100 kinderen heeft coeliakie. Als er een 1

e
 graads familielid is met C dan heeft een kind 10% kans op de ziekte.

175
 

C is een chron aandoening veroorzaakt door een afwijkende T-celgemedieerde immuunrespons tegen eiwitten in tarwe: gliadines 
rogge (secalines) en gerst (hordeïnes), die tezamen ‘gluten’ worden genoemd. De ziekte wordt gekarakteriseerd door de aanwezig-
heid van spec.auto-antilichamen en histologische afwijkingen in de mucosa van de dunne darm. De symptomen kunnen sterk uit-
eenlopen van gematigd tot uitermate ernstig. De aandoening kan ook gepaard gaan met andere autoimmuunziekten. C wordt be-
handeld met een glutenvrij dieet (GVD) waarna normalisatie van het klinisch beeld en herstel van de histologische afwijkingen op-
treedt. In NL lijden naar schatting160.000 mensen aan C maar slechts 25.000 mensen weten het.                                                                                                                                            
Chronisch Vermoeidheidsyndroom (CVS)  In NL zijn er ca.2000-3000 jongeren met CVS. Onderzoek heeft een prevalentie opgele-
verd van 111 /100.000 adolescenten en een incidentie van 12/ 100.000 adolescenten /jaar; 85% is ♀. 45% van de patiënten met 
CVS rapporteerden >50% absentie van school gedurende de voorafgaande 6 mnd.

176
  Onderzoek  heeft aangetoond dat internet-

therapie (psycho-educatie en interactieve modules CGT) effectiever is dan de huidige face-to-face-behandeling.
177

                                                                                                                                                                                    
Diabetes Mellitus (DM) Naar schatting zijn er 10.000-12.000 jeugdigen van 0-25 jr met DM in NL; 98% van hen lijdt aan DM type1. 
De incidentie van DM-I is ca.25/100.000 kinderen/ jaar.

178
 Deze incidentie stijgt sterk gem. met 3,9 %/ jaar. De prevalentie is hoger 

bij hindoestaans-Surinaamse en Marokkaanse kinderen en lager bij Turkse en Surinaamse kinderen en is ca 174/ 100.000 kinde-
ren.

 
DM-1 is een auto-immuunziekte waarbij het eigen afweersysteem de oorzaak is; het afweersysteem vergist zich en vernielt per 

ongeluk de cellen die insuline aanmaken. Kinderen met DM-1 moeten een paar keer per dag zichzelf insuline inspuiten of een insu-
linepomp dragen. Een aanzienlijk deel van de kinderen bij wie zich voor het eerst DM-1 openbaart heeft ten tijde van de diagnose 
een keto-acidose. Ca.0.2% overlijdt hieraan meestal tgv. hersenoedeem.                                                                                                            
Onderzoek laat zien dat de levensverwachting van een diabeet op 20-jarige leeftijd voor ♂ 11 jr en voor ♀ 13 jr korter is vergeleken 
met leeftijdsgenoten zonder DM. De premature doodsoorzaak bleek in ruim 40% van de gevallen te zijn veroorzaakt door hart- en 
vaatziekten, bij 16% door kanker en bij 9% door acute complicaties van DM zoals een ketoacidose of hypoglykemie. Amerikaans 
onderzoek toont ook aan dat jongeren met DM-1 een flink groter risico op hart- en vaatziekten hebben. Meisjes en jonge vrouwen 
zijn zelfs extra in het nadeel, met een 4x zo grote kans op problemen als leeftijdsgenoten zonder DM.

179
                                       

Het aantal kids met DM type 2 is de afgelopen 10 jr. fors gestegen. Van de 7.000 kids met DM lijdt zo'n 5% (350) aan 'ouderdoms-
diabetes', 10 jr geleden was dat nog maar 1%.

180
 Voeding heeft invloed op het ontstaan van DM-2; het eten van veel eiwitten en 

‘snelle’ koolhydraten verhoogt het risico op DM2, een voedingspatroon met ‘trage ‘KH zou bijdragen aan het voorkómen van DM 
Volgens onderzoekers van het UMC Radboud is het aan te bevelen dat kinderen met DM-2 buiten gaan spelen. Beweging blijkt de 
slechte bloedvaten van de kinderen met DM al binnen 4 mnd. te verbeteren. Het advies luidt dan ook om deze kinderen iedere dag 
naar buiten te sturen om te rennen, fietsen of te spelen.                                                                                                                                                               
Het cytomegalovirus (CMV) is een risicofactor voor het ontwikkelen van type 2 DM, ontdekten onderzoekers van het LUMC. Bij ou-
deren die ooit besmet zijn met CMV, blijkt DM 2,4x zo vaak voor te komen als bij leeftijdgenoten die het virus misliepen.                                                                                                                                                                                      
Eetproblemen 21% van kinderen tussen 2-5 jr zijn lastige eters, 3% zelfs extreem selectief. Jonge kinderen die zeer selectief eten 
en zelfs een hekel hebben aan bepaalde voedingsmiddelen hebben meer kans om een angststoornis/ depressie te ontwikkelen. 
Een kind goed leren eten is een kwestie van opvoeden.

 181
 Waar het normale ontwikkelingsproces van leren eten echter langdurig 

wordt verstoord doet chronische voedselweigering zich met een hoge incidentie in het bijzonder voor bij kinderen met een fysieke 
en/of verstandelijke beperking, bij premature- en kinderen met een te laag geboortegewicht.                                                                                                                                                                                     
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Epilepsie (E) In NL hebben ca 20.000 kinderen E, elke dag krijgen 5 kinderen te horen dat ze E hebben. Sommige vormen van E 
komen alleen op de kinderleeftijd voor en gaan weer over bij het ouder worden.Kinderen die E- aanvallen hebben die ontstaan in 
de voorste hersenkwab, hebben vaak leerstoornissen. Bv problemen met rekenen, met het geheugen en met aandacht.                                                                                                                                                                                          
Flauwvallen (F) komt veel voor: 40% van de bevolking valt gedurende het leven minstens 1x flauw. Bij de meeste mensen is dit een 
1-malige gebeurtenis, maar sommigen vallen tientallen malen flauw.F komt doordat de bloeddruk kortdurend zo sterk daalt dat de 
hersenen tijdelijk te weinig bloed krijgen. Dit leidt dan tot een kortdurende bewusteloosheid.Tot nu toe werd gedacht dat een korte 
onderbreking van de hersendoorbloeding geen langetermijn gevolgen had voor de hersenen. Onderzoekers van het LUMC en 
SEIN gingen in een groot bevolkingsonderzoek met hersenscans na of F toch gevolgen had. Bij mensen die min 5x waren flauwge-
vallen vertoonden de witte stof in de hersenen meer afwijkingen dan bij mensen die zelden of nooit waren flauwgevallen.                                                                                                                                                                        
Fragiele X-syndroom FXS is wereldwijd de meest voorkomende erfelijke vorm van verstandelijke beperking en de frequentste oor- 
zaak van ASS. Een gebrek aan het eiwit FMRP (fragile X mental retardation protein) of fouten in de productie ervan liggen aan de  
basis van deze ontwikkelingsstoornis. Het ontbreken van FMRP leidt tot een bovenmatige productie van het eiwit APP en het bij- 
horende enzym ADAM10 en van APP is bekend dat het een rol speelt bij neurodegeneratieve ziekten. Voorlopig bestaat er geen  
behandeling voor FXS. 
Hartafwijking (HA)Jaarlijks worden er in NL 13-1400 kinderen met een HA geboren (8/1000 geboorten) 94% komt levend ter wereld  
(90% bereikt de volwassen leeftijd) bij 6% is er sprake van een afgebroken zwangerschap na prenatale diagnostiek of wordt het 
kindje dood geboren. Bij 20-25% van de kinderen/foetussen met een AHA is dit onderdeel van een chromosomale aandoening of 
van een monogene aandoening. Op dit moment wordt ong de helft van deze afwijkingen opgespoord tijdens de 20 wkn echo. De 
andere helft wordt meestal gemist bij de geboorte omdat de afwijking nog geen symptomen geeft. Pas na een aantal dagen ont-
staat hartfalen/blauw zien en kan de baby zelfs overlijden wanneer behandeling niet tijdig plaatsvindt. Om HA bij pasgebo-renen op 
te sporen kan een zgn saturatiemeting worden gedaan (POLS- studie). Het zuurstofgehalte in het bloed wordt daarbij met infrarood 
licht bepaald; ongevaarlijk en pijnloos. De meting kan vanaf 1 u na de geboorte en wordt op dag 2 of 3 herhaald. Bij een afwijkende 
uitslag wordt in het ziekenhuis een echo van het hart gemaakt. Ca.115 kinderen overlijden jaarlijks aan een aangeboren HA. Veel 
kinderen met een aangeboren HA leiden een redelijk normaal leven. Ze hebben op jonge leeftijd een of meerdere hartoperaties ge-
had en hun hart functioneert redelijk goed. Op volwassen leeftijd krijgen ze vaak last van ritmestoornissen, hoge bloeddruk in de 
longen of hartfalen en vervroegd overlijden. NL telt momenteel ca 35.000 volwassen patiënten met een AHA. Patiënten die in hun 
kindertijd zijn geopereerd

182 zouden levenslang onder controle van een cardioloog moeten blijven waarbij de nieuwste echotech-
nieken (speckletracking)betere informatie lijken te verschaffen dan de standaardechocardiografie.                                                                                                                                                            
Hemoglobinopathie  De gem incidentie van ernstige hemoglobulinopathie bedroeg 2,5/ 10.000 levendgeborenen. De incidentie van 
sikkelcelziekte gediagnosticeerd met de hielprik was 2,1% /10.000 levendgeborenen en van thalassemie major 0,6/ 10.000  levend-
geborenen.Bij 7% van de kinderen die gediagnosticeerd worden met sikkelcelziekte zonder een vorm van screening was een al 
dan niet levensbedreigende infectie de aanleiding tot de diagnose. Tov.1992 is het aantal kinderen met ernstige hemoglobinopathie 
verdrievoudigd. Het is aanbevelenswaardig om kinderen afkomstig uit risicogebieden (sikkelcel: W- en centraal Afrika; thalassemie: 
Marokko en Azie) direct bij aankomst in NL hierop te screenen.                                                                                                       
Hemofilie is een X-gebonden erfelijke stollingstoornis met een prevalentie van 1:5000 mannen. Door een tekort aan stollingsfactor 
VIII (type A) of IX (type B) hebben patienten spontane bloedingen en overmatig bloedverlies na ingrepen of  trauma. Vrouwen die 
draagster zijn van het F8 of F9gen kunnen verlaagde plasmaconcentraties hebben en daardoor een mildere vorm van hemofilie. 
Kinderen moeten standaard profylactisch stollingsfactor 8 of 9 krijgen.                                                                                                                                                                                        
Hoge bloeddruk (HB) Jonge kinderen uit lage SES milieus hebben tot 2x vaker te kampen met HB.

 
Ouders uit deze groepen heb-

ben vaak een lager opleidingsniveau en financiële status. In beide gevallen geldt hoe lager de status hoe groter de kans op een te 
HB bij jonge kinderen. Dit kan verklaard worden uit het feit dat kinderen uit lagere SES milieus een lager geboortegewicht hebben, 
korter borstvoeding krijgen en een grotere lichaamsomvang hebben.

183
                                                                                                                                                                                                    

Huidafwijking Jaarlijks wordt bij 1,2 miljoen kinderen een huidafwijking gediagnosticeerd. Veel voorkomende aandoeningen zijn ec-
zeem, infecties, aardbeivlekken, moedervlekken, luieruitslag en acne. Acne berust op ontsteking van de talgkliertjes in de huid. Het 
komt dan ook vooral voor op plaatsen waar de huid veel talgkliertjes bevat, zoals gezicht, rug en borst. Bijna iedereen krijgt in de 
puberteit acne. De één heeft er meer of langer last van dan de ander. Aardbeivlek/hemangioom. Een hemangioom is een goedaar-
dig gezwel van bloedvaten. Doordat kleine bloedvaatjes zich vermeerderen ontstaan rode bulten. Hemangiomen komen voor bij ca 
10% van de kinderen in NL. Meestal is een hemangioom bij de geboorte nog niet zichtbaar maar in sommige gevallen is er wel al 
een klein roze of blauw vlekje. Het hemangioom ontstaat in de 1

e
 6 wkn na de geboorte en groeit daarna (eerst snel en dan lang-

zamer) tot het kind ong.1 jr oud is. Daarna gaan de hemangiomen langzaam weer weg. Moedervlekken (M) kunnen vanaf de ge-
boorte aanwezig zijn of tijdens het leven ontstaan. Het zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentcellen in de huid; bijna alle kin-
deren hebben wel een paar M. In de puberteit neemt het aantal meestal toe tot gem. 25 vlekjes /persoon. M geven bijna nooit pro-
blemen. Soms treden er veranderingen op in een M, hij wordt dan ‘onrustig’. Onrustige M kunnen in zeldzame gevallen kwaadaar-
dig worden. Een wijnvlek(W) (naevus flammeus) is een aangeboren vaatafwijking in de huid. Ca 0,1% van de pasgeborenen heeft 
een W, zichtbaar als een roze-paarse vlek. Deze is bij de geboorte aanwezig en groeit daarna met het kind mee. In de loop van de 
tijd kan een W donkerder en dikker worden. Meestal zitten de W in het gezicht, maar ze kunnen ook op andere plaatsen op het li-
chaam voorkomen. W komen soms samen voor met andere afwijkingen, bv bij het Sturge-Weber syndroom, CMTC of Klippel-Tre-
naunay.                                                                                                                                                                                   
Hoofdluis komt vaker voor bij ♀ dan bij ♂, zo blijkt uit het onderzoek ‘LuisThuis?’ van het RIVM. Van alle basisscholieren, gaf 28%  
aan dat ze hoofdluis hadden. Deze leeftijdscategorie scoort daarmee het hoogste. Van de middelbare scholieren was 19% besmet 
geraakt met de luizen en bij kinderen onder de 4 jaar ging het om 17%. Volwassenen meldden met 11% het minst vaak hoofdluis. 
Inflammatory Bowel Disease (IBD) IBD wordt veroorzaakt door een overdreven reactie van het immuunsysteem op bacteriën in de  
darm. Waarom het immuunsysteem zo reageert is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat erfelijkheid en verschillende omgevingsfac- 
toren zoals dieet een rol spelen. In NL krijgen ieder jaar ca 300 kinderen tot 18 jr de diagnose IBD waardoor zij tijdens hun kinder- 
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tijd met een chron ziekte, medicijngebruik, pijn, operaties, vermoeidheid en de psychische gevolgen moeten leren omgaan.Momen- 
teel zijn er zo’n 55.000 mensen met IBD in NL en per jaar komen er ca 1.000 bij. De laatste jaren neemt het aantal nieuwe patiën-
ten toe; een zorgwekkende trend. Ca 12.000 mensen in NL hebben met de ziekte te maken sinds de kinderleeftijd. Bij 25% van de 
IBD-patiënten beginnen de problemen <20 jr. Bij kinderen wordt de diagnose meestal gesteld tussen de 10-18 jr. Een enkele keer 
komt de ziekte voor bij jongere kids of zelfs baby's. De incidentie is laag: 8-9 kinderen /100.000 per jr; bij ♂ en ♀ even vaak. Naast 
bloederige diarree en buikkrampen zijn groeivertraging en vertraagde puberteit specifieke symptomen bij kinderen. Een internatio-
naal samenwerkende onderzoeksgroep heeft 38 nieuwe loci op het genoom in verband gebracht met IBD.

184
 De ziekte van Crohn 

manifesteert zich bij volwassenen anders dan bij kinderen. Bij volwassenen blijken ontstekingen zich vooral te manifesteren in het 
laatste deel van de dunne darm.

185
  Bij kinderen gebeurt dit juist in het laatste deel van de dikke darm. MRI blijkt een veilige tech-

niek om de ziekte vast te stellen en om het effect van therapieën in beeld te brengen.                                                                                                                                                                                           
Prikkelbare darmsyndroom (PDS) Zelfs een lichte verhoging in de mate van lichaamsbeweging kan de klachten van patiënten met 
PDS verminderen.

186
 Een belangrijke boodschap voor hen moet dan ook zijn dat hun klachten mogelijk verergeren als zij inactief 

blijven.
 
Pepermunt heeft mogelijk een pijnstillende werking, dit zorgt ervoor dat pijngevoelige vezels minder reactie geven. Kinderen 

met PDS hebben baat  bij yoga; uit onderzoek blijkt dat zowel de ernst van de pijn als de frequentie minder werden door yogales-
sen; tevens verbeterde de kwaliteit van hun leven.

187
                                                                                                                                                                                      

Hypospadie(H) is een veelvoorkomende aangeboren afwijking, die bij 3-7 op de 1.000 jongens voorkomt. Hierbij mondt de plasbuis 
niet uit op het topje van de penis maar ergens aan de onderkant of zelfs in de balzak. Vaak worden ♂ met H op jonge leeftijd ge-
opereerd. Bij een genoombrede associatiestudie bleken 18 genen een link te hebben met H, mn met het DGKK-gen bleek een ster-
ke relatie. ♂ met een afwijking hierin hebben een 2,5x grotere kans om geboren te worden met H dan andere jongens. De andere 
gevonden genen verhogen die kans 1,2-1,6 keer. Een aantal van hen liggen in gebieden op het chromosoom die een belangrijke 
rol spelen in de embryonale ontwikkeling.                                                                                                                                                                                                
Incontinentie Bij 7% van 4-7-jarigen komt broekplassen (functionele incontinentie) voor;  ruim 15% van alle 6-jarigen en naar schat-
ting 5% van de 10-jarigen plast ’s nachts geregeld in bed, meer ♂ dan ♀ (3:2).

 188
 Jaarlijks houdt 15% van hen op met bedplassen 

maar 1-2% houdt last van het probleem tot de volwassenheid,  dat zijn zo’n 80.000-160.000 volwassenen.                                                                                                                                                  
1-3% van de lagere schoolkinderen (50.000-100.000) heeft last van fecale incontinentie (FI).  Bij ♂ komt dit 2x zo vaak voor als bij 
♀.In de adolescentie blijkt 15-30% van de kids met FI nog steeds klachten te hebben. Vaak is dit het gevolg van chronische obsti-
patie.

189
                                                                                                                                                                                      

Obstipatie 100.000 jeugdigen worden jaarlijks behandeld voor obstipatie. Elk jaar schrijven artsen meer laxeermiddelen voor, in 
2009 wel 373.000 keer.                                                                                                                                                                   
Kanker(K) In NL krijgen jaarlijks 550 kinderen kanker; ca.75% van hen geneest. Per jaar overlijden 80 kinderen tgv. K. 0,6% van 
alle kankerpatiënten is kind. De meest voorkomende soorten kinderkanker zijn:                                                                                        
- 25% leukemie: jaarlijks 100-150 kinderen in NL - 20% hersentumoren  - 11% lymfklierkanker                                   
- 7% tumoren van de weke delen   - 7% bottumoren   - 5% Wilms-tumor en andere niertumoren 
- 5% neuroblastoom (1 /100.000 kinderen in NL) - 3% retinoblastoom  - 3% kiemceltumoren                                      
Kinderen met K passen zich bijzonder goed aan aan de gevolgen van hun ziekte. Ze zijn minder pessimistisch dan hun gezonde 
leeftijdgenoten, stellen moeilijk haalbare doelen bij en hebben meer oog voor de positieve kanten van ziekte.

 190
                          

Engels onderzoek toont aan dat vergeleken met de periode ‘68-‘77 de overlevingskans van kinderen met K in de periode ‘98-‘05 
spectaculair is toegenomen. De 5-jaarsoverleving bij leukemie steeg van 24% 81%; bij tumoren van het centrale zenuwstelsel 
van 43%-->73%. Een zeer hoog percentage patiënten dat in hun jeugd succesvol is behandeld voor K kampt op volwassen leeftijd 
met 1 of meer vaak ernstige chron ziekten. Uit onderzoek blijkt dat bij ruim 98% van de onderzochte patiënten het geval.

191
  Onder-

zoekers constateren dat abnormale pulmonaire functies in deze groep een prevalentie hebben van 65%. Op de voet gevolgd door  
gehoorverlies, endocriene disfuncties (m.n van de HPA-as), cardiaal disfunctioneren (zoals cardiomyopathie en stoornissen van de  
hartklep) en neurocognitieve aandoeningen. 272 patiënten kregen later in hun leven opnieuw K.      
Hoe jonger een meisje K krijgt, hoe groter haar kans op onvruchtbaarheid.

 
Zowel totale als klinische infertiliteit kwamen bij de vrou-

wen die K hadden gehad vaker voor dan bij hun zussen.
 
Verder bleek het relatieve risico hoger bij een K-diagnose op lage leeftijd, 

als er alkylerende chemo was gebruikt en als het patiëntje bestraling van het bekken of het hele lichaam had ondergaan.
192

                                                                                                                                                                                      
Lyme Jaarlijks krijgen ca 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens van het RIVM (2015). Hoewel het  
aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De  
meeste mensen genezen na een antibioticakuur maar 1.000 tot 2.500 mensen per jr blijven langdurige klachten houden. Waarom  
de ene persoon deze klachten krijgt en de ander niet is onbekend.  
Migraine In Nederland hebben 250.000 kinderen onder de 16 jr migraine en1% van hen heeft dagelijks hoofdpijn.

193
                           

Multiple Sclerose MS is een ontsteking van de hersenen; een auti-immuunziekte waarbij de witte bloedcellen de zenuwcellen en 
dan met name de myelineschade afbreekt. Sinds een aantal jaar is bekend dat ook kinderen MS kunnen krijgen al is het wel zeld-
zaam. De ziekte kent een grillig beloop en manifesteert zich vaak door neurologische uitvalsverschijnselen. In NL zijn 16.000 men-
sen met MS en ruim 2000 kregen het op kinderleeftijd. Kinderen met MS kunnen dezelfde klachten hebben als volwassenen. Maar 
omdat de hersenen van een kind nog volop in ontwikkeling zijn, zijn de gevolgen van de ziekte ingrijpender: al vroeg in het ziekte-
beloop is sprake van leerproblemen, moeheid en zelfs depressie. Een kind met MS hoeft er overigens niet ziek uit te zien of uitvals-

                                                
184

 2015 UMCG Nature Genetics Rinse Weersma 
185

 2013 Franceska Manccioni 'Evaluation of Crohn's disease activity: an integrated imaging approach'. 
186

 2011 University of Goteborg; Elisabeth Johanneson The American Journal of Gastroenterology 
187

 2011 Complementary Therapies in Medecine Marion Brands 
188

 2016 Kenniscentrum bedplassen Isala Meppel 
189

 2009 Bulk-Bunschoten; Richtsnoer fecale incontinentie 
190

 2015 UMCG Sulkers ‘Psychological adaptation to childhood cancer: underlying mechanisms’. 
191

 2013 Jama Melissa Hudson e.a. 
192

 2013 Sara Barton e.a The Lancet Oncology Childhood Cancer Survivor Study                                                                                                                               
193

 2014 www.hoofdpijnpatienten 

http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Proefschriften/Promotie/132384/Evaluation-of-Crohns-disease-activity-an-integrated-imaging-approach.htm


Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

26 

verschijnselen te hebben om toch veel beperkingen te hebben in het dagelijks leven. Fluoxetine kan mogelijk de schade toege-
bracht aan de zenuwcellen verminderen.                                                                                                                                                                        
Nieraandoening In NL leiden honderden kinderen aan een chronische nieraandoening. Van hen worden zo'n 60 kinderen gedialy-
seerd in één van de vier kinderdialysecentra.                                                                                                                              
Rheuma (R) 1 op de 1000 kinderen heeft jeugd-R. Sommige soorten jeugd-R lijken op vormen van R die volwassenen kunnen krij-
gen maar zijn het niet. Opvallend bij kinderen met R is dat zij andere klachten hebben dan volwassenen, bv oog- en kaakontste-
kingen. Sinds de introductie van methotrexaat en biologicals, zo’n 15 jr geleden, komt het steeds vaker voor dat bij kinderen met 
jeugd-R de gewrichtsontstekingen volledig verdwijnen. Maar de ziekte komt vaak terug als ze deze medicatie stoppen en de bijwer-
kingen zijn vaak belastend. Momenteel wordt onderzocht of gebruik van vitamine B3 de kans verkleint dat de gewrichtsontsteking 
terugkomt.

194
                                                                                                                                                                                          

Schisis (S) In NL hebben 16,6 kinderen per 10.000 levend geborenen een S. Syndromen worden bij 5,4-12,6% van de kinderen 
met S gerapporteerd; mn. trisomie 13,18 en 21 en het Van der Woude syndroom. Gedurende de periode ’97-‘07 daalde de preva-
lentie met 2% per jr, mn. omdat de prevalentie van lip/kaakspleten met of zonder gehemeltespleten daalde.

 
Hetgeen ver-klaard kan 

worden door enerzijds toegenomen prenatale detectie die heeft geleid tot een toename van zwangerschapsonderbre-kingen in het 
2

e
 trimester, anderzijds door het toegenomen periconceptueel foliumgebruik.

195
                                                                             

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten SOLK  Ca.10-15% van de jongeren heeft last van SOLK.
 
Onderzoek 

toont aan dat deze het resultaat zijn van zowel biologische processen (lichamelijke stressreactie, puberteitsontwikkeling), psycho-
logische risicofactoren (angst, depressie en stressbeleving) en sociale risicofactoren (overlijden of scheiding ouders, overbescher-
mende ouders, schoolverzuim).  Zij maakte gebruik van gegevens van 2230 jongeren uit het langdurige TRAILS-onderzoek en ge-
bruikte gegevens uit de 1

e
 3 metingen toen de jongeren gem. 11 jr, 13,5 en 16 jr oud waren.

 
Zij toonde oa aan dat angstige en de-

pressieve jongeren een verhoogde kans hebben om SOLK te ontwikkelen, maar dat de klachten op hun beurt hen ook weer ang- 
stiger en depressiever kunnen maken. Ook blijken ouders een rol te spelen; jongeren die tijdens de 1

e
 meting vonden dat hun ou- 

ders zich overbeschermend opstellen, bleken vaak bij de volgende meting meer klachten te hebben.
 196

                                                                                                                                                                                      
Jongeren met een lage intelligentie hebben een aanleg voor SOLK,

 
mn. als zij ervaren dat hun ouders hoge schoolverwachting-en 

van hen hebben.
 
Een 13-delige cursus zorgt ervoor dat patiënten minder last hebben van de klachten en beter functioneren.

 197
    

Spraak/taalproblemen  Min.5-15% van alle peuters+kleuters heeft problemen met hun taal/spraak en 5-7% heeft een TOS. Taal-
ontwikkelingsstoornissen zijn daarmee 1 van de meest voorkomende aandoeningen. Bij de groep meertalige kinderen komen taal-
achterstanden in het NL op jonge leeftijd nog frequenter voor. Vroege signalering van taalspraakproblemen bij 2-jarige kinderen 
zorgt voor aanzienlijke kostenbesparingen, nl. ca.€ 2 miljoen /jaar. Door vroege interventie daalt het aantal verwijzingen naar het 
SO met ong.30%. 

198
  

Vooral taakzwakke kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele prentenboeken. Digitale prentenboeken  
blijken goed te begrijpen en verrijken de woordenschat vooral bij kinderen die zwak zijn in taal, onder wie vaak migrantenkinderen.  
Waar taal alleen voor hen niet voldoende is om het verhaal te begrijpen, lukt dat vaak wel met alle extra nonverbale informatie.

199
   

Stotteren(S) komt bij ca 1% van de mensen voor, in NL dus 170.000 mensen. Bij kinderen <6 jr komt het tussen de 5-17 % voor, bij  
een groot deel (75%) verdwijnt het S ook weer. Hoe langer S aanwezig is hoe kleiner de kans dat het weer verdwijnt. Meer mannen 
dan vrouwen stotteren; ♂: ♀ is 4:1. S komt over de hele wereld evenveel voor, in elke taal, land, etniciteit of cultuur.  
Wratten(W) zijn eeltachtige knobbeltjes op de huid veroorzaakt door een HPV-virus. HPV komt vrij uit W en transmissie vindt plaats  
door direct contact met de besmette huid of indirect via voorwerpen. Ze komen vooral vaak voor bij kinderen. Hoewel W niet ge- 
vaarlijk zijn kunnen ze wel pijnklachten geven en ontsieren. Zo’n 6% van de kinderen <12 jr. en 2% van de totale bevolking komt  
jaarlijks met W bij de huisarts. De meeste W verdwijnen vanzelf zodra het lichaam voldoende antistoffen tegen het virus heeft aan-
gemaakt. Als 1 W verdwijnt, zullen eventuele andere exemplaren vaak ook verdwijnen. 33% van alle basisschoolkinderen heeft W: 
20% op de voetzool, 9% op de handen en 4% op allebei. Overdracht vindt mn. plaats in gezinnen en klassen. Zo’n 80% van de W 
bleek veroorzaakt door HPV1 óf door HPV2, HPV27 of HPV57. Die laatste 3 virussen lijken erg op elkaar en kwamen het meest 
voor.

 
Zij bleken ook het moeilijkst te behandelen: HPV1-w genezen 8x zo snel. Voor handw blijkt vloeibare stikstof de beste thera-

pie, bij voetwr heeft monochloorazijnzuur de voorkeur.
200

                                                                                                                                                                           
Zintuigelijke handicaps Gehoor Inmiddels is het 10 jr geleden dat de neonatale gehoorscreening is gestart. Jaarlijks maakt TNO in 
opdracht van het RIVM een monitoringsrapport. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het programma onverminderd hoog is gebleven. 
De deelname is meer dan 99% per screeningsronde van alle kinderen die in aanmerking komen. De screening wordt tijdig genoeg 
uitgevoerd om de doelstelling -het starten van een interventie voordat kinderen 6 mnd oud zijn -te kunnen realiseren. Het verwijs-
percentage is onder de 0,5% en het aantal terecht verwezen kinderen is hoog. Kinderen met een onvoldoende aan beide oren bij 
de gehoorscreening hebben 60% kans om ook daadwerkelijk een blijvend gehoorverlies van 40dB of meer te hebben.                                                             
Permanent gehoorverlies treft 1-5/1000 pasgeborenen. Een perceptief gehoorsverlies is het resultaat van een probleem ter hoogte 
van het binnenoor (cochlea, org.van Corti) of  het neurale gedeelte (gehoorzenuw). In 40-50% is de oorzaak genetisch; daarnaast 
zijn pre- en perinatale infecties de belangrijkste oorzaken van bilaterale doofheid. Bijna 25% van alle kinderen die doof/zeer slecht-
horend zijn heeft die handicap opgelopen door een CMV-virusinfectie in de baarmoeder. Door in de 1

e
 weken na de geboorte bila-

teraal gehoorsverlies op te sporen kan vroegtijdig met de therapie worden aangevangen; de spraaktaalontwikkeling kan dan goed 
op gang komen wat de maatschappij jaarlijks € 343 miljoen oplevert.

 201
                                                                                                                                                    

Slechthorende/dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) hebben als tiener minder psychische problemen dan kinderen met 
een gewoon hoorapparaat. Mogelijk kan dit verschil verklaard worden doordat kinderen bij wie een CI wordt geplaatst intensieve 
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begeleiding door onder meer een logopedist en audioloog krijgen.
202

                                                                                                     
Dove jeugdigen met psychiatrische problemen krijgen vaak niet de juiste hulp. Onderzoek heeft bewezen dat bijna de helft van de 
jongeren (46%) psychische klachten heeft die nader onderzoek nodig maken.

203
                                                                               

Er zijn in NL naar schatting ca 575.000 mensen met matige of ernstige gehoorproblemen. Er zijn meer dan1,5 miljoen mensen van 
18 jr en ouder met een verminderd gehoor.

204
 33% (500.000) daarvan draagt een hoortoestel. Uit onderzoek onder middelbare 

scholieren van gem 13 jaar blijkt dat vrijwel alle jongeren via oortjes of koptelefoon naar muziek luisteren op hun smartphone of 
muziekspeler en dat 40% al regelmatig naar een feestje met harde muziek gaan. Maar liefst 57% van deze middelbare scholieren 
geeft aan last te hebben van een piep in het oor na het luisteren van muziek op hun muziekspeler of bezoeken van een feestje. 
Door op jonge leeftijd al regelmatig te worden blootgesteld aan harde muziek neemt de kans op gehoorschade toe. Gehoorproble-
men kunnen leiden tot verminderde concentratie en prestaties op school. Gepleit wordt voor een max geluidsniveau op feestjes 
van 88 db en om oordoppen te kiezen met een gem demping van tenminste 15dB.

205
                                                                            

Visus 0,1% van de jeugdigen is visueel gehandicapt. Er zijn in NL naar schatting bijna1 miljoen mensen met matige of ernstige pro-
blemen met het zicht. Er zijn ca.76.000 blinden (visus <0,05) en 222.000 slechtzienden (visus < 0,3).                                                                                                                 
Primair congenitaal glaucoom is zeldzaam (3 /10.000 pasgeborenen) maar de meest voorkomende vorm van glaucoom op de kin-
derleeftijd en de meest voorkomende oorzaak van blindheid op de kinderleeftijd. De incidentie van congenitaal cataract is ca 2 op 
de 10.000 pasgeborenen en kan zowel 1-zijdig als 2-zijdig voorkomen. In 50-60% van de gevallen is het een geïsoleerd effect in 
20-25% van de gevallen is het onderdeel van een syndroom (trisomie 13/18/21, Turner, Alport, Alstrom, Marfan en Sotos). Cata-
ract komt meer voor bij een laag geboortegewicht en is soms geassocieerd met oog- of systemische ziekten (metabole ziekten zo-
als galactosemie) .                                                                                                                                                                             
Een lui oog ontstaat doordat het beeld dat in het oog binnenkomt, onderdrukt wordt door de hersenen. De afwijking komt vrij vaak 
voor; nl 4% van de kinderen. Het kan ontstaan in de baby-, peuter- en kinderleeftijd, echter niet na de basisschoolleeftijd. Het kan 
veroorzaakt worden door verschillende factoren: een brilsterkte-afwijking, scheelzien of een organische afwijking in de bouw van 
het oog, zoals bv aangeboren staar. Een ‘lui oog’ kan alleen ontstaan in de periode dat het scherp zien nog in ontwikkeling is. Dit is 
ook de enige periode waarin een ‘lui oog’ te behandelen is; nl voor het 7

e
 jr –uitzonderingen daargelaten. De beste behandelmetho-

de is het plakken van een oogpleister.                                                                                                                                              
Ouders verwaarlozen de ogen van hun kinderen; 85% gaat pas naar de oogarts als hun kinderen klachten vertonen.Terwijl de aan-
dacht voor ogen van kinderen juist steeds belangrijker zou moeten worden omdat die meer worden belast dan 20 jr geleden.

 
De 

zon is feller geworden, kinderen gamen, kijken op kleine schermpjes van hun mobiele telefoons, zitten op school achter de compu- 
ter en kijken thuis de snelle beelden van MTV; hun ogen worden maximaal belast.

206
                                                                                                                       

Myopie(M) Al jaren is er een toename aan het ontstaan van het aantal mensen met M. Van de 60-ers is 1 op de 4 bijziend. Van de  
40-ers 1 op de 3. Van de 20-ers 1 op de 2; en er is geen reden om aan te nemen dat het daarbij blijft.

207
 De toename is dus al ze-

ker 40 jr gaande maar het is pas de laatste jaren duidelijk geworden. De problemen beginnen pas echt vanaf 40 jr als de veroude-
ring van weefsels inzet. Doordat de oogbol van bijzienden langer is, is de achterkant van het oog dunner, en daarmee gevoeliger 
voor verouderingsverschijnselen. Van de mensen die sterk bijziend zijn, met een brilsterkte hoger dan -6, wordt 33% slechtziend. 
Het gros door myopische maculadegeneratie maar ze lopen ook meer kans op netvliesloslating en glaucoom. En helaas die ernsti-
ge bijziendheid neemt ook toe: van de oudere groep is dat bij 5% het geval, bij de 20-ers al bij 7-8%. M is deels genetisch bepaald  
maar het moge duidelijk zijn dat dat niet de verklaring kan zijn van de plotse toename. Daar moeten omgevingsfactoren voor ver-
antwoordelijk zijn. Daarover zijn 2 theorieën die een grote samenhang vertonen.Kinderen komen te weinig buiten en zijn te veel be-
zig met ‘dichtbij kijken’of dat nu in boeken of op schermen is. Die laatste theorie is allang bekend: voor dichtbij-activiteit moeten o-
gen accommoderen.  Als dat uren achtereen gebeurt kan dat de groei van de oogbol beïnvloeden. De andere theorie is nieuwer en 
kwam op nadat onderzoekers vonden dat vooral de hoeveelheid buitenlicht van grote invloed was op wel/niet bijziend worden. Het 
idee is dat buitenlicht zorgt voor vrijkomen van dopamine in het netvlies. Dopamine blokkeert het verlengen van de oogbol. De bui-
tenlichttheorie wordt steeds meer als de juiste gezien, maar zegt Klaver: In mijn optiek spelen beide mechanismen een rol. De hoe-
veelheid buitenlicht is alleen veel beter te objectiveren, vandaar dat een verband met M veel makkelijker aan te tonen is.Veel beter 
zou het zijn om M bij een grotere groep te voorkomen. Na een ½ u lezen of op een scherm kijken, moeten kinderen pauze houden. 
En ze moeten min 15 u/week buiten zijn. Dat is een omslag, want velen halen niet eens 1 u/ dag. 
Reuk/smaak  Zeker 350.000 Nederlanders hebben een reuk/smaakstoornis, hetgeen vaak grote sociale gevolgen heeft.  Mensen  
raken in een depressie, krijgen problemen met eten, vermageren soms op een extreme manier.                                               
 
Vaccinaties       

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft een grote rol gespeeld in het reduceren van kindersterfte. Geschat wordt dat sinds1953 zo’n 
6.000-12.000 sterfgevallen van kinderen van 0 -20 jr oud zijn voorkomen door het RVP. Hiervan zijn de meeste gevallen voorko-
men door kinkhoest- en difterievaccinaties (resp. 60% en 30%).

208
                                                                                                    

Het RVP wordt per jan 2019 verankerd in de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg) en gaat de financiering van de uitvoering 
door de JGZ over naar de gemeenten. Om vaccinaties binnen deze wet te kunnen blijven registreren, is expliciet toestemming van 
de ouders nodig om de vaccinatiegegevens van hun kind te registeren in een landelijk register. Deze toestemming kan worden ge-
vraagd tijdens het consult met de ouders, waarin de uitvoerder de vrijwillige deelname aan het RVP en de registratie bespreekt. De 
totale kosten voor uitvoering van het RVP (vaccins en organisatiekosten JGZ en Dienst Vaccinvoorziening en Preventie program-
ma’s (DVP) samen) bedroegen in 2016 € 83,5 miljoen. In 2015 kregen bijna 770.000 kinderen van 0-19 jr samen 1.547.000 vacci-
naties binnen het RVP. De deelname is met 92-99%(afh van de vaccinatie) nog steeds hoog. Een uitzondering daarop is de vacci-
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natie tegen het HPV-virus met 53%. Wel is de deelname aan de meeste vaccinaties met ca 0,5% afgenomen. Voor de vaccinatie-
graad is een kerncijfer vastgesteld, nl het percentage van alle kinderen dat op de dag dat ze 2 jr worden alle RVP-vaccinaties heeft 
gekregen. Voor kinderen die geboren zijn in 2014 ligt dit op 91,2%.Sinds aug 2011 is het RVP uitgebreid met de vaccinatie tegen 
hep B; tot die tijd werden alleen kinderen met een verhoogd risico hiertegen ingeënt. Van de groep zuigelingen zonder verhoogd 
risico heeft  94% deze vaccinatie gekregen. De term ‘verslagjaar 2016’ betekent dat in 2016 de vaccinatiegraad is bepaald op de 
leeftijd van 1+2 jr voor zuigelingen geboren in 2013, de leeftijd van 5 jr voor kleuters geboren in 2010, leeftijd van 10 jr voor school-
kinderen geboren in 2005 en op de leeftijd van 14 jr voor adolescente meisjes geboren in 2001. De deelname aan het RVP is lager 
naarmate kinderen ouder worden: zuigelingen 95,5%, bij kleuters 93,7% en schoolkinderen 93,5%. Daarmee wordt deondergrens 
van 95% voor de BMR-vaccinatie voor schoolkinderen (de 2

e
 BMR-vaccinatie voor 9-jarigen) nog niet gehaald.

 209
  De WHO heeft 

deze ondergrens bepaald om mazelen wereldwijd te kunnen uitroeien.                                                                                                                                                                                            
De vaccinatiegraad in de reformatorische gezindte ligt iets boven de 60%, ca 30% lager dan het gem. Binnen de diverse geloofs-
gemeenschappen bestaan grote verschillen. Leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond binnen 
de Protestantse Kerk hebben een vaccinatiegraad die vergelijkbaar is met de bevolking en die varieert van 85-95%.

210
 Bij de Gere-

formeerde Gemeenten en de Oud Gereformeerde Gemeenten ligt de vaccinatiegraad veel lager, nl.10-25%. Daartussen zitten de 
Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten met een vaccinatiegraad van ca 65%. De NPV heeft een brochure 
uitgebracht ‘Vaccinatie in de reformatorische gezindte’ om medische professionals te adviseren hoe zij ouders kunnen ondersteu-
nen bij de besluitvorming over vaccinatie.                                                                                                                                                                                       
Regelmatig komen er nieuwe vaccins op de markt, recent bv tegen waterpokken, gastro-enteritis door rotavirusinfectie en gordel-
roos; toch worden ze in NL bijna niet gebruikt. Volgens de GR vallen er vaccins tussen wal en schip: ze komen niet in aanmerking 
voor het RVP, zijn te onbekend bij artsen en patiënten en worden niet vergoed. Omdat daardoor gezondheidswinst blijft liggen, ad-
viseert de raad de minister van VWS één beoordelingskader en één beoordelende instantie in te stellen voor alle vaccinaties.                                                                                                      
Vaccinaties bij kinderen met jeugdreuma zijn veilig, maar bieden soms minder bescherming tegen infecties dan bij gezonde kinde-
ren. Daarom moet de afweer tegen infectieziekten bij kinderen met jeugdreuma regelmatig gecontroleerd worden om patiën-ten op 
te sporen die baat hebben bij extra vaccinaties.

211
                                                                                                           

Pneumokokkenvaccin Vanaf 2011 is er een nieuw vaccin (10-valent ipv 7-valent). Bij de invoering van P in 2006, is gestart met een 
schema van 4x: bij 2,3,4 en 11 mnd. Uit onderzoek blijkt dat het vaccin effectief is en dat door de vaccinaties groepsbescherming is 
ontstaan. Daarom biedt 1x minder ook voldoende bescherming. Per dec.2013 worden de vaccins voortaan gegeven op de leeftijd 
van 6-9 wkn, 4 en 11 mnd. De prik van 3 mnd vervalt.Het aantal ziekte gevallen in 2015 was fors verlaagd (0,5 per 100.000).   
Hepatitis B Vanaf medio 2011 krijgen alle kinderen een hep B vaccinatie als onderdeel van het DKTP-HIB-HepB combivaccin, eer-
der kregen slechts 20% van de kinderen dit combivaccin. In 2014 is de incidentie van acute hepatitis B-virusinfectie (HBV) iets ver-
der afgenomen en blijft laag met 0,8 gevallen per 100.000 inwoners.      
HPV-vaccinatie onderzoekers stellen dat ook ♂ baat hebben bij de bekende HPV-prik. De prik zou ook werken tegen kanker in de  
keel+erogene zones als anus en de penis. Volgens onderzoek zou 1 ziektegeval onder ♂ al kunnen worden voorkomen als 800 ♂  
worden geprikt.  Bij ♀ is het effect groter: op de vaccinaties van 200 ♀ wordt al 1x baarmoederhalskanker voorkomen. De prik moet  
wel worden gegeven voordat jongeren seksueel actief zijn. De GR heeft  het voorstel onder de aandacht. 

212
 

Jaarlijks krijgen 700 ♀ baarmoederhalskanker mn tussen 30-60 jr en 200 overlijden aan deze ziekte. Dit type kanker wordt veroor- 
zaakt door het humaan papillomavirus. Ca.80% van de mensen loopt dit virus tijdens zijn/haar leven op. Het verspreidt zich via sek-
sueel contact. Doorgaans geeft dit geen problemen maar 5% van de infecties blijft langdurig aanwezig. Het kan zich gedurende de 
20-25 jr ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Om het aantal patiënten terug te dringen is met ingang van 2010 een vaccin tegen 
de 2 meest voorkomende HPV-types, HPV16 en HPV18, opgenomen in het RVP. Deze HPV-types veroorzaken samen 70% van 
alle gevallen van baarmoederhalskanker. Het HPV-virus kan het beste worden bestreden door zoveel mogelijk ♀ te vaccineren. 
Omdat het virus zich kan ophouden in de baarmoederhals is vaccinatie van ♀ effectiever dan vaccinatie van ♂.

213
 Ander onderzoek 

toont aan dat HPV-vaccinatie ook bescherming biedt aan ongevaccineerde ♀.
214

                                                                                                                                                                         
Uit onderzoek is gebleken dat als gestart wordt met HPV-vaccinatie in de leeftijd tot 15 jr; 2 vaccinaties met Cervarix even goede 
bescherming geven als 3 vaccinaties. Het 0-6 maanden schema kan opgerekt worden tot een 0-12 mnd schema. Voor ♀ van 15 jr 
en ouder blijven 3 doses nodig. Dit nieuwe schema is vanaf jan 2014 van kracht.

215
 Vaccinatie blijkt effectief: het risico op HPV 16/ 

18-infecties, daalt sterk bij meisjes die gevaccineerd zijn.
216

                                                                                                                                                                                
In 2015 is van cohort 2002 56% van de meisjes met 2 inentingen gevaccineerd. In totaal gaat het om 99.479 meisjes. Hiervan zijn 
55.152 (55,6%) meisjes 2x gevaccineerd, 4.551 (4,6%) 1x en 39.644 (39,8%) meisjes zijn niet gevaccineerd. De uiteindelijke 
vaccinatiegraad voor geboortecohort  2001 op 14-jarige leeftijd is uitgekomen op 62,5%.  
De leeftijd waarop ♀ worden gevaccineerd tegen HPV moet worden verlaagd van 129 jr zegt een adviseur van de GR. Uit pro-
gramma's in Verenigd Koninkrijk en Australië blijkt heel duidelijk dat veel meer ♀ zich dan laten vaccineren.

217
 Als ♀ op jonge leef-

tijd (10-14 jr) worden gevaccineerd met een 4-voudig HPV-vaccin (Gardasil) werkt het vaccin beter tegen genitale wratten dan dat 
later gebeurd. Het gebruik van een 2-voudig vs een 4-voudig HPV-vaccin is onderwerp van discussie in NL en daarbuiten.

 218
 Het 

vaccin dat nu in NL wordt gebruikt (Cervarix) werkt tegen 2 HPV-varianten; 16+18. Daarmee beschermt dit vaccin niet of nauwe-
lijks tegen genitale wratten (worden voor 90% veroorzaakt door HPV 6+11).                                                                                                                                                                              
Het percentage Nederlanders dat geïnfecteerd is met HPV is met 3% toegenomen tussen 1996-2007. Opvallend daarbij is de toe-
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name van HPV-infecties onder ♀ van 15-24 jr. De ♀ uit het onderzoek uit 2006/’07 waren op eerdere leeftijd seksueel actief gewor-
den bleek uit vragenlijsten. Onderzoeker vond ook dat de antilichamen die het lichaam zelf aanmaakt na een HPV-infectie niet vol-
ledig beschermen, wat betekent dat iemand opnieuw kan worden geïnfecteerd. Een vaccin biedt wel betere bescherming.                                                                                                                                                                                                     
Difterie (D) is een ernstige keelontsteking. De ziekte kan verstikkingsgevaar veroorzaken en hart en zenuwstelsel aantasten. Tot na 
de 2

e
 Wereldoorlog kregen elk jaar gem. 3.000 mensen D met uitschieters tot tienduizenden patiënten in beide wereldoorlogen. 5-

10% van de patiënten ging dood, bij de rest duurde het herstel lang en er was soms blijvende schade. Sinds de start van de groot-
schalige vaccinatie is de ziekte bijna verdwenen. De D-vaccinatie zit sinds 1957 in het RVP. Als iemand volledig gevaccineerd is (6 
prikken) is hij/zij ong 10 jr beschermd. In 2015 waren er 5 meldingen van difterie. In 2016 is er 1 geval van D gemeld.  
Kinkhoest (K) Vanaf 1952 worden kinderen tegen K gevaccineerd. De gem. deelname aan de vaccinatie was de afgelopen decen- 
nia ruim 96-97%. Ondanks deze hoge vaccinatiegraad is er sinds ‘96 een toename van K met om de 2-4 jr een extra stijging (epi-
demie) van het aantal gevallen mn bij adolescenten en volwassen. K verloopt zeer ernstig, soms dodelijk, bij baby’s die niet/onvol-
ledig zijn gevaccineerd; jaarlijks overlijdt gem minder dan 1 zuigeling (kinderen <1 jr) aan K. In 2015 werd 1 overlijden door K gere-
gistreerd.Om deze risicogroep beter te beschermen zijn er 3 veranderingen doorgevoerd in de K-vaccinatie: sinds ‘99 worden ba-
by’s 1 mnd eerder gevaccineerd (1

e
 inenting met 2 mnd) vanaf 2001 krijgen kinderen op 4-jarige leeftijd een extra vaccinatie en 

sinds 2005 is het cellulaire K-vaccin (bevat hele gedode bacteriën) vervangen door een acellulair vaccin (bevat gezuiverde stukjes 
van de bacterie). Hiermee werd een hogere effectiviteit en een lagere kans op bijwerkingen verwacht. Uit de monitoring van de K-
gegevens in NL blijkt dat deze veranderingen inderdaad hebben geleid tot minder gevallen van K bij zuigelingen ouder dan 6 mnd 
en kinderen tot leeftijd van 8-10 jr. Het huidige vaccin blijkt maar 4-5 jr tegen de ziekte te beschermen korter dan gehoopt. Cana-
dees onderzoek toont aan de effectiviteit van vaccinatie in het 1

e
 jaar 80% was. Dat nam gestaag af tot 41% na 8 of meer jaren. De 

kans om ondanks vaccinatie toch K te krijgen, was aanzienlijk groter bij de groep die geen enkele keer het helecelvaccin had ge-
kregen(geboren na 1996) dan bij diegenen die dat vaccin één of meer keren hadden gekregen.

219
 Onderzoek heeft aangetoond dat 

de K-bacterie is veranderd in de loop der jaren en resistenter geworden tegen vaccinatie. Zo produceert de bacterie meer toxines 
en circuleren er nu stammen die 1 van de 3 vaccincomponenten niet meer produceren. K kwam het meeste voor bij baby’s(0-2 
mnd) en tieners (8-15 jr). Bij volwassenen komt K steeds vaker voor vaak in een minder typische vorm. Meestal zijn zij de bron van 
besmetting voor de zuigelingen. K bij heel jonge kinderen leidt jaarlijks tot 50-100 ziekenhuisopnamen en in een enkel geval zelfs 
tot overlijden. De GR adviseert om ♀ in het 3

e
 trimester van de zwangerschap te vaccineren; zij bouwen zo antistoffen op die via de 

navelstreng naar de ongeborene gaan. De baby is dan beschermd tot deze oud genoeg is om zelf gevaccineerd te worden. In En-
geland is dat al aangetoond nadat deze maatregel daar is ingevoerd nav een grote K-uitbraak in 2012 met veel ziekte-en sterfge-
vallen onder ongevaccineerde baby’s. De gegevens uit Engeland laten zien dat deze vaccinatie voor 91-93% effectief is. In sommi-
ge landen is ‘t beleid om aan zorgmedewerkers op hoogrisicoafdelingen in zorginstellingen zoals afd neonatologie standaard een 
vaccinatie tegen K aan te bieden. In NL gebeurt dit nog niet. Een casus op de NICU van ‘UMCU roept de vraag op of het huidig be-
leid  aangepast moet worden. In 2017 zijn er tot week 36 3626 gevallen van K gemeld.  
Het internationale onderzoeksproject PERISCOPE krijgt € 28 miljoen Europese subsidie, waarvan 7 miljoen van de Bill & Melinda 
Gates foundation, om de afweerreacties tegen K-infectie en K-vaccinatie beter in kaart te brengen.                                                                                     
Tetanus(T) Dankzij het RVP (sinds 1957) is 94% van de bevolking in NL tegen T beschermd; bepaalde groepen hebben echter een  
lage vaccinatiegraad. Jaarlijks wordt er 0-5 gevallen gemeld, meestal mensen boven de 60 jr. In 2017 is er tot week 36 1 geval van 
T gemeld. 
Polio (P) is ook bekend als kinderverlamming. Het is een maagdarminfectie die kan leiden tot ernstige verlammingsverschijnselen/  
zelfs overlijden. Voordat de P-vaccinatie in1957 werd opgenomen in het RVP werden jaarlijks honderden gevallen van P gemeld.  
Er zijn 3 landen waar P nog regelmatig voorkomt: Nigeria, Afghanistan en Pakistan. In 2012/13 heeft het P-virus zich verspreid in 
het Midden-Oosten oa in Israël en Syrië. De meeste patiënten zijn <2 jr en waren niet/ onvoldoende gevaccineerd.Sinds de oorlog 
in Syrië is de vaccinatiegraad gedaald van 91% in 2010 tot 68% in 2012. NL heeft maatregelen getroffen om mogelijke verspreiding 
van P via een toenemend aantal asielzoekers uit Syrië te voorkomen. In NL zijn er in 2016 en 2017 geen gevallen van P gemeld.                                                                                                                                                                                                     
Bof(B) vaccinatie is altijd erg succesvol geweest. B-meningitis onder jonge kinderen, de voornaamste reden om in de jaren ‘80 van 
de vorige eeuw tot algehele vaccinatie te besluiten is vrijwel geëlimineerd. Sinds ‘09 is er echter een B-uitbraak gaande in NL waar-
bij mn gevaccineerde studenten getroffen worden. Ook in andere westerse landen zijn dergelijke uitbraken geconstateerd. De rede-
nen voor deze uitbraken zijn waarschijnlijk tweeledig. Enerzijds is er verminderde bescherming door eerdere vaccinatie gerelateerd  
aan afnemende vaccingeïnduceerde immuniteit, aan mismatch tussen vaccin en circulerende stammen en aan afgenomen natuur-
lijke circulatie waardoor de immuniteit minder wordt geboost.Anderzijds kan infectie zich door intensieve sociale contacten makke-
lijker verspreiden en tot uitbraken leiden, mn in groepen met intensieve interactie zoals het geval is bij studenten. De huidige uitbra-
ken hebben daarbij plaats onder de 1

e
 volledig gevaccineerde cohorten. In 2017 tot week 36 zijn er 35 gevallen van B gemeld.    

Mazelen(M) De meeste kinderen in NL worden ingeënt tegen M als ze 14 mnd en 9 jr zijn met de BMR-prik tegen bof, mazelen en  
rode hond. M wordt gekenmerkt door hoge koorts, rode vlekjes en een verzwakking van het afweersysteem. Jaarlijks sterven we- 
reldwijd 100.000 mensen (mn.kinderen) aan de ziekte ondanks de beschikbaarheid van een veilig en werkzaam vaccin. Het is dus 
niet zo’n onschuldige kinderziekte als veel mensen wel denken. Omdat M 1 van de meest besmettelijke ziektes is bij de mens en 
een belangrijke doodsoorzaak van kinderen wereldwijd, is het interessant om te weten hoe het virus precies wordt overgedragen. 
Onderzoek heeft aangetoond welke cellen belangrijk zijn bij binnenkomst van het virus in het lichaam. Via deze zgn.dendritische 
cellen en alveolaire macrofagen komt het virus terecht bij een bepaald soort witte bloedcellen: de lymfocyten. Vanaf daar verspreid 
het virus zich verder naar sommige organen, de luchtwegen en de huid. M veroorzaakt vooral sterfte doordat het virus het afweer-
systeem verzwakt. Onderzoek heeft aangetoond hoe dat precies in zijn werk gaat.

 220
 Normaal bouwen mensen afweer op tegen 

een virus nadat ze ermee besmet zijn. Cellen die bij de afweer tegen dit virus betrokken zijn geweest blijven in het bloed aanwezig 
en kunnen het herkennen zodra het nòg een keer het lichaam wil binnendringen.Het lichaam weet dan al hoe het ‘t virus moet 
uitschakelen. M zorgt er echter voor dat deze immunologische geheugencellen na infectie grotendeels verdwijnen, waardoor het 
immunologisch geheugen voor een deel is ‘gewist’. Dit leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor opportunistische infecties met  
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andere ziekteverwekkers, net als bij de ziekte aids, een effect dat 28 maanden duurt.  
Vanaf mei 2013-maart 2014 heeft in NL een M-epidemie geheerst in gemeenten met een lage vaccinatiegraad (<90%) tegen M. In  
deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte.

221
 Zij laten zich om religieuze redenen niet inenten. Er  

zijn ruim 2700 patiënten met M gemeld (werkelijk aantal is echter veel hoger). In totaal kregen 329 M-gevallen (12%) te maken met 
complicaties; wo longontsteking als de meest voorkomende. Tijdens de epidemie zijn 182 kinderen opgenomen en is 1 kind overle-
den aan de complicaties.

 
De volgende uitbraak zal, als er niets verandert, plaats vinden rond 2025. Niet alleen gevaccineerde kin-

deren zullen geïnfecteerd worden maar ook, en meer dan in 1999 en 2013, vatbare jongvolwassenen. De laatste M-epidemie kost-
te € 3,9 miljoen. Dit zijn hoge kosten in vergelijking met de prijs van een M-vaccinatie (€18). De grootste kostenposten waren de 
werkzaamheden van betrokken GGD’en en kosten van ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten.

222
 In 2017 zijn er tot week 

36 12 gevallen van M gemeld. In Roemenie en Italie zijn momenteel grote M uitbraken waarbij indanks vaccinatiecampagnes nog 
steeds nieuwe patienten worden gemeld.                                                                                                                                                       
SSPE is een zeldzame fatale complicatie van M en treedt gem 6-8 jr na een M-infectie op. Verschijnselen zijn cognitieve stoornis- 
sen, gedragsverandering, apraxie en myoklonieën. De gangbare hypothese is dat het wordt veroorzaakt door chronische replicatie 
van het M-virus in neuronen en oligodendrocyten.Volgens Duitse onderzoekers krijgt uiteindelijk 1 / 3300 M-patiënten deze dodelij- 
ke ziekte. In 2014 is een 17-jarige patiënt overleden aan SSPE; complicatie van een M-infectie op 4-jarige leeftijd.                                                       
Rode hond (R) wordt veroorzaak door het rubellavirus dat alleen bij mensen voorkomt. Besmetting vindt plaats via druppeltjes in de 
lucht,bij hoesten en niezen. Wie een R-infectie heeft steekt gem.7-8 andere mensen aan. Een besmette moeder kan via de placen-
ta haar ongeboren kind besmetten. Tussen besmetting en het uitbreken van de ziekte zitten gem 14-16 dgn. De ziekte is besmet-
telijk van 10 dgn voor het uitbreken van de uitslag tot 1 week erna. In 2016 werden geen gevallen van R gemeld.                                                                                                                                                                                          
Tuberculose (TBC) De GR adviseert om vaccinatie van kinderen uit risicogroepen tegen TBC te continueren. Bij jonge kinderen 
met TBC treden namelijk sneller complicaties op en die zijn dan vaak ook ernstig.

 
Vaccinatie is een effectieve en mogelijk zelfs kos- 

tenbesparende manier om kinderen hiertegen te beschermen.
223

 Daarbij wordt geadviseerd BCG-vaccinatie op te nemen in het 
RVP waardoor het bereik verbeterd wordt en een goede registratie van de vaccinatiegraad gewaarborgd is.

 
In NL werd in 2016 bij 

889 mensen TBC vastgesteld. Van de 889 patiënten hadden 484 patiënten (54%) longtbc, waarvan 172 sputumpositieve longtbc, 
de meest besmettelijke vorm. Net als voorgaande jaren was bijna 75% van het aantal tbc-patiënten geboren in het buitenland. De 
grootste groep patiënten geboren in het buitenland was afkomstig uit Eritrea en Ethiopie (149), gevolgd door patiënten uit Somalië 
(94) en Marokko (68). In 2016 hadden 15 patiënten rifampicine resistente tbc, waarvan 13 MDR (multi-drug-resistant) tbc. Wereld-
wijd lopen 9 miljoen mensen per jaar tbc op. Van hen sterven er 1,5 miljoen. In 2017 zijn er tot week 36 610 gevallen gemeld 
Meningokokken C In 2002 is in NL de vaccinatie tegen MenC-ziekte in het RVP ingevoerd voor kinderen van 14 mnd. In datzelfde 
jaar is er ook een 1-malige inhaalvaccinatie aangeboden aan kinderen 1-19 jr. De aanleiding voor de invoering van deze vaccina-
tie was een forse toename van zieke kinderen door menC in 2000/2001. De M-ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie; de me-
ningokok. Deze is overdraagbaar door hoesten en niezen en bevindt zich gewoonlijk in de neuskeelholte van gezonde mensen 
zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als de meningokok in de bloedbaan of zenuwstelsel komt kan de bacterie ernstige 
ziektebeelden geven zoals sepsis/ meningitis. Er bestaan meerdere types van de bacterie, wo type C. Uit promotie-onderzoek is 
gebleken dat deze vaccinatie op de langere termijn minder bescherming geeft doordat de afweerstoffen in het bloed dalen. Om 
tieners en jongvolwassenen blijvend een goede bescherming tegen deze ziekte te bieden lijkt een extra vaccinatie nodig. De 
adviesleeftijd voor deze herhaling ligt tussen 12 -15 jr.

224 
In 2015 en 2016 steeg het aantal gevallen van meningokokkenziekte veroorzaakt door serogroep W (MenW), dit was aanleiding 
voor Minister Schippers om de vaccinatie tegen meningokokken aan te passen.In 2017 tot week 32 zijn er 124 gevallen gemeld.  In 
de loop van 2018 krijgen alle kinderen van 14 mnd het combivaccin dat beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Dit 
vaccin vervangt dan het huidige vaccin dat beschermt tegen meningokokken C. De minister heeft eveneens besloten jongeren in 
de onderbouw van het VO een vaccinatie aan te bieden. Met de keuze voor een combivaccin wil de minister de gestage toename 
van besmettingen met meningokokken type W stoppen. 
Rabies Jaarlijks sterven er wereldwijd naar schatting 60.000 mensen aan de gevolgen van rabiës. Transmissie vindt meestal plaats 
door hondebeten (95%) maar ook dmv krassen van vleermuizen. De incubatieperiode is 2-3 mnd, wanneer klinische symptomen 
optreden is het virus al door het lichaam verspreid en is de infectie fataal. Kinderen zijn het meest kwetsbaar; 40% van de dodelij-
ke slachtoffers. Vaccinaties van honden en mensen kan veel leed voorkomen.In 2016 is er geen geval gemeld.  
RS virus Pasgeborenen komen het vaakst in het ziekenhuis terecht vanwege een infectie met het RS-virus. Dit verkoudheidsvirus  
kan tot een zware longontsteking leiden als het immuunsysteem van baby’s te heftig reageert. Vrijwel alle baby's worden voor het  
2

e
 jaar geïnfecteerd met het RS-virus, maar ong 1% reageert zo heftig dat een ziekenhuisopname nodig is. Hoe het immuunsys-

teem zo kan ontsporen is niet duidelijk. Wel weten wetenschappers al langer dat vit.D nodig is voor de bescherming tegen de ziek-
te. Baby’s met te weinig vit.D in hun bloed hebben vaker last van het RS-virus. Vit.D blijkt een dempend effect te hebben op het im-
muunsysteem. Als een baby geïnfecteerd raakt met het RS-virus gaat het immuunsysteem in de aanval. Als die aanval ‘doorschiet’ 
raken longcellen beschadigd en ontstaat een soort longontsteking. Vit.D remt de immuunreactie zodat de aanval precies de juiste 
kracht heeft. Maar die rem werkt niet bij iedereen. Om als ‘rem’ te kunnen werken moet vit.D binden aan een receptoreiwit. Bij 1 op 
de 7 mensen heeft deze receptor een iets andere vorm waardoor het zijn remmende functie minder goed uitvoert. Bij deze mensen 
zal een infectie met het RS-virus dus een te heftige immuunreactie veroorzaken. Vandaar dat baby’s met een anders gevormde 
vit.D-receptor 70% meer kans hebben op een longontsteking door het RS-virus.                                                                                                                                                                                                            
Onderzoek toont aan dat het RS-virus de belangrijkste oorzaak is van terugkerende piepende ademhalingsklachten bij vroeggebo-
ren baby’s. Deze klachten kunnen de voorbode vormen van astma later in het leven. In het onderzoek gaven kinderartsen in15 zie-
kenhuizen in NL de helft van 429 vroeggeboren baby’s met een zwangerschapsduur van 33-35 wkn 5 mnd lang het medicijn palivi-
zumab (een antilichaam dat voorkomt dat het RS-virus menselijke cellen binnendringt en zo RS-virusinfecties voorkomt. Het middel 
is in NL geregistreerd als medicijn (maar wordt niet vergoed bij kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van 33-35 wkn) tegen 
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het RS-virus, de andere baby’s gaven ze een nepmiddel. Kinderen in de behandelde groep hadden veel minder piepende ademha-
lingsklachten. Ouders in de behandelgroep melden 61% minder dagen waarop hun kind last had van piepende ademhalingsklach-
ten. Van de kinderen die het medicijn kregen werd 0,9% daadwerkelijk in het ziekenhuis opgenomen met een RS-virusinfectie vs 
5,1% in de controlegroep. In de behandelde groep hadden ook minder kinderen luchtwegverwijdende medicijnen nodig: 13% tegen 
23% in de controlegroep. In 2016 werden er tot week 20 97 gevallen gemeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Rotavirus (R) Infectie met het R leidt jaarlijks 2.589-4.707 ziekenhuisopnames bij kinderen tot 5 jr. Vaccinatie kan veel hiervan 
voorkomen. Bovendien kan vaccinatie de sterfte aan R vrijwel uitbannen. Vaccinatie vermindert het aantal R-infecties met ernstige 
symptomen en het aantal ziekenhuisopnames met 85%. Dat weegt op tegen de kleine kans op een ernstige bijwerking, een licht 
verhoogd risico op een invaginatie, vindt de Gezondheidsraad. Daarom adviseert hij kinderen te vaccineren tegen R. Het betreft in 
ieder geval kinderen die te vroeg geboren zijn, een laag geboortegewicht hebben of een aangeboren afwijking. Voor deze kinderen 
zijn de gevolgen van een R het ernstigst. De raad is ook positief over algemene vaccinatie

225
: die levert meer gezondheidswinst op 

maar is niet kosteneffectief bij de huidige vaccinprijzen. Om de mogelijke bijwerkingen te minimaliseren adviseert de commissie de 
eerste dosis van het vaccin zo vroeg mogelijk toe te dienen: bij een leeftijd van 6-8 weken.                                                                                                                                                                                       
Pijn bij prikken Als kinderen iets meemaken wat pijn doet raken ze extra van streek wanneer ouders hen troosten.

226
 Hen prijzen en 

zeggen dat ze 'stoer' zijn of het 'knap hebben gedaan', helpt juist wel. Dit maakt onderzoek van video-opnames duidelijk: het kind 
afleiden heeft geen enkel effect, troosten verergert de stress en prijzen zorgt juist voor stressvermindering. Volgens de onderzoe-
ker bekrachtigen ouders die kinderen troosten daarmee het gedrag van het kind. Ouders die beginnen met troosten voordat daad-
werkelijk is geprikt, kondigen daarmee als het ware aan dat er iets ergs gaat gebeuren. Daarvan kan een kind in de stress schieten.                                                                                                                                                                                                               
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het effect van paracetamol op het immuunsysteem van jongvolwassenen. Als paracetamol 
vóór vaccinatie werd ingenomen was de hoeveelheid antistoffen lager dan wanneer vooraf géén paracetamol werd ingenomen. Dat 
komt omdat paracetamol een negatieve invloed heeft op het immuunsysteem, het natuurlijke verdedigingsmechanisme van het li-
chaam. Als paracetamol werd ingenomen ná de vaccinatie, werkte het vaccin even goed als wanneer er geen paracetamol werd 
ingenomen.                                                                                                                                                                                       
Bijwerkingen In 2016 ontving Lareb 1482 meldingen met 3365 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in het kader van het 
RVP. Het aantal meldingen is laag tov het aantal gegeven vaccins (ca 2,2 miljoen). Het aantal en de aard van de gemelde bijwer-
kingen komt overeen met die van voorgaande jaren. De meeste meldingen betreffen bijwerkingen die zijn opgetreden na het geven 
van de 4-jarigen vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (Infanrix-IPV®). 111 (7,5%) meldingen waren ‘ernstig’ volgens 
de CIOMS criteria waarvan 23 ‘levensbedreigend’.  
Het is al langer bekend dat na vaccinatie van veel te vroeg geboren kinderen (zwangerschapsduur <28 wkn) soms een tijdelijke  
apneu kan optreden. Uit meldingen blijkt dat dit ook kan voorkomen bij prematuren met een langere zwangerschapsduur; Lareb  
ontving 10 meldingen van een tijdelijke apneu na vaccinatie van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 28 – 35 wkn. 
Het Dravetsyndroom is een zeldzame en ernstige vorm van epilepsie. De eerste aanvallen treden op bij een ogenschijnlijk gezon- 
de zich normaal ontwikkelende baby. Deze worden veelal uitgelokt door koorts, vaccinaties of een warm bad. Als een kind vlak na 
een vaccinatie een 1

e
 aanval krijgt en vervolgens epilepsie ontwikkelt kan dit de indruk wekken dat de epilepsie is veroorzaakt door 

de vaccinatie.
227

 Het Dravetsyndroom wordt echter veroorzaakt door een spontane fout in het erfelijk materiaal van het kind. Nien-
ke Verbeek toont in haar proefschrift aan dat vaccinatie slechts de uitlokker is van de eerste aanval, niet de oorzaak van de epi- 
lepsie bij deze kinderen  
 
Voeding  

Een kind heeft tot de leeftijd van 6 mnd. geen vaste voeding nodig om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Borstvoeding  
en kunstvoeding leveren alle voedingsstoffen die een kind in de eerste 6 mnd nodig heeft. Daarna zijn ook andere voedingsmidde- 
len nodig voor de verdere groei en ontwikkeling. Advies van het voedingscentrum is om vanaf 4 mnd. kleine hapjes extra te gaan  
geven naast de borst- of kunstvoeding en dan m.n. groente te geven. Het risico op het ontwikkelen van een voedselallergie is nl.  
hoger wanneer andere voedingsmiddelen dan borst- of kunstvoeding eerder dan 4 mnd of later dan 6 mnd worden geïntroduceerd.  
Dit is mn relevant voor kinderen met een erfelijke aanleg voor allergie die een grotere kans op het ontwikkelen van voedselallergie  
hebben dan andere kinderen. Het gaat hierbij om kinderen met minstens 1 ouder of brusje met een aangetoonde allergische aan- 
doening zoals hooikoorts, astma of eczeem. Vanaf 8 mnd dient vaste voeding geleidelijk de melkvoeding te gaan vervangen.Het 
vroeg aanleren van gezonde voedingsgewoonten is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van het kind nu, maar ook voor de la-
tere gezondheid. Daarbij is het van belang om voldoende tijd en rust te nemen om samen met het kind te eten. Veel voedselvoor-
keuren zijn aangeleerd en vooral het 1

e
 jaar is daarin bepalend. Baby’s staan open voor nieuwe smaken, terwijl neofobie zich ont-

wikkelt vanaf 1½-2 jr. Vanaf 2 á 3 jr zijn de voedselvoorkeuren lastig te veranderen; deze blijven vaak stabiel tot in de volwassen-
heid. Volgens een onderzoek bij kk tussen de 2,5-4 jr bepaalt de textuur van voedsel of jonge kk hun eten laten staan of op eten, 
smaak en kleur zijn minder van belang.

 228
  De wetenschappers willen ouders dan ook adviseren om om vroeg te beginnen om kin-

deren te laten wennen aan verschillende voedseltexturen en niet alleen te varieren met smaken.                                                                                                                                    
Tekenfiguren op verpakkingen en in prentenboeken vergroten de aantrekkingskracht van groenten en fruit voor kleuters. Daarbij 
zijn onbekende figuren net zo effectief als bekende zoals Dora en SpongeBob. Figuren hebben vooral een positieve invloed als er 
een verband is tussen product en figuur ontdekte onderzoeker. De combinatie van een konijn en een wortel is effectiever dan een  
neushoorn en een wortel. Ze onderzocht ook het effect van interactief voorlezen uit een prentenboek over gezond eten, waarbij 
kleuters vragen kregen voorgelegd. Na 5x interactief voorlezen aten ze meer gezonde producten dan een andere groep.

229
                                                                                                                                   

Borstvoeding BV In 2015 startte 80% van de moeders met het geven van BV. De mediane duur van uitsluitend BV is 8 wkn. De  
grootste afname van het aantal borstgevoede zuigelingen vindt plaats in de 1e 2 wkn na de geboorte, waar de prevalentie van  
uitsluitend BV daalt van 80% naar 59%. Hoogopgeleide vrouwen starten significant vaker met BV (90%) in vergelijking tot midden- 
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opgeleide (69%) en laagopgeleide vrouwen (69%). Een significante afname van het aantal zuigelingen dat uitsluitend BV krijgt 
vindt eveneens plaats in de 1

e
- 2

e
 maand na de geboorte. Na de leeftijd van 3 mnd daalt het percentage gestaag. Op de leeftijd van 

3 mnd krijgt nog 47% uitsluitend BV, op de leeftijd van 6 mnd 39%.Hieruit blijkt dat vooral de 1
e
 2 wkn na de geboorte cruciaal zijn 

wat betreft het voortzetten van de BV. Het aantal zuigelingen dat gemengde voeding krijgt (borst- en kunstvoeding in onbekende 
verhouding) ligt gedurende alle leeftijdsmomenten tussen de 11 en 13%.  
BV kan een gunstige invloed hebben op de bacteriesamenstelling in de keel en neus van babys. Gunstige bacterien gaan vaak  
samen met minder luchtweginfecties. Kinderen die BV hadden gekregen hadden 2,5x vaker een bacterieprofiel dat beschermde te- 
gen luchtweginfecties.

230
Langer dan 3 mnd BV geven en pas na 6 mnd starten met bijvoeding, lijken ervoor te zorgen dat de bloed-

druk van het kind lager is en dat het waarschijnlijk minder risico heeft om overgewicht te krijgen.
231

  
Zout (Z) Uit de Voedselconsumptiepeiling 2016  komt naar voren dat naarmate de kinderen ouder zijn, zij steeds meer de aan-
vaardbare bovengrens van 1200 mg natrium overschrijden. Dit komt omdat zij steeds meer voedingsmiddelen eten uit het gewone 
voedingsmiddelenaanbod en dan mn brood, al dan niet belegd met kaas/vleeswaren. Kinderen die voldoen aan de Schijf van Vijf 
voor wat betreft brood, kaas en vlees zullen over het algemeen teveel natrium binnenkrijgen. Kinderen <1 jr overschrijden allemaal 
de veel lagere aanvaardbare bovengrens van 400 mg natrium. Kinderen die bij het ontbijt pap ipv brood eten hebben een ca 200 
mg lagere natriuminname.Te hoge Z-inname door kinderen is ongewenst omdat dit kan leiden tot een te hoge bloeddruk op latere 
leeftijd. 
Jodium (J) Naar schatting 37,5% van de bevolking heeft een J-deficiëntie. In NL zijn we voor de J-inname grotendeels afhankelijk 
van J toegevoegd aan zout. Vooral het hoger gejodeerde bakkerszout speelt een belangrijke rol. Sinds ’99 is toevoeging hier-van 
aan het brood niet meer verplicht hoewel dit nog wel door 95% van de bakkers wordt gedaan.

232
 Biologisch brood bevat veelal zee-

zout. Andere producten die bijdragen aan de J-intake zijn eidooiers en melkproducten. Ook vis als makreel, schelvis en zalm zijn 
rijk aan J maar die nemen in het voedingspatroon van veel Nederlanders geen prominente plaats in. Afname van broodconsump-
tie is waarschijnlijk in belangrijke mate verantwoordelijk voor het ontstaan van J-deficiëntie. Milde deficiëntie leidt vooral tot vermin-
derde intellectuele functies, bij een ernstiger of langduriger deficiëntie kan struma, hypothyreoïdie, infertiliteit en cretinisme optre-
den. J-gebrek speelt waarschijnlijk een rol in de pathogenese van syndromen als fibromyalgie, CVS en ADHD.    
IJzer(IJ) speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen. Het is onderdeel van een aantal neurotransmitters die de  
prikkeloverdracht verzorgen, daarnaast zou het eveneens belangrijk zijn voor het immuunsysteem, al is dat nog niet definitief aan- 
getoond. Tekort op jonge leeftijd kan tot ontwikkelingsproblemen leiden zoals cognitieve-, motorische- en gedragsproblemen. Mn 
kinderen die geboren worden tussen de 32-37 wkn. lopen een verhoogd risico. Juist in die periode van de zwangerschap krijgen ze 
van de moeder een reservevoorraad mee waar ze een ½ jaar mee vooruit kunnen. Het advies is dan ook om extra supplementen 
toe te dienen aan kinderen met een verlaagd geboortegewicht en om na de geboorte niet direct de navelstreng af te klemmen wat 
pasgeborenen een goede IJ-voorraad oplevert.  Een 2

e
 groep die risico loopt zijn kinderen >6 mnd. Na die tijd gaan ze over op vas-

te voeding, waar dan wel voldoende IJ in moet zitten wat vaak niet het geval is. Een kind heeft 1-2 mg. IJ nodig per kg lichaamsge- 
wicht (prematuren 2-3 mg.)  
Uit de Irostat studie blijkt dat 20% van gezonde kinderen van 6 mnd.-3 jr een IJ-deficiëntie heeft, bij 9% is er zelfs sprake van een 
IJ-gebreksanemie. De Eet Compleet test 2015 toont aan dat 86% van de peuters van 1-4 te weinig IJ binnen krijgt; gem 6 mg  IJ/ 
dag terwijl de GR 8mg. aanbeveelt. Peuters die opvolgmelk dronken kregen wel de aanbevolen hoeveelheid binnen. IJ-bevattende 
voedingsmiddelen zijn oa. rood vlees, appelstroop en bruine bonen, groene groenten en bruin brood. Vit.C bevordert de opname 
van IJ uit voedingsmiddelen, koffie, thee en zuivel bemoeilijken dit juist. IJ-rijke bijvoeding vanaf 6 mnd tot 1-2 jr in de vorm van op- 
volgmelk, vlees en ontbijtgranen is aan te raden.  
Vezels (V) Net als vitamines en mineralen horen V thuis in een gezonde en gevarieerde voeding. De GR heeft geadviseerd dat kin- 
deren van 0-3 jr. 2,8 g/mJ V moeten eten. De gem. V-inname is echter 2,4 g/mJ. V vervullen een belangrijke rol bij de verzadiging  
en dragen bij aan een gezond poeppatroon. De Eet Compleet test 2015 toont aan dat 38% van de peuters van1-4 jr minder dan 
75gr. groente binnen krijgt. 
Vetzuren (VZ) Onderzoek toont aan dat de VZ-samenstelling van kindervoeding te wensen overlaat.

233
 Ze eten teveel verzadigd- 

en te weinig onverzadigd vet; bovendien eten ze te weinig vis zodat ze te weinig visvetten binnen krijgen. De inname van essen- 
tiële VZ, zoals alfalinoleenzeer en linolzuur blijft vaak achter bij de aanbevelingen. Oliën, margarine en halvarine, noten en vette 
vis zijn een goede bron van essentiële VZ.

234
 Deze zijn belangrijk voor een normale groei/ ontwikkeling omdat ze in het lichaam 

deels worden omgezet naar andere onverzadigde vz zoals arachidonzuur en de (vis)vz DHA en EPA; die op hun beurt betrokken 
zijn o.a. bij de hersenontwikkeling, het gezichtsvermogen (opbouw van de retina) en andere belangrijke lichaamsfuncties. Voor  
een adequate inname van LCPUFA zijn het laatste trimester van de zwangerschap en de eerste 2-3 mnd een kritische periode. 
Meer omega 3-vetzuren en minder linolzuur in de voeding van zuigelingen en jonge kinderen beschermt ze 

235
 tegen overgewicht  

op latere leeftijd blijkt uit onderzoek. Uit de voedselconsumptiepeiling 2016 is gebleken dat peuters te weinig omega-3-vetzuren 
DHA binnen krijgen gem. 20mg/dag terwijl de EFSA 100 mg/dag aanbeveelt.                                                                                                                                                                               
Suiker(S) 6 theelepels, goed voor 100 kcal. Dat is ca 25 gr suiker. Kinderen tussen 2-18 jr zouden max 25 gr toegevoegde S/ dag 
moeten eten en drinken. Onder ‘toegevoegde S’ vallen zowel de S in producten zoals frisdrank en koekjes, als de S die we zelf aan 
gerechten toevoegen. Niet alleen riet- of biet-S maar ook honing en fructose gelden als toegevoegde S. Hoewel het moeilijk is om 
een harde grens te trekken, noemen de artsen 25 gr een ‘redelijke’ en ‘haalbare’ aanbeveling. Ter illustratie: een flesje cola van 25 
cl bevat al 25 gr toegevoegde S.

236 Onderzoekers vonden een verband tussen de hoeveelheid S die de deelnemers consumeerden 
en het ontstaan van psychische stoornissen en depressies bij mannen. 

237
 Mannen met een hoge S-consumptie, meer dan 67 gr/ 
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dag, hebben 23% meer kans op het ontwikkelen van psychische stoornissen over een periode van vijf jaar                           
Tussendoortjes ca.33% van de ouders geeft hun kinderen iets zoets mee naar school: in 32% van de broodtrommels van leerlin- 
gen zit koek of snoep. Fruit verdwijnt na de overgang naar het VO grotendeels uit de broodtrommel; 87% van de basisschoolleer- 
lingen krijgt fruit mee naar school vs slechts 44% op de middelbare school. De meeste kinderen in Ned consumeren te veel ener- 
gierijke tussendoortjes/dranken.

 
Gem eten Ned kinderen van 7t/m12 jr 3,3 snacks/ dag, goed voor 375 kcal. De gem inname van 

 suikerhoudende dranken is 594,2 ml per dag, goed voor 176 kcal.
238

 Totaal levert dat een energie-inname op van 551 kcal/dag. 
Als ouders een hoge betrokkenheid tonen en hun kinderen ondersteunen, zijn die eerder geneigd snacks en andere ongezonde 
tussendoortjes te laten staan.

 239
 

Eetgewoonten Eten van meer groente en fruit is de belangrijkste verandering die we in ons voedingspatroon moeten maken. Bijna  
70% van de kinderen voldoet niet aan de aanbeveling van 150 g fruit /dag en 38% van de 2-3-jarigen eet niet de aanbevolen hoe- 
veelheid van 50-100 gr groente/ dag.

 240
 Van de kinderen tussen 7-18 jr eet slechts 1% de aanbevolen hoeveelheid groente en bij  

de volwassenen is het al niet heel veel beter. Bovendien eten ze te weinig vet mn.onverzadigde vetzuren. Resultaten uit de Voed-
selconsumptiepeiling 2016 bevestigen dit beeld:

 
dreumesen/peuters krijgen te veel energie, eiwit (koemelk), zout,zink en vit.A bin-

nen en te weinig voedingsvezels (groente en fruit), vis, vit.D en gezonde vetten, omega-3-vetzuren (die oa in speciale peuterpro-
ducten zitten).

 241 
Met name niet westerse moeders geven hun kind al op jonge leeftijd teveel voeding.

242
 

25 % van de ouders laat ‘s ochtends hun kind voor de TV eten 33% van de gezinnen heeft TV aanstaan tijdens het avondeten 

25 % van de kinderen speelt in de winter niet dagelijks buiten 40 % v.d. peuters worden voor goed gedrag beloond met snoep 

Kinderen zijn in de loop van de tijd niet meer gaan eten, maar ongezonder
23

 

5 -10% van de kinderen van 4-12 jr. ontbijt niet elke dag < dan de helft van de kinderen eet elke dag groente of fruit 

20% van de kinderen eet 5x of meer een tussendoortje 45 % snoept meerdere keren/dag en er wordt meer frisdrank 
gedronken 

27% van de jongeren vindt z’n eetgedrag ongezond; 34% heeft daar ook problemen mee. Het zijn vooral ♀ die problemen ervaren  
met hun eetgedrag. 40% van de jongeren hebben geprobeerd om hier iets aan te doen; 42% heeft dit niet gedaan en 15% weet het  
niet.

243
 75% van de Nederlanders haalt de aanbevolen hoeveelheid (400gr) van groente+ fruit niet. Een lage groente- en fruitcon- 

sumptie is verantwoordelijk voor 19% van maagdarmca, 31% van de ischemische hartziekten en 11% van de herseninfarcten.
244

 
Op grond van experimenten concludeert onderzoeker dat kinderen elkaar beïnvloeden in voedselkeuze (gezond of ongezond) en 
voedselinname (veel/weinig snoepen) en dat dat ook onbewust kan gaan. Haar onderzoeksresultaten wijzen erop, dat het creëren 
van een gezonde omgeving, waarin goed voorbeeld makkelijk tot goed volgen leidt, zin heeft. En daarmee kan het beste begonnen 
worden op school – want daar zijn de meeste leeftijdgenoten bij elkaar. Als kinderen opgroeien in een gezin dat ongezond eet en 
leeft, wordt het lastig om gezond eetgedrag vol te houden. Maar als ze op school dingen doen zoals zelf groente kweken en proe-
ven, als de meeste kinderen daar een appel eten in de pauze ipv een chocoprins, dan kunnen er toch andere gewoontes of nor- 
men ontstaan. 

245
 

Ontbijten Een meerderheid van de jongeren (80%) ontbijt op 5 of meer dagen/week.  Jongeren ontbijten vaker naarmate het onder-
wijsniveau dat zij volgen hoger is: 92% van de vwo-scholieren ontbijt 5 of meer dagen/week vergeleken met 70% van de scholieren 
op vmbo-bk.

 246
 Het aantal jongeren dat regelmatig ontbijt neemt af tussen klas 2 en 4. In de 4

e
 klas komt 25% van de jongeren op 

1 of meer dagen/ week naar school zonder dat ze hebben ontbeten.                                                                                                
Ontbijt en slaap hebben invloed op de schoolprestaties van middelbare scholieren. Leerlingen die elke ochtend ontbijten hebben 
een betere aandacht op school en halen hogere cijfers dan leerlingen die onregelmatig ontbijten. De AJN, de Ned Ver van Diëtisten 
en V&VN Verpleegkundigen M& G hebben het pact ‘Elke dag een goed ontbijt’ ondertekend. Hiermee benadrukken zij het belang 
van deze maaltijd voor jonge kinderen. Het is een goede start van de dag en tegelijkertijd zorgt een goed ontbijt voor minder trek in 
extraatjes. Daarbij is het van belang om deze gezonde eetgewoonte aan te leren als basis van gezonde voedingsgewoonten gedu- 
rende het hele leven. Er zijn aanwijzingen dat mensen die niet ontbijten een groter risisco lopen op overgewicht.

 247
 

Vegetarisch Bij een volledig plantaardig menu (geen vlees en zuivel) is extra aandacht nodig voor een adequate inname van vit.B1 
en B12 en zink. 
Voedselinfecties(V) Naar schatting zijn jaarlijks 700.000 mensen in NL ziek door het eten van besmet voedsel. In 2016 zijn meer 
uitbraken van voedselinfecties en vergiftigingen geregistreerd dan in voorgaande jaren. In 2016 zijn in totaal 594 uitbraken gemeld 
met 2731 zieken.

248
 In 2015 waren er 406 uitbraken gemeld waarbij 1850 zieken waren. Het Norovirus blijkt nog steeds de belang-

rijkste veroorzaker van voedselgerelateerde uitbraken gevolgd door Salmonella en Campylobacter.  
Lager IQ Kleuters die regelmatig friet, pizza en snoep eten kunnen een lager IQ hebben dan leeftijdsgenootjes met een gezonder  
voedingspatroon. Wetenschappers observeerden gedurende 11 jr de gezondheid van 14.000 kinderen. De ouders dienden een  
enquête over het eet- en drinkgedrag van hun kinderen in te vullen toen die 3, 4, 7 en 8 jr oud waren. Uit de resultaten leidden de 
onderzoekers af dat er 3 eetpatronen bestaan: een 1

e 
rijk aan verwerkt voedsel, 2

e  
traditioneel met vlees en groenten en tenslotte 

een gezond patroon met groenten, fruit en sla.
249

 Toen de kinderen 8 jr. waren, werd hun IQ gemeten. Het werd duidelijk dat ruim 
20 % van de proefpersonen die slechte eetgewoontes hadden op 3-jarige leeftijd tegen hun 8

e
 gem 5 punten lager scoren op IQ-

tests. De onderzoekers beklemtonen dat goede voeding tijdens de 1
e
 3 levensjaren van een kind cruciaal is omdat het menselijk  

                                                
238

 2010 Q&A Research BV i.o.v. Jumbo Supermarkten 
239

 2016 UMCM Dorus Gevers Parental influences on child snacking: advancing research. 
240

 2008 RIVM Voedsel Consumptiepeiling onder Kinderen van 2-6 jaar in 2006 
241

 2016 Nutrients Goldbohm Food consumption and nutrient intake by children aged 10-48 months attending day care in the Netherlands 
242

 2009 TNO, TU Twente en UMC Utrecht; Kansen voor preventie van overgewicht bij jonge kinderen  
243

 2008 Onderzoeksverslag Jeugdraadpanel 
244

           www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/en/index.html 
245

 2013 UMC Radboud Bevelander 
246

 2016 Gezondheidsmonitor 
247

 2012 VU Annemarie Boschloo School performance in adolescents: an educational neuropsychology perspective 
248

 2017 RIVM Ingrid Friesema Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland, 2016 
249

 2011 University of Bristol; P. Emmet en K. Northstone 



Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

34 

brein dan razendsnel evolueert. Teveel aan junkfood en snoep kan die ontwikkeling verstoren. Verder waarschuwen ze nog dat het  
effect van verkeerde eetgewoontes op jonge leeftijd blijvend kan zijn ook al begint het kind na zijn 3

e
 jaar gezonder te eten.   

Ondervoeding ♀ die jong (10-17 jr) en ernstig ondervoed waren tijdens de hongerwinter hebben later in hun leven (50 jr.later) meer 
kans op hart- en vaatziekten.  Hun kans op kransslagaderziekte was 38% hoger dan leeftijdsgenoten die geen honger hadden ge- 
kend. Waarschijnlijk leidt extreme honger tot een verstoring van de hormoon- en energiehuishouding tijdens de groei. Het betekent  
dat kortdurende extreme honger tijdens perioden van groei nadelige effecten op de gezondheid later in het leven kan hebben.

250
 

Laag glykemische index (GI) Nieuw wetenschappelijk inzicht heeft aangetoond dat veel eiwitten eten en producten met een zgn.  
laag GI gebruiken, zoals pasta, peulvruchten en fruit, de beste manier is om af te vallen en daarna op gewicht te blijven. 
Multivitaminepillen voor kinderen bevatten veel meer vitamines dan wat ze dagelijks nodig hebben blijkt uit onderzoek. De aanbe- 
volen dagelijkse hoeveelheid (ADH) die op de etiketten staat slaat op volwassenen en niet op kinderen.

251
 Een teveel aan vitami-

nes kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn; teveel vit A of foliumzuur uit vitaminepillen kan schadelijk zijn voor kinderen. Met vit D, 
een vitamine die kinderen tot 4 jr juist extra nodig hebben, zijn fabrikanten minder scheutig. In diverse producten zit slechts 5 µg,  
terwijl de Gezondheidsraad 10 µg adviseert om botproblemen te voorkomen. 
Vitamine A speelt een belangrijke rol in de galzouthuishouding. Een gebrek aan vit A leidt tot een verstoorde galzouthuishouding  
Gal en galzouten zijn nodig voor het verteren en absorberen van vetten en vetoplosbare stoffen in de darm. Een verstoorde gal- 
zouthuishouding zorgt ervoor dat er minder vetoplosbare vitaminen, waaronder vit A, worden opgenomen.

252
 
 
 

Vitamine D Het lichaam krijgt vit.D vooral via zonlicht, maar ook door voedingsmiddelen zoals vette vis, lever vlees, ei en melkpro- 
ducten. Vit.D blijkt de activiteit van 200 genen te beïnvloeden. Het slikken van vit.D-supplementen tijdens de zwangerschap en de  
1

e
 jaren van het leven heeft mogelijk gunstige effecten op de gezondheid van een kind op latere leeftijd; het verhoogt de afweer en  

beschermt tegen luchtweginfecties. Ruim 25% van de pasgeborenen heeft bij geboorte een vit.D-tekort. Kinderen met de laagste  
conc. vit.D in hun bloed blijken een 6x zo grote kans op een RS-infectie te hebben. Zwangeren, ♀ tussen 50-70 jr en alle kinderen 
van 0-4 jr.(ongeacht type voeding) en mensen die weinig zonlicht op hun huid krijgen of een getinte huid hebben wordt geadviseerd 
10 µg /dag te nemen.

253
 Iedereen boven 70 jr krijgt de aanbeveling om 20 µg /dag te nemen. De Eet Compleet test toont aan dat 

peuters van 1-3 jr slechts 2,5 µg/dag binnen krijgen. Peuters die opvolgmelk dronken kregen 4,6 µg /dag binnen. Een tekort wordt 
niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband 
met spierfunctie en het functioneren van ons afweersysteem.

254
 Daarnaast zijn lage vit.D-waarden geassocieerd met een verhoogd 

risico op auto-immuunziekten en diverse typen maligniteiten (prostaat-, colon- en borstkanker).
255

                                              
Onderzoek toont aan dat mensen met een hoge conc.vit.D in hun bloed 40% minder kans hebben op dikke darmkanker. Er is con-
sensus over een optimale serumconc. voor 25-hydroxyvit D van 50 nmol/l-75nmol/l. Alertheid is mn geboden bij onbegrepen spier-
klachten cq. zwakte en bij mensen uit risicogroepen zoals ouderen, allochtonen, chronisch zieken, ‘binnenzitters’ en mensen die 
geen melk drinken en mensen met overgewicht. Naast gepaste zonlichtexpositie wordt momenteel voor risicogroepen (70+ers) in-
name van 800 IE oftewel 20 µg /dag geadviseerd als supplement.

256
                                                                                                                  

Het dagelijks eten van ca 60 gr bewerkt rood vlees verhoogt het risico op DM-2 met 50% concluderen onderzoekers na analyse 
van het eetpatroon van 200.000 mensen waarvan een deel over een periode van >20 jr. Daarnaast verhoogt consumptie van rood 
vlees/vleeswaren het risico op dikke darmkanker. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door stoffen die gevormd worden bij de bereiding 
van vleeswaren, langdurig en op hoge temperatuur bakken, braden en barbecueën. Deze stoffen zijn op zich niet kankerverwek-
kend maar kunnen in het lichaam worden omgezet in kankerverwekkende stoffen. De verhoging van het risico op dikke darmkanker 
bij hoge consumptie van rood vlees is mogelijk toe te schrijven aan het heamijzer dat het vlees rood kleurt.

 
Hoge consumptie van 

wit vlees, zoals kip en ander ge vogelte lijkt het risico op dikke darmkanker niet te beïnvloeden. Het eten van veel groenten heeft 
mogelijk een beschermende werking tegen dikke darmkanker.

 257
                                                                                                                                                                                        

 
Groei 

258
 

Nederlanders zijn het langste volk ter wereld, maar er lijkt een eind te zijn gekomen aan de 150-jarige trend van een toenemende 
lengte.De gem lengte van ♂ van 21 jr is 1.84 meter. ♀ van die leeftijd zijn gem.1.71 meter lang. Het is onduidelijk of de stop van de 

groei van Ned kinderen verklaard wordt doordat de biologisch maximale lengte is bereikt, of doordat de factoren die hebben bijge-
dragen aan de lengtetoename over de afgelopen 150 jr de laatste jaren zijn gestabiliseerd. De percentages Ned kinderen met over-
gewicht (14%), obesitas (2%), en morbide obesitas (0,6%) in 2009 zijn, ondanks de inspanningen om overgewicht te lijf te gaan,ho-
ger dan in 1997.

259
 Onder kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn deze percentages in 2009 2-5x hoger dan bij kinde-

ren van Ned afkomst.
 
Er zijn niet alleen meer kinderen met overge-wicht, ook de ernst van het overgewicht is toegenomen: de per-

centages voor obesitas en ernstige obesitas zijn harder toegenomen dan het percentage overgewicht.                                                                                                                                                          
De variatie in groei en lichaamsbouw tussen mensen is groot, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Uit onderzoek bij  tweelingen 
en hun gezinsleden blijkt dat verschillen in lengte en gewicht op de kinderleeftijd m.n. bepaald worden door genetische factoren.                                                                           
Groeiremming dmv. hoge doses geslachtshormonen geeft op lange termijn een verhoogd risico op verstoorde vruchtbaarheid bij 
vrouwen, toegenomen ongewenste kinderloosheid en versnelde veroudering van de eierstokken. Behandeling van lange meisjes 
met hoge doses geslachtshormonen wordt daarom afgeraden als er geen medische noodzaak voor bestaat. 

Gewicht 

                                                
250

 2011 UMC / AMC European Heart Journal Annet van Abeelen 
251

 2014 Consumentenbond Beste koop voor je kind 
252

 2013 UMCG Martijn Hoeke The role of vitamin A in bile bile acid synthesis and transport and the relevance for cholestatic liver disease'. 
253

 2011 UMC Utrecht Mirjam Belderbos 
254

 2010 NTVG nr.49 Wielders e.a. Nieuw licht op Vitamine D 
255

 2010 University of Oxford; Genome Research; dr.S.Ramagopalan 
256

 2009 RU Utrecht Bueno-de-Mesquita; Britisch Medical Journal 
257

 2002 Int J of Cancer NoratT,e.a..; Meat consumption and colorectal cancer risk: dose-response meta-analysis of epidemiological studies. '.. 
258

 2010 TNO ism. VUMC en LUMC Vijfde Landelijke groeistudie 
259

 2015 TNO Yvonne Schönbeck Changing curves. Monitoring growth of children and adolescents in The Netherlands 

javascript:showHelp('%09%09%09%09%3cp%20class=/'alertName/'


Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

35 

Het FTO-gen, het aantal uren slaap /nacht, het gewicht van vader en eetgedrag van de moeder beïnvloeden het lichaamsgewicht.  
Kinderen bij wie grote hoeveelheden van het stresshormoon cortisol in het lichaam worden gemeten, hebben bijna 10x zoveel kans  
op obesitas als kinderen van 6 jaar met normale stresshormoonspiegels.

 260
 Cortisol kan verhoogd raken door psychische spanning 

tekort aan slaap, ontstekingen en te suikerrijke voeding.         
Mn.als kinderen kort slapen en zware ouders hebben die zich incidenteel overeten is hun kans op ontwikkeling van overgewicht 
tijdens de puberteit vergroot.

 261
 

Overgewicht (O) In 2014 had 17% van de 2-25-jarige jongens en meisjes O. Bij 13% gaat het om matig O en bij ruim 4% om ern- 
stig O (=obesitas). O neemt toe met de leeftijd.

262
 De grootste stijging van (ernstig) overgewicht is te zien bij de 16-20 jarigen. In  

2014 heeft bijna 16% van deze groep te maken met overgewicht (bijna 11% in 2013) en 4,5% met ernstig overgewicht (2% in ‘13). 
Mogelijk speelt een veranderd eet- en drinkpatroon een rol bv doordat ze op zichzelf zijn gaan wonen of zijn gaan studeren. Ook  
onder niet-westers allochtone jongeren van 2-25 jr is het aandeel O hoog, ruim 20%. Ernstig O komt onder deze bevolkingsgroep 
ook relatief veel voor namelijk 7%. 

263
 

Het afgelopen decennium was het aandeel jongeren met O nagenoeg stabiel. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is  
neemt het aandeel met O toe. Zo heeft 19% van de jongeren in de laagste inkomensgroep overgewicht tov.11% van de 2-25-jari- 
gen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse 3x zo vaak voor als 
onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.  
Het aantal kinderen met een levensbedreigende vorm van overgewicht (morbide obesitas MO) is in 30 jr tijd gestegen van 0,08%  
naar 0,56%.

264
 In NL zijn dit 18.500 kinderen in de leeftijd van 2-18 jr.

 
MO komt 2-4x vaker voor bij kinderen van Turkse en Marok- 

kaanse afkomst en bij kinderen waarvan de ouders relatief laag zijn opgeleid.                                                                                                                                                                                       
MO is een levensbedreigende aandoening, ca 5% van de ziektelast is hieraan toe te schrijven. Van de kinderen met MO heeft 56% 
op dat moment al een verhoogde bloeddruk en 67% heeft een of meerdere cardiovasculaire risicofactoren. Daarnaast hebben deze 
kinderen een hoger risico op overlijden op middelbare leeftijd.

265
 Kinderen met ernstig O zijn mogelijk gebaat bij ontstekingsrem-

mende medicijnen. Deze middelen verminderen de kans op DM-2 en vaatziekten.
266

 Jonge kinderen met een ernstige vorm MO la-
ten eerder tekenen van depressie zien. Al vanaf het 1

e
 jaar op de basisschool hebben zij meer kans om zich sociaal terug te trek-

ken.
 
Zij zijn minder favoriet bij kinderen van hun eigen leeftijd en worden sneller gepest en belachelijk gemaakt door klasgenoten 

met een gezond gewicht.
 267

    
Europees onderzoek heeft aangetoond dat 22% van de kinderen in NL (10-12 jr) lijdt  aan O; 6% heeft extreem O. In Noorwegen  
werden de laagste percentages gemeten; 19% van de Noorse kinderen is te dik, 4% heeft extreem O.

 
Het is niet gemakkelijk om 

de verschillen tussen deze landen te verklaren stelt onderzoeker. Het onderzoek toonde aan dat kinderen in Griekenland het minst 
sporten,kinderen in Griekenland en Hongarije het meest TV kijken, kinderen in België het langst slapen en kinderen in NL de 
grootste hoeveelheden frisdrank drinken (maar liefst 0.6 liter per dag). 

268
                                                                                                                                                                                  

Uit onderzoek blijkt dat ruim 73% van de ouders van een kind met O niet herkent of erkent dat hun kind te zwaar is. Hulpverleners  
moeten dus er allereerst voor zorgen dat ouders het probleem onder ogen zien. Factoren die bij het schatten van het gewicht een  
belangrijke rol spelen zijn opleiding, etniciteit en leeftijd van de moeder. Voor bv. moeders met een lage opleiding, moeders van 
Turkse /Marokkaanse afkomst en jonge moeders lijkt het moeilijker om het gewicht van hun kind goed in te schatten.

 269
 

Ontbijten Er is een duidelijk verband tussen niet dagelijks ontbijten en obesitas. Ook meer dan 2 u achter het beeldscherm zitten  
geeft een groete kans op O. Hetzelfde geldt voor meer dan 3 dgn/ week fastfood eten en minder dat 1 u buitenspelen per dag.

270
 

TV kijken Kinderen die dagelijks >2 uur tv kijken hebben gem. een grotere buikomvang blijkt uit onderzoek. De buikomvang werd 
gecorrigeerd voor lichaamslengte en voedingspatroon. Het is voor het eerst dat dit wordt aangetoond bij kinderen van 5-6 jr oud. Bij 
volwassenen is het verband tussen te veel zitten en overgewicht bekend, maar bij jonge kinderen is dit nog niet eerder onderzocht. 
De buikomvang is gerelateerd aan de hoeveelheid buikvet, wat weer samenhangt met een grotere kans op diabetes en hart- en 
vaatziekten. De aanbeveling moet bijna wel zijn: haal je kinderen op tijd achter de tv vandaan.

 271
                                                                                                                                                                                      

Frisdrank Recent onderzoek heeft aangetoond dat suikerbevattende frisdrank maar ook vruchtensappen een stiekeme dikmaker 
zijn. Het is gebleken dat vloeibare suiker niet verzadigt en daardoor extra dik maakt. Gem.drinken peuters dagelijks 2,3 glazen  
zoete dranken vs 1,1 glas water. Geadviseerd wordt om suikerhoudende dranken te vermijden en meer water te drinken.

272
 

Tuin Kinderen van 3-5 jr die geen toegang hebben tot een tuin of groene omgeving en van wie de ouders laag opgeleid zijn, lopen 
een 38% meer kans op overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd.

273
 

slapen  Kinderen <5 jr. die onvoldoende nachtrust krijgen, hebben een grotere kans al jong (tussen 5-9 jr) dik te worden.
274

      
Borstvoeding verkleint het risico op overgewicht; waarbij ook de duur van belang is: hoe langer des te minder kans op obesitas.  
Hechting Onderzoek toont aan dat wanneer er eerder sprake was van een slechte vroege moeder-kind relatie er gedurende de  
adolescentie meer obesitas optreedt. 

 
Lage sensitiviteit van de moeder bleek sterker geassocieerd met obesitas dan onveilige  

hechting.
275
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Pesten Jonge kinderen (5-6 jarigen) met overgewicht worden niet alleen vaker gepest, zij pesten juist ook zelf andere kinderen.    
Vooral jongens gooien op jonge leeftijd hun gewicht fysiek in de strijd.

276
    

Astma In vergelijking met kinderen met een normaal gewicht hebben kinderen met overgewicht, matige- en extreme obesitas resp.  
16%, 23% en 37% meer kans op astma. Bovendien bleek dat van de kinderen die astma kregen, de obese en extreme obese kin- 
deren vaker een ernstigere vorm van astma hadden dan kinderen met een gezond gewicht.

277
 

Kinderen met overgewicht of obesitashebben vaker klachten van het bewegingsapparaat dan kinderen zonder, daarbij hebben ze  
een slechtere gezondheid.

278
 Ze hebben een hogere RR, ongunstige cholesterolconcentraties en vaker astmasymptomen.

279
    

Als ouders teveel controle uitoefenen om het eetgedrag van hun kinderen aan banden te leggen kan dat leiden tot ongewenst eet- 
gedrag en overgewicht.

280
 Door bepaalde voeding te verbieden neemt het verlangen naar- en de inname van voedsel bij kinderen  

alleen maar toe. Dit geldt zowel voor aantrekkelijke als minder aantrekkelijke voeding. 
Lijnen Al op de basisschool doen kinderen aan de lijn omdat ze zich, vaak ten onrechte, te dik vinden. Dat blijkt uit onderzoek naar 
lichaamsbeeld en lijngedrag van kinderen in groep 6 van het BaO en klas 2 van het VO. De jeugdgezondheidszorg moet niet alleen 
letten op overgewicht, maar ook op onnodig lijnen, vindt onderzoeker.

281
 

De confectiebranche heeft z'n kindermaten aangepast. TNO en Modint (branchevereniging) hebben een nieuwe maattabel gepre-
senteerd; de oude dateert van 12 jr geleden. Volgens onderzoeker Hein Daanen is vooral de taille-omvang van kinderen vanaf 
maat 140 toegenomen. Kinderen zijn gem 2 kilo zwaarder geworden, terwijl hun lengte niet of nauwelijks toenam.                                                                                                                                                                              
Ondergewicht kwam in 2011 voor bij 6% van de jongeren, mn. onder 2-9-jarigen. Ondergewicht is bij jongere kinderen vaak tijdelijk 
van aard, zonder verdere consequenties voor de gezondheid.                                                                                                             
In 2010 was er bij 16% van de kinderen in ziekenhuizen sprake van acute en/of chronische ondervoeding. Dit komt tussen de 10-
20% voor bij ziekenhuisopname en kan bij specifieke ziektebeelden oplopen tot 60%. De hoogste prevalentie acute ondervoeding 
komt voor bij kinderen met Prikkelbaar Darm Syndroom, hoogste prevalentie chronische bij neurologische ziekte, hart- en nierziek-
te. Bij 70% van de opnames wordt het niet herkend en dus niet behandeld. Hierin moet verandering komen omdat ondervoeding 
geassocieerd wordt met een toegenomen infectierisico, vertraagde wondgenezing, langere opnameduur (ondervoede kinderen 
liggen 45% langer in het ziekenhuis hetgeen €125.600.000 aan extra kosten met zich mee brengt) en verhoogde mortaliteit.                                                                                                                                                    
Steeds meer kinderen raken ondervoed door het dieet dat zij krijgen opgelegd door hun ouders; ze komen bij de kinderarts met 
klachten die het gevolg zijn van sterke vermagering, zoals obstipatie, extreme vermoeidheid, duizeligheid en kouwelijkheid. Sandra 
Schrama stelt dat ouders onvoldoende kennis hebben van volwaardige voeding voor hun kinderen. Zij ziet bv kinderen die een zgn 
orthorectisch dieet krijgen dat bestaat uit voeding met weinig koolhydraten en calcium waarbij superfoods worden gebruikt als spelt 
gojibessen, quinoa en hennepzaad. Door een dergelijk dieet komen kinderen voedingsstoffen tekort. Ze waarschuwt voor de korte- 
en lange termijngevolgen van ondervoeding bij kinderen zoals botontkalking, vitaminetekorten, groeivertraging, hart- en vaatziekten 
en een ontregeld menstruatiepatroon.  

Gebit                                                                       

Vanuit het Generation R onderzoek blijkt dat de gebitsontwikkeling van kinderen in de afgelopen 40 jr is veranderd. Aangetoond is  
dat kinderen geboren in 2003 een snellere gebitsontwikkeling doormaken dan kinderen die 40 jr geleden geboren zijn. Kinderen  
zullen hierdoor al vroeger naar een orthodontist moeten indien zich tand- en kaakstoornissen voordoen.    
Tandartsbezoek Het Zilveren Kruis onderzocht het tandartsbezoek onder kinderen van 2-18 jr oud in de periode dec 2014 t/m jan 
2016. In totaal ging 20% van alle kinderen in deze leeftijdsgroep in 2015 niet op controle bij de tandarts. Ook blijken er grote regio-
nale verschillen te zijn. Alhoewel de redenen van het verzuim niet zijn onderzocht, hebben de zorgverzekeraar en de tandartsen 
wel een idee. Tandartsbezoek van kinderen wordt vanuit de basisverzekering vergoed zonder eigen bijdragen of eigen risico. 
Cariës (C) 80% van de 8-jarigen heeft (nog) geen aantastingen van het doorbrekende blijvende gebit. Het aantal jeugdigen met 
een gaaf gebit daalt met het ouder worden. Ca 50% van de 14-jarigen en 75% van de 20-jarigen heeft een door C aangetast gebit. 
Een 14-jarige heeft gem 2 en een 20-jarige gem 6 vlakken die zijn aangetast, gerestaureerd/ ontbreken. Er is een sterke sociale 
gradiënt in mondgezondheid. Jeugdigen uit de lage SES1 groep poetsen minder vaak, vertonen een minder gezond voedingsge-
drag en bezoeken minder vaak de tandarts dan jeugdigen uit de hoge SES groep. Het percentage 8-jarigen met een gaaf blijvend 
gebit is tussen 1990 en 2014 in beide SES groepen onveranderd. Het geboorteland van de moeder is een belangrijke determinant 
van C.

282
 Kinderen met een moeder van niet-Ned afkomst hebben 2,6x zoveel kans op C-ervaring dan kinderen met een moeder 

van Ned afkomst; de mate van C is 50% hoger. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor mondgezondheid op het CB. Kinderen 
met een allochtone achtergrond vormen een kwetsbare bevolkingsgroep. Onderzoek onder 7 etnische groepen in R’dam heeft in 
kaart gebracht hoe het gesteld is met de mondgezondheid. Daaruit blijkt dat meer dan 20% van de Ned kinderen al op 6-jarige leef-
tijd 1 of meerdere gaatjes heeft. Tov hen kwamen 1 of meer gaatjes 1,5x vaker voor onder Surinaams-Hindoestaanse kinderen en 
3x vaker onder Turkse en Marokkaanse kinderen. Ook van de andere onderzochte kinderen van Surinaams-Creeolse en Kaapver-
diaanse afkomst heeft 1 op de 3 kinderen een slechter gebit dan de Ned kinderen.

283
  Bij deze laatste kinderen zien we dat het op-

leidingsniveau en inkomen van de moeder wel een rol spelen. De ouders van kinderen met veel gaatjes zijn gem strenger en nega-
tiever dan ouders van kinderen zonder gaatjes. Positieve opvoedvaardigheden zoals positieve betrokkenheid, positieve bekrach-
tiging en probleemoplossend vermogen werden minder vaak gezien bij C-gevallen dan bij controls. 

284
                                                                                                                                                                  

Bij ca.40.000 jonge kinderen is er sprake van een ernstig verwaarloosd melkgebit. Regelmatig zien tandartsen dikke lagen plak en 
etensresten in het hele gebit, en afgebrokkelde of tot stompjes afgesleten tanden. Ook zien ze regelmatig zware ontstekingen en  
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abcessen in de mond. Die zijn soms zo vergevorderd dat ze het kaakbeen aantasten. Dat heeft in een enkel geval een levensbe- 
dreigende situatie tot gevolg. Oorzaak van de verwaarlozing zijn ouders die hun kinderen de hele dag door zoetigheid geven en  
ook 's avonds en 's nachts nog een flesje sap of 'pyjama-papje' geven. 

285
 Poetsen loopt soms uit op een strijd die deze ouders niet  

altijd aangaan. Ook mijden ze de tandarts en gaan ze pas als de pijn bij hun kind ondraaglijk is. Dan is het vaak al te laat 
Ouders leren om bij hun kinderen goed de tanden te poetsen is effectiever en op de lange termijn waarschijnlijk goedkoper dan C- 
preventie door professioneel ingrijpen. Bij de standaardmethode voor C-preventie (2-jaarlijkse controle, vaak vergezeld van een 
fluoridebehandeling en routinematig preventief sealen) aangevuld met 2 extra fluoridebehandelingen /jaar, krijgt 1 op de 3 kinderen 
een gaatje. Als uitsluitend de standaardmethode wordt toegepast is dat 1 op de 2. Onderzoeker laat zien dat bij toepassing van de 
zogeheten Non-Operative Caries Treatment and Prevention-methode (NOCTP) ca.1 op de 6 kinderen in 3 jr tijd een gaatje ontwik-
kelt in het blijvende gebit. De NOCTP-methode blijkt hiermee 3x zo effectief te zijn in het voorkomen van gaatjes dan de standaard-
methode.

 286
 Bij de NOCTP-methode ligt de nadruk op het stimuleren van het tandenpoetsen door de ouders en is de 2-jaarlijkse  

controle vervangen door een individueel bepaalde frequentie aan de hand van risicocriteria. Daarnaast krijgen de kinderen – uitslui- 
tend wanneer het C-proces niet gestopt kan worden met goed tandenpoetsen – een fluoridebehandeling of sealing.   
Tanderosie Mondhygiënisten+ tandartsen in NL signaleren een toename. Bij tanderosie wordt het tandglazuur opgelost door zuren  
uit snoep, dranken, voedingsmiddelen of het maagzuur. Het tandglazuur kan op termijn geheel oplossen. Eenmaal verdwenen gla- 
zuur komt niet meer terug. De grootste boosdoeners zijn frisdranken, alcohol maar ook vruchtensappen. Hierin zitten vaak ‘verbor- 
gen’ zuren: door de toegevoegde suiker/zoetstof valt de hoge zuurdosis nauwelijks op. Naast deze zuren in dranken slijt het gebit  
ook door zuren uit eten en snoepgoed. Wat veel mensen niet weten is dat ook vruchtensappen en fruit vaak zoete en zure compo- 
nenten hebben. Veel fruit eten is hartstikke gezond, mits je het op de juiste manier doet.    
Te vaak eten en drinken is niet goed voor de gezondheid én het gebit. Steeds meer deskundigen adviseren daarom om max. 7 eet- 
en drinkmomenten /dag aan te houden: 3 hoofdmaaltijden en 4 tussendoortjes. Daarbij steeds voldoende drinken is ook belangrijk 
Zo krijgt uw gebit optimale 'rusttijden' en beschermt u het tandglazuur. 
Fluoride(F) maakt de tanden en kiezen minder kwetsbaar voor zuuraanvallen van bacteriën en helpt om cariës (gaatjes) te voorko- 
men. Daarom is F belangrijk bij de dagelijkse verzorging van het gebit. In overleg met uw tandarts of mondhygiënist wordt soms 
extra F gebruikt. 
 
Slapen                                                                                                                                                                                            

De slaapbehoefte vermindert van 18 u in het 1
e
 jaar naar 7-8 u voor volwassenen. Een normaal slaappatroon is opgebouwd uit 5  

slaapcycli van 90-120 min. Een cyclus kent 5 fases: 1&2 lichte slaap, 3&4 diepe slaap en 5 REM slaap.                                                            
Genoeg slaap zorgt ervoor dat het brein de stofwisseling efficiënt kan aansturen. Alle organen volgen nl het 24-uursritme dat de  
biologische klok in de hersenen ze oplegt. Maar slaap je structureel te kort of draai je ’s nachts ploegendiensten, dan raakt de bio- 
logische klok in de war en verslapt de stofwisseling. Langzamerhand krijg je overdag minder energie, de hormonen die honger en  
verzadiging reguleren raken verstoord, en de bloedsuikerspiegel raakt ontregeld. Deze verstoringen kunnen op de lange termijn  
leiden tot obesitas en DM II– de belangrijkste kenmerken van het metabool syndroom, dat het risico op hart /vaatziekten verhoogt.   
Voor kinderen > 2 jr zorgen middagdutjes niet tot een betere ontwikkeling  maar kunnen ze tot een slechte nachtrust leiden waar- 
bij zowel de duur als de kwaliteit van de nachtelijke slaap afneemt.

 287
  

Onderzoek toont aan dat kinderen (7-jarigen) die overdag veel in beweging zijn ’s avonds sneller in slaap vallen.
288

   
Slaapproblemen 35 % van de jongeren heeft slaapproblemen; 58% van hen heeft daar ook last van.

289
 Middelbare scholieren die  

goed slapen en zich niet slaperig voelen, kunnen zich beter concentreren, zijn minder impulsief zijn en kunnen beter plannen dan  
leerlingen die slecht slapen of zich slaperig voelen. Goed slapende leerlingen presteren ook beter op school.

290
 Het behandelen 

van slapeloosheid met cognitieve gedragstherapie zou mentale problemen zoals angst, depressie en paranoia doen verminde-
ren.

291
                                                                                                                                                                                            

Jonge kinderen (3-5jr.) die onvoldoende nachtrust krijgen hebben een verhoogd risico op overgewicht, zelfs na correctie voor de  
verschillende risicofactoren.

292
 Elk uur extra slaap bleek geassocieerd met een vermindering van de BMI 0,48 kg/m2 en een ver- 

minderd risico op overgewicht met 7 jr van 61%. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat korter slapende kinderen meer gedragsproble- 
men hebben, slechtere schoolprestaties en meer moeite met complexe taken.

293
                                                             

Jongeren die slecht slapen gebruiken een jaar later meer alcohol en drugs dan zij die goed slapen. Mogelijk door de negatieve 
effecten van slaperigheid op verschillende processen die met zelfcontrole te maken hebben. Het kan er ook liggen aan dat slaap-
tekort iets verandert aan de werking van het beloningssysteem in de hersenen – zo is er bv ook samenhang tussen slaaptekort en 
trek in vet en veel eten. De eerste fMRI-studies die hiernaar gedaan worden, wijzen in die richting, aldus onderzoeker.

 294
 

Slaaptekort Veel jongeren hebben te maken met (chronisch) slaaptekort. Dit kan leiden tot problemen met cognitief functioneren, 
functioneren op school en daarnaast tot problemen als depressie, angst en zelfs symptomen van ADHD. Wie een week <6 u/ nacht 
slaapt, verstoort de moleculen die ons lichaam regelen flink. Onderzoek wijst uit dat slaapgebrek de werken van meer dan 700 ge-
nen versnelt of juist vertraagt. Het gaat daarbij vooral om genen die subtiele onderhoudstaken verrichten aan cellen en bv.om ge-
nen die het immuunsysteem instellen.

295
 Dat slecht slapen, onregelmatig/ te weinig de kans op diverse aandoeningen vergroot zo-

als overgewicht en concentratiestoornissen, infecties en hart-/vaatziekten is al langer bekend. Mensen die <6 u slapen, hebben  
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gem.15% meer kans op hart-/vaatziekten dan mensen die min.7 à 8 u slapen. Korte slapers die ook nog eens slecht slapen heb- 
ben zelfs 65% meer kans op hart-/vaatziekten dan mensen die 7 à 8 u goed slapen. Korte slapers die fris en uitgerust uit bed  
stappen hebben een gelijk risico op een hartinfarct of beroerte als de langere slapers.

296
                                                                  

Slaapgebrek kan net zo desastreus kan zijn als dronkenschap; slaapdeprivatie blijkt de activiteit van en de communicatie tussen 
hersenneuronen te verstoren en is zo de oorzaak van kortdurende mentale wegrakingen, met verkeersongevallen of medische 
fouten als gevolg.                                                                                                                                                                       
Inslaapproblemen (= inslapen na >30 min gedurende >4 nachten/week) komen bij ong 10% van de schoolgaande kinderen voor.  
Melatonine(M) helpt bij kinderen met inslaapstoornissen. Onderzoek naar de beste dosering en ’t beste toedieningstijdstip van M bij  
gezonde kinderen die echt niet kunnen slapen op de 'gewone' bedtijd heeft een opvallend resultaat opgeleverd; nl. dat de laagste  
dosering (0,05 mg/kg) al het max. effect geeft (1 u eerder in slaap vallen en 35 min. minder wakker liggen) mits op het juiste tijdstip  
(1-2 u voor bedtijd) toegediend. 

297
 De onderzoeker heeft bij deze kinderen ook naar hun lange termijn ontwikkeling gekeken als ze  

M bleven gebruiken. Na gem. 3 jr. M-gebruik zijn er geen afwijkingen in slaap, sociale- en puberteitsontwikkeling. 
Elektronische media TV kijken na 19:00 uur en het kijken naar gewelddadige zaken blijken in verband te staan met slaapproblemen 
Ook gebruik van elektronische media voor het slapen gaan kan in verband gebracht worden met een verlaat tijdstip om naar bed te  
gaan, langer wakker liggen en een kortere slaapduur.

298
  Hoe vaker men in de week gebruik maakt van internet hoe groter de kans  

op een tekort aan slaap.
299

 Het luisteren naar muziek gedurende het uur voor het slapengaan zorgt voor een langere inslaaptijd 
met een verminderde slaapduur tot gevolg. Op basis hiervan lijkt het erop dat het gebruik van internet en gsm in het uur voor het 
slapen gaan over het algemeen af te raden valt aangezien dit de slaap van adolescenten negatief kan beïnvloeden. Adolescenten 
die ’s avonds nog computergames spelen, op internet surfen of met hun gsm bezig zijn, riskeren slaaptekort. Het inhalen van een 
slaapachterstand in het weekend als indicatie voor een gebrek aan slaap doordeweeks is gecorreleerd aan slechte prestaties en 
concentratiegebrek.

 
Het onderzoek geeft in lijn met eerder onderzoek het belang aan van slaap voor concentratie en prestatie. De 

optimale hoeveelheid slaap voor pubers is 9 uur.                                                                                                                        
Het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) waarbij een kind tijdens de slaap gem.1x /uur of vaker een apneu heeft komt voor 
bij 2-3% van alle kinderen. Symptomen zijn snurken/zagen, stokkende ademhaling, onrustig slapen, overdag slaperig, gedragspro-
blemen en concentratieproblemen. Het komt vaker bij kinderen met overgewicht, astma, allergie, Down en kinderen met ernstige 
aangeboren afwijkingen. Een corticoïden neusspray vermindert de ernst van de klachten. Adenotonsillectomie is 1

e
 keus in de be-

handeling van OSAS zonder comorbiditeit. Ruim een ½ jr na een A+T is bij 80% van de kinderen met slaapapneu de ademhaling 
tijdens slaap genormaliseerd. Maar ook een afwachtend beleid met gewichtsreductie en behandeling van bijkomende aandoening-
en geven verbetering bij de helft van de kinderen. Onderzoek toont een mogelijk verband aan tussen agressief gedrag en OSAS 
waarbij slaperigheid mogelijk de emotionele regulatie vermindert die nodig is om agressie te controleren.

300
                                                                                                                                                                                    

Narcolepsie komt bij 0,02% van de volwassenen; 2-6/10.000, bij 33% treden al verschijnselen op voor het 25
e
 jr, bij 10% al voor het 

10
e
 jr. Het wordt veroorzaakt door een verlies van hypocretineproducerende neuronen in de hypothalamus (auto-immuunziekte,mo-

gelijk genafwijking chrom.6) en wordt gekenmerkt door aanvallen van slaperigheid overdag, doorslaapproblemen, gewichtstoena-
me, aanvallen van spierverslapping uitgelokt door hevige emotie (kataplexie), hypnagoge hallucinaties en slaapverlamming bij het  
ontwaken. 
 
Houding / bewegingsapparaat 

Borstbeen 0,1-0,8% van de kinderen wordt geboren met een afwijking aan het borstbeen: een kippenborst of een trechterborst. 
Plagiocephalie Bij 20% van de zuigelingen komt afplatting van het hoofd voor (positionele plagiocephalie en brachycephalie).

 
On- 

derzoek toont aan dat het dragen van een helm (1-2% van alle baby’s)geen meerwaarde heeft tov het natuurlijk beloop.
 
Ook  

gezien de bijwerkingen en de hoge kosten (€1401 per kind) moet het daarom afgeraden worden.
 301

 
Craniosynostose (C)  In NL worden jaarlijks 100 kinderen (1: 2100) geboren met deze schedelafwijking. De oorzaak is vaak onbe-
kend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de geisoleerde vorm (60%) waarbij vaak 1 schedelnaad gesloten is en verder geen 
aangeboren afwijkingen aanwezig zijn en de syndromale vorm (40%) waarbij vaak meerdere naden gesloten zijn in combi met ano-
malieen van het aangezicht en extremiteiten. Er is besloten om de behandeling van C te centreren in R’dam en Nijmegen.                                                                                                                                                                                               
Het UMC Utrecht + AMC in A’dam hanteren een nieuwe operatie bij C. Bij deze min. invasieve ingreep maakt de chirurg enkel 2  
 kleine sneetjes in de schedel; via een speciale endoscoop wordt de te vroeg gesloten schedelnaad verwijderd. De operatie duurt 1  
uur en de kinderen kunnen na 1 à 2 dgn naar huis. Aan het einde van de operatie is de schedelvorm niet hersteld, maar heeft de 
schedel de ruimte gekregen om in de juiste vorm te groeien. Daarom moeten de kinderen na de operatie nog 9-11 mnd een speci-
ale helm dragen. De groeiende schedel vormt zich naar de helm. De ingreep kan alleen bij baby’s tot 5 mnd oud dus men moet er 
op tijd bij zijn. Bij de traditionele operatie wordt de huid van oor tot oor geïncideerd om de schedel bloot te leggen. De schedeldelen 
worden losgezaagd en de vorm aangepast. De botdelen worden daarna weer vastgezet met oplosbare plaatjes en schroefjes. Een 
bloedtransfusie is noodzakelijk en de kinderen gaan standaard naar de IC. De gehele ingreep duurt 5-6 uur.                                                                                                                                                                                                   
Schisis Jaarlijks worden in NL 400 kinderen (1:600) geboren met een aangeboren aangezichtsafwijking zoals schisis. Normaal ge-
sproken groeien tijdens de ontwikkeling van het embryo de linker- en rechterhelft van gehemelte en lip aan elkaar vast alsof een 
rits wordt dichtgetrokken. Maar wanneer 2 belangrijke genen (IRF6 en p63) niet goed samenwerken, wordt die rits geblokkeerd 
door een dun laagje cellen en ontstaat een hazenlip.                                                                                                                                                            
Heupafwijking (HA) Bij 3-4% van alle baby’s ontwikkelt het heupgewricht zich niet goed. De heupkop wordt niet voldoende overdekt 
door de heupkom of staat gedeeltelijk of geheel buiten de kom. Als een kind met een HA in een vroeg stadium wordt behandeld, 
verkleint dit de kans dat het problemen krijgt met staan en lopen. Bovendien is de kans kleiner, dat het als jong volwassene mank 
gaat lopen of last krijgt van ‘slijtage’.Vroegtijdige screening van baby’s op HA is essentieel voor een snelle diagnose en eventuele  
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behandeling van de aandoening. Een effectieve manier om zuigelingen op HA te screenen is mbv. echografie. Eerder onderzoek  
uitgevoerd in NL toonde aan dat als wordt gescreend met echo meer kinderen met een HA worden opgespoord en dat het verwijs- 
percentage op het cb lager is dan met de huidige screeningsmethode. Ook bleek deze methode kosteneffectiever te zijn.

302
 

Als inbakeren niet op de juiste manier gebeurt zijn er risico’s aan verbonden. Als de benen van de baby onvoldoence kunnen bui- 
gen en strekken bestaat het risico dat het kind heupdysplasie ontwikkelt. Inbakeren mag niet bij baby’s met heupdysplasie of met  
verschijnselen daarvan of kans daarop, bijv. als het in de familie voorkomt of als het kind in stuitligging is geboren.     
Pedes plani De incidentie bij kinderen van 1-4 jr is 8,6/1000 en bij kinderen van 5-14 jr 13,6 /1000 kinderen. Dat zijn ca.30 patiën- 
ten per jaar. Een soepele, dus corrigeerbare, platvoet wordt meestal veroorzaakt door slapte van de gewrichtsbanden. Daarbij ver- 
strijkt het mediale voetgewelf bij belasting en zakt de hiel in valgusstand. De meeste kinderen vertonen tot het 2

e
 jaar weinig of  

geen lengtewelving van de voeten, omdat ze veel subcutaan vet hebben. Ook een valgusstand van de voeten is op die leeftijd nor- 
maal.

 
Kinderen tussen de 2-8 jr kunnen onderling vrij sterk verschillen in vorm, maat en ontwikkeling van het skelet van de benen. 

Aanvankelijk zijn de gewrichten slap en hyperextensief zodat vooral pedes valgi en genua valga niet ongewoon zijn. Gebleken is 
dat 65% van de platvoeten bij kinderen van 2 jr oud op de leeftijd van 5- 6 jr is gecorrigeerd. Bij 30% blijft een lichte platvoet over. 
Uiteindelijk corrigeren de meeste platvoeten (95%) zich na verloop van tijd vanzelf. Een contracte of rigide platvoet wordt meestal 
veroorzaakt door een abnormale benige verbinding in de tarsus, meestal tussen calcaneus en os naviculare, soms tussen talus en  
calcaneus. Klachten over rigide platvoeten komen voor vanaf het 8

e
 jaar omdat dan de (abnormale) verbening doorzet. Deze pa- 

tiënten hebben vaak pijnklachten.                                                                                                                    
Klompvoeten: Een op de 1000 baby’s wordt met één of twee klompvoetjes geboren, dat zijn in NL zo’n 200 patientjes per jaar. 
Structurele scoliose (S) is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom met rotatie en wigvorming van de wervels. Vroeger wa- 
ren polio, rachitis en tbc de belangrijkste oorzaken van S, in ontwikkelingslanden is dit nog steeds zo. In geïndustrialiseerde landen 
is ruim 80% van de S idiopathisch, 10% congenitaal en 10% heeft andere oorzaken (neurologisch, infectieus, traumatisch, etc). In 
NL zijn 60.000 S-patiënten. 6.500 patiënten worden per jaar in een ziekenhuis behandeld en velen buiten het ziekenhuis. In 2012 
werden er 625 (2008: 570) S-operaties verricht. Jaarlijks komen er ca 1000 nieuwe patiënten bij, veelal meisjes van 12-18 jr. Een 
behandeling vindt conservatief (oefentherapie/brace) plaats of, als de verkromming daar aanleiding toe geeft, is een operatie nodig 
waarbij de wervelkolom met schroeven/staven wordt gecorrigeerd en vastgezet.S zorgt voor een bewegingsbeperking en mogelijk 
verminderde longfunctie; op latere leeftijd kan het ook leiden tot pijn en vermoeidheid. Kinderen met S moeten 2-3jr een korset dra-
gen. Een onhandig naar ding dat knelt en in de weg zit. De allernieuwste 3D geprinte brace is ‘cool’ en wordt met plezier gedragen. 
Onderzoek laat zien dat de mate van verkromming van de wervelkolom bij S veilig en nauwkeurig in kaart kan worden gebracht   
met 3D-ultrageluid.

303
 Om de beste behandelmethode vast te stellen is frequent scannen noodzakelijk. Nu worden daarvoor nog X- 

foto’s gebruikt, maar omdat röntgenstraling het risico op kanker vergroot, moet het aantal foto’s beperkt blijven. Monitoring met ul- 
trageluid, waarbij de patiënt niet aan gevaarlijke straling wordt blootgesteld, kan echter een uitstekend alternatief bieden.         
Er is een veelbelovende nieuwe behandeling met magnetische staven ontwikkeld voor kinderen met S.

304
 Een titaniumstaaf wordt 

craniaal en caudaal gefixeerd aan de wervelkolom; de staaf bevat een schuifmechanisme dat magnetisch kan worden aangepast. 
Na het aanbrengen wordt de staaf maandelijks enkele millimeters uitgeschoven.                                                                              
Steeds meer kinderen hebben last van hun nek na langdurig tabletgebruik. Het vrijwel  continue vooroverbuigen bij het gebruiken 
van een tablet of smartphone belast de nekspier en de gewrichten enorm. 
Het dragen van te zware rugzakken verhoogd het risico op pijn in de rug en het ontwikkelen van rug afwijkingen. 61,4% van de jon- 
geren dragen een rugzak die zwaarder is dan 10% van hun lichaamsgewicht; 18,1 % draagt een rugzak die zwaarder is dan 15%  
van hun lichaamsgewicht.   
Kinderen van 2-17 jr. die te veel wegen hebben meer last van hun enkels en voeten dan kinderen met een normaal gewicht, tieners  
onder hen zoeken hiervoor vaker de huisarts op. Kinderen met overgewicht dreigen in een vicieuze cirkel terecht te komen waar ze  
nog maar moeilijk uit kunnen stappen.

 
Het overgewicht leidt tot problemen aan gewrichten en spieren; wat er op hun beurt  toe leidt  

dat de kinderen minder willen of kunnen bewegen. En gebrek aan beweging leidt weer tot meer overgewicht. Andere onderzoeken  
lieten al zien dat voeten van kinderen met overgewicht meestal langer zijn, breder en wat meer doorgezakt.

305
 

 
Sporten en bewegen 

Inactiviteit Geschat kost inactiviteit de Ned maatschappij qua directe zorgkosten en indirecte kosten, zoals verlies aan productiviteit  
ruim €400 miljoen. En dit is dan slechts voor 5 aandoeningen berekend nl hartziektes, beroertes, diabetes 2, borst- en darmkanker 
terwijl gebrek aan beweging nog meer aandoeningen veroorzaakt.

306
 

Jongeren zitten te veel en een rel grote groep is zelfs geen enkele dag per week tenminste 60 min. lichamelijk actief in sport of an-
dere beweegvormen. Nederlanders brengen dagelijks gem 8,7 u zittend door. Jongeren (12-20 jr) scoren het hoogst met gem 10,4 

u/dag. Langdurig zitten heeft risico’s voor de gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat veel zitten kan leiden tot bv overgewicht, type 2 
diabetes en vervroegde sterfte; ook als mensen wel voldoende sporten/ bewegen. Tot op heden is er in Nederland geen norm voor 
zitgedrag.

307
          

Sport is van belang voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Voldoende bewegen heeft oa een positief effect op de 
gezondheid zoals bloeddruk, botdichtheid en overgewicht.

308
  Daarnaast komt het ten goede aan concentratieniveau 

309
 en leer-

prestatie van kinderen, stimuleert het prosociaal gedrag en doet het schooluitval en –verzuim afnemen. Jongeren die lichamelijk 
actief zijn hebben gem minder geestelijke problemen.

310
 Onderzoek  laat zien dat dit deels verklaard  wordt door een beter  
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lichaamsbeeld en de sociale aspecten van sportdeelname.
 
 

In 2015 deed 66% van Ned kinderen (4-12 jr) wekelijks of vaker aan sport. Ruim 75% van de jongeren sport wekelijks bij een club 
vereniging of sportschool (‘bv: fitness, zwemmen, voetbal, tennis, dansen etc.’) maar slechts een minderheid (20%) voldoet aan de 
norm van elke dag min 1 uur sporten of bewegen. Als voorbeelden van sporten en bewegen werden in de vragenlijst (naast het 
sporten in clubverband) genoemd: voetballen op straat, fietsen, hardlopen, skeeleren, zwemmen, thuis dansen, kranten bezorgen, 
lopen en fietsen naar school en gym op school.

 311
  Ruim de helft van de jongeren sport of beweegt wel op 5 dgn van de week min1 

uur. De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen klas 2 en 4 zijn klein. Scholieren doen meer aan sport bij een club of vere-
niging naarmate hun onderwijsniveau hoger is, maar het percentage scholieren dat elke dag minstens 1 uur sport of beweegt is op 
alle onderwijsniveaus ongeveer gelijk. 

312
 In 2015 voldeed 55% van de Nederlanders van 12 jr en ouder aan de Nederlandse Norm 

Gezond Bewegen (NNGB). Het verschil tussen vrouwen (54%) en mannen (56%) is hierbij minimaal. 23% van de Ned kinderen (4-
12 jr) aan de NNGB 
Kinderen uit gr.7-8 van het BO zijn significant minder fit dan hun leeftijdsgenootjes van 30 jr. geleden.

 
Op een fitheidstest die ook  

in ‘80 werd afgenomen scoorden 2.000 kinderen veel slechter op alle fronten. Zelfs als de kinderen met overgewicht niet worden  
mee geteld, blijken de 'gezonde' kinderen van nu niet opgewassen tegen de kinderen van toen. Zij scoren slechter op kracht, snel- 
heid, lenigheid en coördinatie.

 313 
 

Onderzoek toont aan dat de methode Fit & Vaardig waarmee scholieren 3x /week een half uur flink bewegen tijdens het herhalen 
van de reguliere lessen rekenen en taal; een kwartier taal en een kwartier rekenen betere studieresultaten oplevert. Na 2 jr blijken 
zij 5 mnd voor te liggen op hun leeftijdsgenootjes die tijdens de taal- en rekenlessen in de schoolbankjes blijven zitten. Naast de 
leerwinst van 5 mnd zagen de onderzoekers dat de leerlingen na een Fit & Vaardigles zich ook beter konden concentreren op de  
vakken daarna. En ze zijn ook gezonder: de BMI van leerlingen die sprongen in de klas bleef na 1 jr hetzelfde, die van de passie- 
ve leerlingen werd hoger. 

314
   

Volgens onderzoeker moeten kinderen met een licht verstandelijke beperking op het SBO meer sporten om hun bewegingsvaar- 
digheden en fitheid te verbeteren. Hij vond een positief verband tussen bewegingsvaardigheden en hun schoolprestaties. Hij be- 
pleit meer aandacht voor het trainen van bewegingsvaardigheden in het SO. Tot slot onderzocht hij ook de relaties tussen fitheid  
en het snel en flexibel kunnen aanpassen van gedrag aan veranderende situaties, wat ook wel bekend is als cognitieve flexibil iteit. 
Cognitieve flexibiliteit is een belangrijke voorspeller voor taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Uit zijn onderzoek blijkt dat naast 
bewegingsvaardigheden ook lichamelijke fitheid en conditie gerelateerd zijn aan cognitieve flexibiliteit. De uitkomsten van het on-
derzoek van suggereren dat het voor de schoolprestaties van alle kinderen, met /zonder verstandelijke beperkingen, belangrijk is 
ze lichamelijk te activeren door ze meer te laten sporten en door het trainen van hun bewegingsvaardigheden.

315
 

Buitenspelen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Maar liefst 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts 1x / week buiten. En dat  
terwijl buitenspelen kinderen vrolijk maakt, de fantasie prikkelt en goed is voor sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek. Juist 
in een tijd waarin 80% van de kinderen niet genoeg beweegt, moet er meer aandacht voor buitenspelen komen. Onderzoek onder 
kinderen van 6-12 jr toont aan dat meer dan de helft van de kinderen in NL te motiveren is om vaker buiten te spelen als hun buurt 
minder saai zou zijn. Bijna de helft van de kinderen zegt dat zij minder tv zouden kijken en computerspelletjes zouden doen als hun 
directe speelomgeving minder saai is. Daarom worden gemeenten opgeroepen om buurten kind- en speel-vriendelijker in te richten 
en kinderen zelf daarbij te betrekken.

 316
 

Gezond gedrag Onderzoek toont aan dat het stimuleren van gezond gedrag door ouders effectiever is dan het beperken van onge- 
zond gedrag.

317
 Als kinderen hierin aangemoedigd worden bewegen ze meer en eten ze gezonder. Opvallend is dat deze aanpak  

mn goed werkt bij kinderen die afwijken van de ‘norm’ (kids die te zwaar zijn, slechte eters of kids met gedragsproblemen). Het ver-
bieden van ongezond gedrag (geen TV mogen kijken of niet mogen snoepen) werkt minder goed of zelfs averechts.

 
Veel jeugdigen 

leven ongezond:  ze zitten veel en eten weinig groente en fruit. Toch zien de meeste ouders van jonge kinderen geen noodzaak 
om hun kind meer beweging en gezondere voeding aan te bieden. Ouders vinden al die aandacht voor een gezond gewicht wel 
goed maar doen er in de praktijk onvoldoende mee. De monitor toont aan dat slechts 20% van de ouders het nodig acht om hun 
kinderen meer te laten bewegen en maar 25% van de ouders vindt dat hun kinderen gezonder moeten gaan eten.

 318
  66% van de 

volwassenen eet zelf ook onvoldoende groente en fruit. Goed nieuws is wel dat bijna alle jeugdigen en 75% van de volwassenen 
dagelijks ontbijten.                                                                                                                             
Onderzoek toont aan dat kinderen (7-jarigen) die overdag veel in beweging zijn ’s avonds sneller in slaap vallen.

319
 Daarnaast werd 

aangetoond dat deze kinderen gem.ook langer sliepen dan kinderen bij wie het langer duurde voordat ze in slaap vielen. Literatuur-
onderzoek toont verder aan dat er een positief verband is tussen lichaamsbeweging en leerprestaties.

320
 

Doping 8% van de mensen die fitnessen gebruikt doping (verboden prestatie verhogende middelen) in absolute aantallen gaat het  
dan om 160.000 personen. De meerderheid gebruikt de doping om af te vallen en niet zo zeer om spiermassa op te bouwen.   
Emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen gaan vaak samen met zwakke motorische vaardigheden en een lage fysieke fitheid.  
De onderzochte kinderen hebben bv. moeite met hardlopen, springen, hinkelen, ballen gooien en vangen. Ook zijn ze minder sterk, 
snel en lenig, ze hebben een slechter evenwichtsgevoel en een zwak uithoudingsvermogen. Het onderzoek maakt duidelijk dat be- 
wegingsonderzoek en psychomotorische therapie opgenomen moeten worden in het behandelaanbod voor kinderen met emotio- 
nele en gedragsproblemen.

321
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Psychosociaal 

4 tot 8% van de kinderen op de lagere schoolleeftijd heeft sociale problemen. 
11-28% van de 0-12 jarigen heeft last van psychosociale problemen 
Nederlands-Marokkaanse jongeren komen relatief vaak in contact met de politie terwijl de hulpverlening deze jongeren niet weet te  
bereiken. Er zijn veel problemen zowel bij de jongeren zelf als binnen het gezin, als op sociaal maatschappelijk vlak. Jongeren die  
wel integreren in de samenleving hebben last van discriminatie. Dit heeft een negatieve invloed op hun psychosociaal functioneren.      
Welbevinden In 2015 waren de leerlingen (10-18jr) erg positief over hun eigen leven hetgeen door hen beoordeeld werd met een 
8,6 gemiddeld. 

322
 Slechts 4% gaf het eigen leven een onvoldoende (5 of lager) en 60% van de leerlingen beoordeelde het eigen 

leven met een 9 of 10. Ook scoort de jeugd in NL hoog op de steun die kinderen van hun ouders ervaren, aantal vriendschappen 
en een positieve schoolbeleving. In vergelijking met voorgaande jaren is het risicogedrag (alcohol- en cannabis gebruik, vroeg- en 
onveilig seksueel gedrag) afgenomen. Meer dan 90% van de jongeren van 12-21 jr is tevreden met hun vriendenkring en 90% is 
tevreden over zowel hun psychische gezondheid als hun woning. Over het uiterlijk, de woonomgeving, de lichamelijke gezondheid , 
de opleiding en het werk is ruim 80% tevreden. Aan de andere kant is 2% van de jongeren ontevreden en/of ongelukkig.

323
  

Persoonsgerichte complimenten kunnen een averechtse uitwerking hebben, vooral op kinderen met lage zelfwaardering.
 
Bij on- 

derzoek naar 2 vormen van complimenteren: persoonsgerichte complimenten en gedragsgerichte complimenten (voorbeeld van 
een persoonsgericht compliment is ‘Wat ben jij goed’; voorbeeld van een gedragsgericht compliment  ‘Wat heb je dat goed gedaan 
!’) bleek dat persoonsgerichte complimenten ervoor zorgden dat kinderen zich gingen schamen als ze faalden. Dat gold vooral voor 
kinderen met lage zelfwaardering.

 324
                                                                                                                                                       

Flink lachen met vrienden helpt echt om pijn te verzachten, zo ontdekte onderzoeker.
 325

 Met de inspanning van een goede buik-
lach komt endorfine vrij een pijnverdrijver die zorgt voor een prettig gevoel. Een kwartier comedy kijken verhoogt onze pijngrens al 
met 10% zo schrijven de wetenschappers.                                                                                                                            
Woonsituatie De gem leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen is tussen 2006 en 2016 geste-
gen van 23,6 jr -> 24,6 jr. Zowel jongere als oudere adolescenten gaan later op zichzelf wonen. In 2006 woonde 85% van de 18-ja-
rigen thuis en dat is gegroeid naar 88% in 2016. Onder de 24-jarigen steeg het percentage thuiswonenden in deze periode van 32-
>36%. Jongeren stellen de datum waarop ze het ouderlijk huis verlaten uit en keren bovendien vaker terug. In totaal wonen er 1,1 
miljoen jongeren van 18 t/m 30 jr nog bij hun ouders (40% van alle jongeren van die leeftijd). 
Gezin Nederland telde op 1 januari 2016 1,6 miljoen gezinnen met minderjarige kinderen. Het zijn er 28.000 minder dan in 2011. 
Het gaat om 1,5 miljoen ouderparen en 352.000 gezinnen met een alleenstaande ouder. Bij de ouderparen had 28%1 thuiswonend 
kind, bij de eenoudergezinnen is dat 51%. Wonen kinderen bij een alleenstaande ouder dan geldt dus voor de helft van hen dat ze 
geen thuiswonende broertjes of zusjes hebben. Het aantal gezinnen met drie of meer kinderen is de laatste jaren afgenomen. Ou-
ders zijn steeds vaker niet getrouwd.  Dit komt vooral voor bij gezinnen waarin het jongste kind 5 jr of jonger is. In 2015 bestond 
35% van deze gezinnen uit een niet-gehuwd paar, een verdrievoudiging tov 2001.Het is dus steeds minder vanzelfsprekend om  
eerst te trouwen en dan kinderen te krijgen.

326
 

Van de 1,6 miljoen gezinnen in NL met minderjarige kinderen hebben 500.000 (20%) te maken gehad met een scheiding. Daarvan  
bestaat ruim 40% uit 1-oudergezinnen; bij 60% (ca.184.000) is er sprake van een stiefgezin met bijna 500.000 stiefkinderen. Er zijn  
verschillende soorten stiefgezinnen: fulltime-, parttime-, weekend stiefgezinnen, al dan niet in een co-oudersituatie. Stiefvaderge- 
zinnen zijn vaker fulltime gezinnen en stiefmoedergezinnen vaker parttime. De categorie halftime gezinnen (met diverse oudercom- 
binaties) groeit snel. Wat het nog complexer maakt is dat in ca.33% van de nieuwe gezinnen nog 1 of meer gezamenlijke kinderen 
worden geboren. Vanuit het perspectief van die kinderen is het gezin geen stiefgezin maar een kerngezin ('oorspronkelijk' gezin).  
Omdat het begrip 'stief' veel weerstand oproept zijn er nieuwe begrippen voor in de plaats gekomen zoals 'plus-/ bonusmoeder ' ipv  
stiefmoeder. 
Kinderen van wie de ouders bij elkaar zijn hebben gem de beste schoolprestaties. Van niet intacte gezinnen presteren de kinderen  
uit co-oudergezinnen het best op school. De minst goede schoolprestaties zijn opgetekend bij kinderen uit 1-oudergezinnen. Het  
onderzoek toont aan dat in een gem. klas van 30 leerlingen min 6 kinderen zitten die opgroeien in zgn. nieuwe gezinnen zoals bv  
co-oudergezinnen, stiefgezinnen, 1-oudergezinnen en verweduwde gezinnen.

327
 Niet alleen schoolprestaties van kinderen uit de-

ze nieuwe gezinnen blijven achter ook het welbevinden ligt bij hen lager dan bij kinderen uit intacte gezinnen.     
Opgroeien met een zusje zorgt ervoor dat kinderen meer in balans, ambitieuzer en optimistischer zijn.

 328
  Dit positieve effect komt  

nog nadrukkelijker naar voren in echtscheidingsgezinnen. Kinderen met een oudere broer/zus zijn op 3-jarige leeftijd verder in hun  
sociale ontwikkeling dan de oudste kinderen op deze leeftijd.

 
Ze hebben meer inlevingsvermogen, delen meer met anderen en zijn  

gehoorzamer dan hun oudere broer/zus op dezelfde leeftijd.Onderzoeker concludeert dat kinderen binnen een gezin elkaars ont- 
wikkeling al op heel jonge leeftijd beïnvloeden.

329
 

Het Nederlandse gezin is gelukkig; 75% van de gezinnen geeft een rapportcijfer 8 of hoger. Ze zijn tevreden over de opvoeding  
van hun kinderen en de sfeer in huis. Slechts 3% geeft het eigen gezin een onvoldoende.Ook kinderen zijn tevreden: 75% wil pas 
vanaf hun 20

e
 het huis uit. Ze geven het gezinsleven net als hun ouders een dikke 8.

330
 

Kindhuwelijken In 2013-2014 kwamen in NL ca 250 kindhuwelijken/ jaar voor. Religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk heb- 
ben ook plaatsgevonden in die periode; niet duidelijk is hoeveel dit er waren.

331
 Tussen sept 2015-jan 2016 kwamen vanuit Syrie 

ca 60 kindbruiden NL binnen. De nationaal rapporteur pleit voor een gerichte aanpak hetgeen de Syrische kindbruiden minder 
kwetsbaar voor mensenhandel maakt maar ook voor seksueel geweld’ 
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Multiprobleemgezinnen (M) In NL zijn 75.000-116.000 zgn M (3-5% van alle gezinnen): gezin waar min 1 ouder en 1 kind langdu- 
rig kampt met een combi van sociaal-economische en psychosociale problemen.

 
Het gaat om gezinnen waarin naast problemen  

met de kinderen ook andere problemen spelen waarvoor hulp nodig is.
 
Bovendien hebben deze M juist problemen met  hulpver- 

lening, bv. omdat ze hulp afwijzen of voortijdig afbreken of omdat ze weigeren mee te werken.
332

 
Arbeidsparticipatie ouders Werk en zorg voor het gezin combineren is gebruikelijk onder deouders van nu. Voor 75% van de ouder-
paren met minderjarige kinderen geldt dat beide ouders betaald werk hadden in 2015. De meest voorkomende situatie is dat 1 ou-
der voltijds werkt (35 u of meer per week) en de andere ouder in deeltijd .Van een op de tien ouderparen werken beide ouders 
voltijds. Dit aandeel is ook de afgelopen 5 jaren gestaag gegroeid. Vooral de moeders zijn verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. 
Zij kiezen er steeds meer voor om te blijven werken en niet te stoppen na de geboorte van hun 1e kind. In 2015 had 79% van hen 
werk of was daarnaar op zoek, in 2005 was dat 72%. Wel is het verschil met mannen nog groot, van hen had in 2015 bij de ge-
boorte van hun 1e kind 93% werk of was daarnaar op zoek, en was dat tien jaar eerder 92%. Het merendeel van de werkende 
moeders heeft een (grote) deeltijdbaan terwijl verreweg de meeste vaders in voltijd werken. 
Het percentage vaders en moeders dat ouderschapsverlof opneemt is in 10 jr tijd bijna verdubbeld. Op dit moment neemt 11% van  
de vaders ouderschapsverlof op, terwijl dat 10 jr geleden nog op 6% bleef haken. Ook het aantal moeders dat met ouderschaps- 
verlof ging is gestegen. Circa 22% van hen neemt ouderschapsverlof op. 10 jr geleden was dit nog 13%. 
Armoede(A) 223.000 kinderen (6,5%) leven in 2014 in NL in armoede; 421.000 minderjarige kinderen woonden in een huishouden  
met een laag inkomen en hadden in 2014 kans op armoede (12 % van de 0-18-jarigen of 1 op de 9)11.000 meer dan in 2013. 131  
duizend minderjarige kinderen leefden al 4 jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen. 1-oudergezinnen met minder-
jarige kinderen hadden in 2014 de grootste kans op armoede; van hen had 34% een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

333
 

Ook niet-westerse huishoudens, bijstandsgezinnen grote gezinnen en alleenstaanden tot 65 jr. hadden een sterk verhoogd armoe-
derisico. Vaste lasten -huur, water, energie, verzekeringen - drukten bij huishoudens met kans op armoede zwaarder op het huis-
houdbudget dan bij de hogere inkomens. Ook gaven huishoudens in de laagste inkomensklasse vaker aan schulden te moeten 
maken dan de hogere inkomensklassen. Dit betekent dat ze minder kansen hebben.     
Armoede heeft consequenties voor het sportgedrag van kinderen. Uit de factsheet ‘jeugd-armoede-sport’(2016) blijkt dat 1 op de 9 
kinderen (0-17 jr) in een huishouden leeft met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport. Dit is terug 
te zien in lidmaatschappen bij sportverenigingen: terwijl 77% van kinderen uit niet- arme gezinnen lid is van een sportvereniging, is 
slechts 44% van kinderen uit arme gezinnen lid. Op dit moment ontvangen 5.000 jongeren een sportlidmaatschap van het Jeugd- 
sportfonds en het daarmee samenwerkende Jeugdcultuurfonds. Met een extra ondersteuning van 5 miljoen van Klijnsma wil het  
fonds de komende 2 jr nog eens 25.000 extra kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een sportlidmaatschap aanbieden.                                                                                                                                                                                                        
De kinderombudsman adviseert gemeenten om een armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek gericht is op kinderen.Hij beveelt aan  
om een 'kindpakket' samen te stellen met basisbenodigdheden voor arme gezinnen.

 334
  Het kindpakket kan bestaan uit bonnen 

voor winter- en zomerkleren, zwem- en andere sportlessen, bibliotheek- en openbaar vervoerpasjes.
 
Hij vindt dat gemeenten geen  

geld moeten geven aan ouders, om te voorkomen dat ze het huishoudgeld ermee aanvullen.    
Onderzoek  toont aan dat niet zozeer de situatie van al /niet langdurig armoede risicovol is voor de ontwikkeling van het kind maar  
de wijze waarop ouders hier mee omgaan.

335
 
 
Ondersteuning die de veerkracht van ouders bevordert (Vlaanderen ‘Eerste Stappen 

-project’) zorgt ervoor dat het percentage probleemkinderen lager is in de groep die deelnam aan het project dan een controlegroep  
die geen ondersteuning kreeg.

 
Armoede heeft een slechte invloed op cognitief functioneren. De zorgen die armoede met zich mee  

brengt, souperen waarschijnlijk een deel van de hersencapaciteit op.
336

 
 
 

583.000 kinderen (16%) wonen in een achterstandswijk. Gemeenten kennen goede initiatieven voor hulpverlening aan kinderen die  
in armoede leven. Kortdurende hulp wordt vaak ingezet om de acute problemen te verhelpen, maar het aanpakken van oorzaken  
blijft liggen. Verder laat de coördinatie van de hulp vaak nog te wensen over. Van het adagium ‘1 gezin, 1 plan’ is nog geen sprake  
en de kans op het opnieuw ontstaan van acute problemen in de gezinnen is groot.

337
 

Sociaal uitgesloten(SU) 11% van de kinderen in NL is SU. 273.000 kinderen hebben ouders die sociaal geïsoleerd zijn: ze onder 
nemen weinig, doen niet of nauwelijks aan sport of een andere hobby en spreken weinig af met vrienden.

 338
 Zij zijn in eniger mate 

SU Bij 61.000 kinderen tussen 5-17jr wordt de uitsluiting versterkt door armoede en een onveilige buurt en zij zijn in ernstige mate 
SU. Het SCP constateert dat het huidige beleid tegen SU van kinderen mn gericht is op het vergroten van de deelname aan sport 
en cultuur door jongeren uit arme gezinnen. Zij vindt dat er ook gewerkt moet worden aan de betrokkenheid van ouders bij de 
samenleving.  
Detentie Naar schatting 25.000 kinderen hebben een ouder in de gevangenis.

 
Jaarlijks verblijven er ca 2800 vrouwen in detentie- 

centra van wie 70% moeder is.
339

 Uitgaande van gem 2 kinderen /moeder zijn bijna 4000 kinderen voor korte/ langere tijd geschei-
den van hun moeder. 91% van de (ex-)gedetineerde moeders die door Gezin in Balans in 2012 werden begeleid (wie let er op de 
kleintjes), alleenstaand ouder is en 85% de primaire opvoeder was vóór haar detentie. Bij 77% van alle gezinnen woonden de kin-
deren bij de moeder voordat zij werd gedetineerd. In 68% van de gevallen werden de kinderen tijdens de detentie van hun moeder 
binnen het eigen netwerk opgevangen.

340
 Na de detentie keerde 57% van alle kinderen direct weer naar de moeder terug. Het is 

een groot knelpunt dat officieel niemand verantwoordelijk is voor het welzijn van de kinderen wanneer een moeder in de gevange-
nis komt. Hierdoor dreigt een deel van deze kinderen buiten beeld te geraken. Onduidelijk is waar ze zijn en wie zich om hen be-
kommert. Een zgn kindcheck moet ervoor zorgen dat een kind niet onverzorgd achter blijft. Zo'n check kan worden uitgevoerd door 
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politie bij arrestatie van verdachten, door DJI voor aanvang van detentie of door PI’s na aanvang van een detentie.
341

 Een moeder 
die in de gevangenis terecht komt is voor veel kinderen een traumatische ervaring. Voor sommige kinderen is het trauma zelfs gro-
ter dan bij een echtscheiding of het overlijden van een ouder. Deze kinderen krijgen te maken met schuldgevoelens, loyaliteitscon-
flicten, financiële problemen, sociale afwijzing en ernstige verstoring van gezinsrelaties. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen 
dat kinderen van gedetineerde moeders een risicogroep vormen. 55% van de kinderen van gedetineerde moeders vertonen ge-
dragsproblemen zoals oa depressie, angsten en agressie.

 
Om te zorgen dat kinderen van gedetineerde moeders goed worden 

opgevangen heeft Humanitas het project 'Wie let er op de Kleintjes?' gelanceerd. Bij dit project, dat in alle vrouwengevangenissen 
gaat lopen worden goed getrainde vrijwilligers gekoppeld aan een gedetineerde moeder en haar kind(eren).

342
 De vrijwilliger be-

zoekt regelmatig het kind of de kinderen en de verzorgers om hen te ondersteunen. Doel van de ondersteuning is het in stand hou-
den van het contact tussen moeder en kind en het versterken van de sociale omgeving van het kind. 
Het programma ‘Betere Start’ is gericht op opvoedondersteuning in de laatste 3 mnd. van detentie en de periode daarna en gericht  
op moeders van kids 2-10 jr. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat bij de kinderen die hebben deelgenomen de  
risicofactoren voor later delinquent gedrag afnemen. Ook nemen de gedragsproblemen van deze kinderen af. Bij kinderen die niet  
hebben deelgenomen nemen deze problemen en factoren juist toe.     
Formeel hebben alle moeders recht op nazorg na detentie maar slechts125 krijgen deze. Gemeenten dragen verantwoordelijkheid  
voor de nazorg, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor het aanbieden van gecoördineerde ondersteuning voor een gezin. 
Sterker nog niemand neemt deze verantwoordelijkheid, waardoor de vraag niet bij gemeenten aankomt of wordt erkend. Dat neemt 
niet weg dat zorg aan deze groep kinderen en hun moeders wel geboden moet worden.                                                                                                                           
Verhuizen In jan t/m mei van 2015 verhuisden ruim 650.000 mensen, 25.000 meer dan in dezelfde periode een jr eerder. Kinderen 
in NL verhuizen gem 1x per 10 jr,dus gem 2x in hun kindertijd. Voor het ene kind is een verhuizing een leuke spannende ervaring, 
voor het andere kind is het een regelrechte ramp. Sommige kinderen zijn al vaak verhuisd en ondervinden daar geen nadelige ef-
fecten van. Voor andere kinderen is op een gegeven moment de grens bereikt en zijn de verhuizingen schadelijk voor hun gezond-
heid, welzijn en ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat bij het effect van verhuizingen op de (psychische) gezondheid van jeugdigen 
mn. het vele wisselen van school van beslissende invloed is, hetgeen mede berust op het verlies van sociale netwerken dat met 
verhuizen gepaard gaat.

 343
 Nadelige gevolgen lijken het grootst bij meerdere verhuizingen tijdens de tienerjaren.

 
Het aantal zelf-

moordpogingen steeg gestaag wanneer de leeftijd toenam. Bij meerdere verhuizingen per jaar werd een stijging van gewelddadige 
overtredingen geconstateerd.

 344
 

Verlies/ rouw Eind 2011 waren er 34.000 minderjarigen die 1 van hun ouders verloren hadden en 330 van wie beide ouders over- 
leden zijn. Jaarlijks verliezen 6.400 kinderen een ouder, een veelvoud hiervan maakt een andersoortig verlies mee, zoals het over- 
lijden van een broer, zus, vriend(in) of grootouder. Kinderen wonen na verlies van hun moeder vaker in een stiefgezin, pleeggezin  
of zelfstandig dan na verlies van hun vader. De meerderheid (66%) verliest hun vader en de helft wordt halfwees in de pubertijd. 
Minderjarige halfwezen wonen in de meeste gevallen bij de overgebleven ouder, zeker als het verlies nog kort geleden was. Van 
de minderjarigen van wie de vader overleden is, woonde 78% eind 2011 bij de alleenstaande moeder en 18% bij de moeder+ haar 
nieuwe partner. Als de moeder overleden is, woonde 64% bij de alleenstaande vader en 22% bij de vader en nieuwe partner. Na 
overlijden van de moeder woonde 14% van de minderjarige halfwezen in bijv een pleeggezin of op zichzelf. Bij niet-westers alloch-
tone gezinnen waar een ouder wegvalt is het patroon iets anders. Na het verlies van hun vader wonen relatief veel niet westerse 
halfwezen alleen met hun moeder (88%). Niet-westerse vrouwen met hun kinderen krijgen relatief zelden een nieuwe partner, zo-
dat halfwezen vaker met hun moeder blijven wonen. Niet-westerse mannen zorgen minder vaak alleen voor hun kind dat zijn of 
haar moeder verloor. Ruim 25% van de niet-westerse minderjarigen zonder moeder woont in een pleeggezin of op zichzelf. Ver-
moedelijk worden niet-westerse halfwezen geregeld door bekenden verzorgd: grootouders, brussen, ooms of tantes.  
Amerikaans onderzoek onder 182 jeugdigen heeft aangetoond dat bij de meeste kinderen en adolescenten na de plotselinge dood  
van 1 ouder het verdriet geleidelijk afneemt. Een deel van de kinderen rouwt echter langdurig wat het risico op functionele beper- 
kingen en depressie verhoogt. De onderzoekers vonden bovendien dat kinderen en adolescenten van wie ook de overgebleven ou- 
der langdurig rouwde meer kans hadden op een depressie.

 
Deze bevindingen zijn volgens de onderzoekers niet zonder klinische  

gevolgen. Zo is het bv.van belang ook de ouder te betrekken bij interventie en preventie. Als verdriet na 6 mnd niet minder wordt, 
kan er sprake zijn van stagnatie van rouw/ gecompliceerde rouw 

345
 en is er kans dat zich ernstige emotionele en psychosociale  

problemen ontwikkelen.
 
De aanwezigheid van de volgende symptomen voorspelt problemen op langere termijn:    

-  vermijdingsgedrag: wegstoppen pijnlijke gevoelens en vermijden van situaties die doen herinneren aan verlies                 
-  negatief gedrag: heel negatief tegen allerlei dingen aankijken, zich somber voelen en zich terugtrekken.      
-  zorgzaam gedrag: teveel bezig zijn met anderen in het gezin; de overgebleven ouder ontlasten/ problemen v anderen oplossen. 
Dit is te behandelen met een specifiek cognitief gedragstherapeutische behandeling Rouwhulp genaamd.     
Adolescenten die een ouder hebben verloren aan kanker vertonen dubbel zo vaak zelfverminkend gedrag zoals snijden,  krassen  
of branden als tieners van wie beide ouders nog leven.

 
Omgaan met het verlies van een ouder in de tienerjaren is een zware  

opgave zo blijkt uit een studie.
 346

   
Scheiding Jaarlijks maken in NL ca 70.000 (=1,6%) kinderen een scheiding van hun al dan niet gehuwde ouders mee, daarvan zijn  
54.000 kinderen minderjarig.

347 
30% van hen krijgt hier op de één of andere manier last van (depressie, angsten, agressie, sociale 

problemen, roken / drinken/ blowen, dalende schoolprestaties of crimineel gedrag). 33% van de huwelijken eindigt in een scheiding 
In 2015 vonden in ons land 36.000 officiële echtscheidingen plaats; bij 57% (20.000) waren 35.700 kinderen betrokken, daarnaast 
gaan ca. 67.000 ongehuwde paren uit elkaar; totaal geschat 100.000. Een indicator voor ouderlijke conflicten over de kinderen is 
het aantal gezag- en omgangsonderzoeken door de RvdK; dit aantal lag in 2016 op 5210 onderzoeken. Als een voorlopige voorzie-
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ning wordt aangevraagd is dat meestal een teken van een moeizaam scheidingsproces met conflicten. Het aantal verzoeken om 
voorlopige voorzieningen is de afgelopen jaren gedaald: in 2016 waren er ca 4400. Het psychologisch en sociaal welzijn van kinde-
ren die na een scheiding afwisselend bij beide ouders wonen ligt hoger dan dat van kinderen die bij 1 van de ouders wonen. Het 
onderzoek toont verder aan dat een conflictueuze relatie tussen gescheiden ouders slecht is voor het welzijn van het kind. Vaak 
wordt aangenomen dat kinderen in geval van verblijfsco-ouderschap in hogere mate worden blootgesteld aan conflicten. Maar ook 
als er na de scheiding een conflictsituatie tussen ouders bestaat, is het volgens Westphal voor het welzijn van het kind beter als het  
afwisselend bij beide ouders woont.

348
  

65% van de kinderen blijft bij de moeder wonen, 6% bij de vader. Bijna de helft van die kinderen krijgt te maken met een stiefouder.  
Naar schatting zijn er 184.000 stiefgezinnen met 500.000 kinderen. In 29% (2011) kiezen betrokkenen voor het co-ouderschap.     
Eén op de vijf echtscheidingen verloopt  problematisch:   

 20% van de kinderen (ruim 500.000) heeft vanwege echtscheiding geen contact meer met vader (10.000 kids per jaar) 

 60.000 kinderen zien na de scheiding hun moeder niet meer 

 3500 echtscheidingen zijn te typeren als ‘vechtscheiding’; 16.000 kinderen hebben daar last van; toename van 3500/ jaar. 
Sinds 1998 houden ex-partners die beiden ouderlijk gezag hebben over de kinderen in principe ook na de scheiding beiden gezag.  
Voor die tijd werd het gezag over de kinderen aan 1 van de 2 ex-partners toegewezen, in de praktijk meestal aan de moeder. Het  
komt echter ook na 1998 voor dat de rechter vanwege aanhoudende conflicten het 1-hoofdig gezag toewijst aan 1 van de ouders. 
Jaarlijks gebeurt dat ca 5.000 keer. Als kinderen tussen de ouders klem of verloren dreigen te raken kan de rechter het gezag aan 
1 ouder opdragen. Het verplichte ouderschapsplan werd in ‘09 ingevoerd. Daarin staan afspraken over de opvoeding. De verplich-
ting voor scheidende ouders om zo’n plan op te stellen is niet effectief omdat die te soepel wordt toegepast en nauwelijks leidt tot 
minder juridische conflicten. Rechters wijzen zelden een scheidingsverzoek af als ouders geen ouderschapsplan hebben opgesteld 
hoewel dat voorwaarde is. Ook leggen ouders vaak een standaardregeling aan de rechter voor.

349
 In de afgelopen 2 jr was 1 op de 

5 scheidingen een zogenoemde vechtscheiding. In vergelijking met cijfers van de Kinderombudsman uit 2013 is dat een stijging 
van 1020%.

350
 Geschat wordt dat er momenteel 16.000 kinderen ernstige last hebben van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks 

komen daar zo'n 3500 nieuwe kinderen bij. 
Volgens de kinderombudsman wordt het belang van het kind bij scheidingen onvoldoende beschermd. Het verplichte ouderschaps-
plan zonder professionele begeleiding werkt escalatie in de hand. Daarnaast maakt ons rechtssysteem eindeloos procederen mo-
gelijk. Er is een perverse prikkel omdat advocaten per zitting betaald worden waardoor het loont om juridische procedures te voe-
ren, ipv met elkaar om tafel te gaan. De Kinderombudsman wil daarom dat alle scheidende ouders verplicht worden om min 1 ge-
sprek met een scheidingsmediator te voeren en zich te laten voorlichten over wat een scheiding betekent voor kinderen. Zijn er na 
3 mediationsessies nog geen ouderschapsafspraken dan neemt de rechter de regie in handen zodat juridische procedures beperkt 
blijven. Ook benoemt hij dan een bijzondere curator die het belang van het kind behartigt.

 
Het kabinet wil echter geen verplichte be-

middeling bij echtscheiding.
351

 Als de ruziënde ouders er onderling niet uitkomen, moet de rechter volgens Teeven een besluit ne-
men. Die kan de partijen dan ''op vrijwillige basis'' maar ''met een zetje in de rug'' doorverwijzen naar een mediator.                                                                                                                                                                                                   
De financiële situatie gaat bij 59% van de mensen na het verbreken van de relatie achteruit.

 
70% van de vrouwen en 60% van de 

mannen heeft na de scheiding moeite om rond te komen.
352

 
 
                                                                                                   

Alleenstaande moeders ervaren na een scheiding meer opvoedstress dan moeders met een nieuwe partner. Die opvoedstress 
hangt sterk samen met het welbevinden van hun kinderen. De onderzoeker keek naar de kwaliteit van gezinsrelaties, de opvoed-
stress in het gezin en het welzijn van kids van 8-12 jr. na een scheiding.

353
 De relatie van moeder en kind met de uitwonende va-

der zijn van cruciaal belang voor het kind. Een warme relatie tussen vader en kind geeft kinderen meer zelfvertrouwen en sociale 
competenties. Dat kids in scheidingsgezinnen meer risico lopen op het ontwikkelen van problemen lijkt niet door de echtscheiding 
veroorzaakt te worden maar door moeizame gezinsrelaties daarna. Ouders die gaan scheiden staan voor de belangrijke opgave 
een relatie die gebaseerd was op wederzijdse gevoelens om te vormen naar een relatie gebaseerd op gedeelde zorg voor het kind.                                                                                                                                                                                                   
Chronische ziekte / lichamelijk beperkte ouder (CZO) In 2011 hebben ca 450.000 jeugdigen te maken met een langdurig ziek ge-
zinslid; 12% van de 5-23 jarigen (jonge mantelzorgers).

354
Zij leven samen met een ouder /brus met langdurige psychische en/ of li-

chamelijke gezondheidsproblemen. Bij 300.000 jongeren is er in het gezin sprake van psychische gezondheidsproblemen (evt. in 
comb.met lichamelijke gezondheidsproblemen). Bijna 225.000 jeugdigen hebben te maken met gezinsleden met lichamelijke klach-
ten, evt. met psychische beperkingen. 3 regionale jeugdmonitors wijzen op een aandeel van 20-25% van de jongeren dat opgroeit 
met een langdurig ziek familielid. 60% van hen weet niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning; 49% van hen vindt dat er on-
voldoende ondersteuning beschikbaar is 53% geeft aan dat zij graag hulp zouden krijgen zonder er zelf om te vragen. Zij hebben 
behoefte aan ondersteuning middels lotgenotencontact (76%: brussencursus 34% of online 42%) of ondersteuning door familie en 
vrienden (64%) of professionals (42%) maar ook specifieke voorlichting over de ziekte en hoe ze daarmee kunnen omgaan.

355
 

Jeugdigen met een CZO hebben meer angsten, somberheid en lichamelijke klachten dan andere kinderen. Onderzoek laat zien dat 
jongeren tussen 10-20 jr met een CZO een kwetsbare groep vormen.

 
Door hun mantelzorgtaken hebben ze te weinig tijd voor ont-

spanning en schooltaken. Hierdoor ervaren ze stress, die tot ontwikkelingsproblemen kan leiden. Daarnaast hebben zij ongunstige 
uitkomsten op het gebied van omvang en beleving van mantelzorg, frequentie van moeilijke momenten, subjectief beleefde stress 
en schoolcijfers. Vooral aanpassingsvermogen van het kind en gezinsfactoren zoals de gehechtheidsrelatie lijken ontwikkelings-
problemen bij de doelgroep te voorspellen.

 
In dit opzicht zouden kinderen met een CZO steun moeten krijgen uit hun omgeving. 

Interventies zouden zich het beste kunnen richten op het vergroten van coping vaardigheden en de zelfwaarde. De resultaten van 
dit grootschalige onderzoek  geven aan dat het belangrijk is gezonde familiebanden te stimuleren om het stressniveau bij deze kin-
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deren te verlagen.
356

 De laatste jaren is het aantal kinderen met ouders met een CZ zoals MS, rheuma of spierziekte in NL geste-
gen. Na de diagnose van een chronisch somatische aandoening bij de ouder zou de zorg zich moeten richten op het hele gezin 
9000 gezinnen worden jaarlijks geconfronteerd met de diagnose kanker bij één van de ouders.

 
Bij 28% van de kinderen uit deze 

gezinnen leidt dat tot PTSS, ook leidt het tot emotionele en gedragsproblemen.
357

                                                                                                                                                                                                 
Kinderen in opvangcentra: Er verblijven jaarlijks minstens 800 à 900 gezinnen in de maatschappelijke opvang. Het aantal met ou-
der(s) meegekomen minderjarige kinderen in de opvang ligt tussen1200-1400. Uit de kengetallen over de cliënten in de maat-
schappelijke opvang in 2012 van de Federatie Opvang blijkt dat er in 2012 2.816 minderjarigen hulp ontvingen vanuit de maat-
schappelijke opvang (hieronder vallen ook kinderen uit gezinnen die ambulante begeleiding ontvingen vanuit een opvanginstelling). 
Daarnaast hebben 6.012 jongeren van 18 t/m 22 jr gebruik gemaakt van de maatschappelijke opvang. 50% van de kinderen die 
met hun ouders in de daklozen- of vrouwenopvang verblijven hebben psychosociale problemen. Ook heeft 11% van deze kinderen 
te maken met  mishandeling en is de relatie met de andere ouder vaak slecht. Bijna 30% van de kinderen in de  opvang hebben 
last van PTSS of angsten. De onderzoekers verzamelden gegevens over 187 kinderen bij medewerkers van de opvangcentra,                                                                                                                        
ouders en kinderen zelf. De Federatie Opvang heeft het initiatief genomen om een speciale begeleidingsmethodiek genaamd 
Veerkracht te ontwikkelen die zich richt op kinderen in de opvang.  De aanpak van Veerkracht is uniek te noemen. In de metho-
diek staat het kind centraal. Het kind wordt gezien als zelfstandige cliënt en niet meer als ‘met de moeder meegekomen’. Veer-
kracht is erop gericht om de veiligheid, welzijn en de ontwikkeling van deze kinderen te bevorderen en geeft hiervoor handvatten 
en werkprincipes.

 358
 

Moskee-internaten 3000 kinderen verblijven in zgn. moskee-internaten in R’dam, Arnhem, Utrecht en Breda. Er is ophef ontstaan  
over het gebrek aan toezicht op de veiligheid en omstandigheden waarin zij worden opgevangen. Er gelden vaak strenge regels, er  
zijn bij sommige internaten vermoedens van 'lijfstraffen' en kinderen moeten soms om drie uur 's nachts opstaan voor een preek.  
 
Opvoeding 

Tijd  Ouders besteden tegenwoordig bijna 2x zoveel tijd aan hun kinderen als in1980. Moeders besteden gem. bijna 14 u/ week  
aan zorg en opvoeding en vaders ruim 6 uur.

359
De meeste ouders zijn tevreden over de opvoeding. Desalniettemin vindt meer dan 

de helft het ouderschap moeilijker dan tevoren gedacht. 1 op de 7 ouders heeft vaak het gevoel de opvoeding niet aan te kunnen. 
33% van de ouders heeft moeite de regels die zij hanteren vol te houden. Alleenstaande ouders en ouders met een laag inkomen 
ervaren vaker problemen met opvoeden. De opvoeding van kinderen wordt door ouders liefst zoveel mogelijk zelf uitgevoerd, daar-
bij kunnen het sociale netwerk en de buurt waar gezinnen wonen voor ouders een belangrijke bron van steun  zijn. 50% van de ou-
ders praat tenminste een paar keer per maand met personen uit hun sociale netwerk over de opvoeding of krijgt hierover advies. 
M.n. grootouders en vrienden zijn belangrijke hulpbronnen.  Bijna alle ouders (88%) vinden het ouderschap vermoeiend en erva- 
ren het als stressvol. Ze hebben regelmatig het gevoel het niet goed te doen.

 360
  33% denkt zelfs ronduit tekort te schieten. De  

angst voor mislukking maakt ouders faalangstig en overbezorgd.    
Ouders dichten zichzelf grote invloed toe op het zelfvertrouwen van hun kinderen (94%),hun psychische- (87%), lichamelijke (84%)  
gezondheid, schoolcarrière (69%) en maatschappelijk succes (60%). Deze verantwoordelijkheid weegt zwaar, want de overtuiging 
dat een kind maakbaar is, betekent ook dat je het faliekant fout kunt doen. Je kunt je daarom echt niet met een 6-je van het ouder-
schap afmaken, aldus 80% van de ouders. Ouders beschermen hun kind goed, zeggen ze, soms zelfs té goed. Maar ándere ou-
ders maken zich pas echt schuldig aan overbescherming. Die zijn de vaak slaaf van hun eigen kind. 40% van hen vinden zelfs dat  
veel ouders hun kroost opvoeden tot onzelfstandige watjes.  
Kinderen kunnen hun gedrag en emoties beter reguleren als hun moeders zich sensitief opstellen. Kinderen die zich veilig voelen 
bij hun moeder verzetten zich minder als ze lastige opdrachten krijgen. De vraag is wat primair is:zorgt een sensitieve moeder voor 
‘makkelijke’ kinderen? Of leiden makkelijke kinderen tot sensitieve moeders die het zich kunnen permitteren om op een diplomatie-
ke en vriendelijke manier te corrigeren? Onderzoeker bestudeerde deze wisselwerking tussen sensitiviteit en emotionele proble-
men en meent: ‘De invloed van de opvoeding op kinderen lijkt groter dan de invloed van het kind op de opvoedstijl. Een sensitieve  
moeder blijft zich dus doorgaans ook sensitief opstellen als het kind emotionele problemen vertoont.

361
 

Een kind schreeuwend terechtwijzen /zwaar bekritiseren bij ongewenst gedrag kan ertoe leiden dat het uiteindelijk meer gaat liegen 
spijbelen of stelen. Vooral kinderen die introvert, onwelwillend of niet-ordelijk zijn en kinderen met veel fantasie vertonen meer  
agressief en regel overschrijdend gedrag wanneer hun ouders hen op een heftige manier aanspreken.

 362
                                 

Depressieve moeders Angstige en depressieve gevoelens van ouders beïnvloeden de sociaalemotionele ontwikkeling van hun  
jonge kinderen. Zij hebben 2-6x meer kans op het ontwikkelen van een vergelijkbare stoornis. Al in de interactie met hun baby is  
sprake van significante veranderingen in de emotionele uitdrukkingen van het gelaat. Screening, preventie en behandeling van  
depressie en angststoornissen bij deze moeders en vaders verdient in het postnatale jaar meer aandacht.

363
 

Er is een verband aangetoond tussen moeders die depressief zijn in de peutertijd van kinderen en gedragsproblemen bij hun kin- 
deren als zij 5 jr. oud zijn. Slechts 1 dagdeel formele kinderopvang op 2-jarige leeftijd wijzigt het effect van depressieve moeders op  
de uiteindelijke gedragsproblemen significant in positieve zin.

364
 

Vaders Per jaar worden 200.000 mannen vader van wie 92.000 voor de 1
e
 keer. In NL zijn er 60.000 vaders die hun kind alleen  

opvoeden. De gegevens over de invloed van vaders op de ontwikkeling van kinderen zijn eenduidig: of het nu om inwonende of uit- 
wonende vaders gaat, in alle gevallen is vaderbetrokkenheid van groot belang. Afwezigheid van vaders in het gezin verhoogt de  
kans op problemen op school, op problematisch en crimineel gedrag. Vaderbetrokkenheid heeft een positieve werking op de cogni- 
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tieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Verder blijkt de pedagogische betekenis van vaders uit hun stimu-
latie van autonomie en van het ontdekken van het leven buiten het gezin. Diversiteit in de opvoeding zorgt voor een complete ont-
wikkeling van kinderen. De man heeft de neiging het nest te beschermen met als basale strategie ‘fight or flight’. Vrouwen hebben  
andere strategieën wo ‘nice or victim’, zij doen juist aardig om niet te worden aangevallen of stellen zich op als slachtoffer om te  
worden beschermd. De vaderrol is dus net zo belangrijk is als die van de moeder. 
Zorgen 36% van de ouders met thuiswonende kinderen zegt  zich in het afgelopen jaar wel eens zorgen te hebben gemaakt over 
de opvoeding/ontwikkeling van hun kinderen. Van alleenstaande ouders maakt 52% zich zorgen tov 33% van de 2-oudergezinnen, 
60% van deze ouders heeft daarvoor hulp of advies gezocht binnen de familie, de vriendenkring of buiten het gezin. Meer gespeci-
ficeerd gaat het dan om: 

365
    

27% zorgen over opvoeding algemeen 22% emotionele problemen 20% schoolprestaties/motivatie 

16% gedragsproblemen 16% slecht luisteren 15% achterstand in ontwikkeling 

11% gevolgen van ziekte 11% contacten met vrienden 7% alcohol en drugs 

85% van de gezinnen hebben geen last van opvoedingsproblemen volgens JGZ-professionals. In 10% van de gezinnen is er spra- 
ke van lichte problemen, bij 4% zijn de problemen matig en bij 1% wordt de problematiek zwaar genoemd.

366
  

Werk en gezin Vanaf ‘09 is het ouderschapsverlof voor beide ouders verlengd van 13->26 wkn. Daarnaast is het streven van de  
overheid om in overleg met werkgevers de mogelijkheden voor telewerken, flexibele werktijden en schooltijdbanen te vergroten.  
Als 1 van beide ouders buiten standaard arbeidstijden werkt komt er tijd voor kinderen vrij.

 
Maar dat gaat wel ten koste van geza- 

menlijke tijd voor de ouders, waardoor er een verhoogde kans op het uiteenvallen van de relatie is. In ca.1 op de 4 gezinnen in NL 
werkt iemand 's avonds, 's nachts of in het weekeinde. Dat heeft vaak te maken met de aard van de baan, maar soms kiezen men-
sen ervoor vanwege de zorg voor kinderen.

367
 

Kinderopvang Alle kinderen van 2,5-4 jr kunnen voortaan naar de kinderopvang/ peuterspeelzaal. De kinderen die nu niet gaan en  
waarvan de ouders geen kindertoeslag krijgen, krijgen een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Het gaat om ge-
middeld 2 dagdelen /week. 
736.000 kinderen gingen in het 2

e 
kwartaal van 2017 naar de dagopvang, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouderopvang. 

Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Van de 736.000 kinderen gingen er 293.000 naar de dagopvang, 341 naar de bso en 121.000 
naar gastouders. Ook het aantal locaties nam dit jaar toe: er kwamen 628 dagopvang- en 238 bso-locaties bij. Daarentegen 
verminderde de gastouderopvang met bijna 1.400 gastouders.  
Verblijven in een crèche veroorzaakt meetbare stress bij baby’s. De cortisolniveaus op de crèche waren significant hoger dan thuis.  
Het verschil werd groter naarmate de tijd vorderde. En baby’s met een moeilijk temperament lopen het risico een lagere kwaliteit 
van zorg te krijgen simpelweg door overbelasting van de leidsters.

368
Uit onderzoek blijkt het naar de crèche gaan het inlevingsver-

mogen van kinderen te verbeteren.
369

 Net als volwassenen passen 5-jarigen hun communicatie aan op het niveau van hun ge- 
sprekspartner. Maar kinderen die regelmatig naar het kinderdagverblijf gaan doen dat beter dan kinderen die minder vaak gaan.

370
    

Kinderen die door gastouders worden opgevangen zijn meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen dan kinderen 
in een kinderdagverblijf.Dat komt doordat gastouders meer individuele aandacht kunnen geven aan kinderen. Een andere oorzaak 
is dat kinderen altijd te maken hebben met dezelfde gastouder terwijl ze op het kinderdagverblijf diverse pedagogisch medewerkers 
zien. Tot slot is er bij een gastouder minder lawaai.

371
 

Jeugdzorg Bijna 311.000 jongeren tot 23 jr hebben in de 1e helft van 2017 jeugdhulp gekregen; 3.000 minder dan in dezelfde tijd in 
2016. In totaal kregen 181.000 jongens en 130.000 meisjes hulp. Ong de helft van alle jongeren met jeugdhulp was tussen 4-11 jr 
oud,152.000 = 10,3% van alle kinderen in NL in deze leeftijdsklasse. Bij de jongste kinderen t/m 3 jr lag dit aandeel met 2,6% flink 
lager. Bij de 12-17-jarigen was het aandeel jongeren met jeugdhulp 10,6% en bij jongeren vanaf 18 jr kwam jeugdhulp in veel min-
dere mate voor: 1%. Over alle leeftijdsklassen tezamen was het aandeel jongeren met jeugdhulp 7%. Als de groep van 18 t/m 22 jr 
buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 8,8% van alle jongeren jeugdhulp.Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 
29% in de afgelopen 5 jr al eerder jeugdhulp ontvangen. Van alle hulptrajecten uit zijn er 146.000 gestart na verwijzing door een 
huisarts. Daarnaast zijn 108.000 trajecten via de gemeente gestart en bijna 38.000 via gecertificeerde instellingen. Er waren 36 
duizend jeugdhulptrajecten zonder verwijzer. 68% van de jongeren ontvingen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulp-
aanbieder. Bijna 18% kreeg jeugdhulp van een wijk- of buurtteam van de ge-meente. Iets meer dan 39.000 jongeren kregen jeugd-
hulp met verblijf. Dat is ruim 12% van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren bijna 19.000 jongeren in een pleeggezin opge-
nomen en 4.000 ondergebracht in gezinsgerichte opvang. 
Sinds de jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeenten, kampen instellingen voor jeugdzorg met een fors toegenomen lading pa- 
pierwerk. Hun administratieve kosten zijn met ruim 10% toegenomen, tot een gezamenlijk bedrag van 18 miljoen euro/ jaar.  
Bijna twee jaar na de invoering van het nieuwe jeugdstelsel constateert de Kinderombudsman dat er nog te veel drempels bestaan 
in de toegang tot de jeugdhulp. Ook blijkt dat de interpretatieruimte in de Jeugdwet ervoor zorgt dat het handelen van gemeenten 
en jeugdhulpaanbieders nadelige effecten kan hebben voor kinderen. Daarnaast dragen ontoereikende diagnostiek, te lang te lich-
te hulp en het ontbreken van nazorg bij aan toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg.

372
 

Jeugdwet  Het doel van de nieuwe Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken. 
Daarnaast heeft de wet als doel het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend ver- 
mogen van zijn of haar gezin en zijn of haar sociale omgeving. Vanaf 1 jan. 2015 zijn 393 gemeenten verantwoordelijk voor alle  
vormen van jeugdhulp en alles valt onder 1 wet. Hiermee wordt de jeugd-ggz vanuit de Zvw en de AWBZ (zorg voor kinderen en  
jeugdigen tot 18 jr met psychische problemen incl dyslexie) WMO en BJZ (toeleiding, dienstverlening, collectieve preventie), BOPZ  
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resp. WvGGZ, (onvrijwillige zorg opgelegd door rechter), jeugdbescherming en jeugdstrafrecht naar de Jeugdwet overgeheveld en 
komt de verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz bij gemeenten te liggen. Net als in het huidige stelsel zijn er 2 toegangspoorten 
naar jeugdhulp (en dus jeugd -ggz): zowel via de gemeente als na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts. 
Gemeenten bepalen zelf hoe zij hun toegangsfunctie vormgeven. De samenhang tussen somatiek en ggz wordt mede geborgd 
door het verwijsrecht van de huisarts, medisch specialist en jeugdarts. Uiterlijk eind 2016 moeten alle taken en verantwoordelijk-
heden zijn overgeheveld.Gemeenten kunnen dan maatwerk bieden afgestemd op de lokale en individuele situatie. Ook krijgen zij 
wettelijk de opdracht om een herkenbare en laagdrempelige plek te organiseren. In de meeste gemeenten is die plek nu al aanwe-
zig in de vorm van het CJG.  
Jeugdbeschermingsmaatregelen Het aantal OTS-en is in de1e helft van 2017 licht gedaald, terwijl het aantal voogdijmaatregelen 
licht steeg. Eind juni liepen er ruim 30.000 jeugdbeschermingsmaatregelen: ruim 20.000 OTS-en en bijna 10.000 voogdijmaatrege-
len, beide incl voorlopige maatregelen. De groep 12-18-jarigen is het ruimst vertegenwoordigd in de jeugdbescherming; 14 040 
jongeren in deze leeftijdscategorie ontvingen jeugdbescherming. Er worden per jaar ca.100 ongeboren baby's onder toezicht ge-
steld. Jeugdigen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Zij vormen 17% 
van de jeugd in NL, maar hebben 24% van de maatregelen. In Limburg, Groningen, Friesland en de regio Rijnmond wonen rel de 
meeste kinderen en jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel.Voogdijmaatregelen duren gem ca.5 jr en eindigen vaak 
doordat de jongere meerderjarig wordt. OTS-en duren gem iets korter dan 3 jr en worden vaak volgens plan beëindigd. Ook het 
aantal jeugdreclasseringsmaatregelen is redelijk stabiel.

373 Een kind kan ook in een pleeggezin of instelling worden geplaatst.
374

 
Kinderrechters nodigen kinderen tot 12 jr te weinig uit voor een gesprek als voor hen uithuisplaatsing is aangevraagd. 
Residentiele zorg Bijna 32.000 jongeren kregen in 2015 residentiële jeugdhulp, een lichte stijging. Hiervan waren 17.000 jongeren  
in een pleeggezin opgenomen en 2.765 ondergebracht in gezinsgerichte opvang. Het gaat dan om kinderen die onder voogdij van  
Bureau Jeugdzorg staan, of kinderen die met een machtiging uithuisplaatsing in een ggz-instelling verblijven. Het  risico op seksu- 
eel misbruik is bij hen 3x zo groot als bij andere kinderen.                                                                                                                      
Pleeggezinnen In 2016 hebben 21.685 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. Op 1 jan 2016 woon-
den in NL17.934 jeugdigen bij pleegouders. In 2016 zijn 4.839 jeugdigen in pleegzorg ingestroomd en hebben 4.516 jeugdigen de 
pleegzorg verlaten. Op 31 december verbleven 18.275 jeugdigen bij pleegouders. De instroom in pleegzorg is iets groter dan de 
uitstroom. 32% van hen is jonger dan 5 jr en 35% is 5-12 jr, 32% is 12 jr of ouder. Het betreft 49% ♂ en 51% ♀. Pleegzorg als ge-
volg van een jeugdbeschermingsmaatregel wordt een justitiële plaatsing genoemd waarbij kinderen naast pleegzorg ook jeugd-
bescherming ontvangen. Bij 64% van de jeugdigen die bij pleegouders wonen is er sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel: 
voor 27% is dat een OTS en voor 37% ligt de voogdij bij een gecertificeerde instelling. 28% van de pleegkinderen verblijft bij pleeg-
ouders in het kader van vrijwillige hulpverlening, dat wil zeggen zonder jeugdbeschermingsmaatregel. Bij 8% is er sprake van 
pleegoudervoogdij. Eén of beide pleegouder(s) hebben dan de voogdij over hun pleegkind, met behoud van een pleegcontract, een 
pleegvergoeding en begeleiding. 
 
Psychiatrie 

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jr of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische pro- 
blemen dan mannen.

 375
Vooral meisjes tussen de 16-20 jr en oudere vrouwen vanaf 65 jr voelden zich vaker somber of zaten vaker  

in de put dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. 14% van de vrouwen aan dat zij kampten met psychische klachten. Zij hadden bv  
vaak sombere gevoelens of zij voelden zich erg zenuwachtig. Mannen gaven minder vaak aan dat zij zulke klachten hadden, bij 
hen ging het om 9%. Jongeren van12-16 jr hebben de beste psychische gezondheid: van hen had 5% psychische klachten. Bij de 
16-20-jarigen lag het aandeel met psychische klachten veel hoger mn bij meisjes. Bij deze categorie is het verschil tussen de sek-
sen het grootst: ruim 2x zoveel meisjes als jongens hebben psychische klachten. 
Van alle Nederlanders die nooit eerder in hun leven een psychische stoornis hebben gehad ontwikkelt ca 3% per jaar een psychi- 
sche stoornis.

 
Dat betekent dat jaarlijks zo’n 191.000 Nederlanders voor het eerst te maken krijgen met de last van een psychische 

stoornis. Vrouwen, jongere volwassenen, mensen met een lagere opleiding/ inkomen en mensen die vervelende gebeurtenissen  
mee maken of een lichamelijke ziekte ontwikkelen, lopen hierbij de grootste risico’s.

376
 Deze uiteenlopende risicofactoren laten  

zien dat de oorzaken van psychische stoornissen in een veelheid van factoren liggen.   
In NL heeft 5% van alle jeugdigen (ca 225.000) een psychische stoornis die leidt tot ernstige beperkingen in hun functioneren en 
risico’s voor hun ontwikkeling.

377
 Slechts 3% (170.000) komt jaarlijks in aanraking met de jeugd-ggz. Aanzienlijk meer ♂ dan ♀ zijn  

in behandeling (65%: 35%).Vanaf het 12
e
 jr maken ♀ een inhaalslag. Migrantenkinderen hebben waarschijnlijk meer psychische  

problemen dan autochtone leeftijdgenoten.
378

 Ze maken echter minder gebruik van de jeugd-ggz dan verwacht gezien de omvang  
van de bevolkingsgroepen en hun problemen. Zo worden over ♂ van Marokkaanse afkomst meer gedragsproblemen gemeld dan  
over hun autochtone leeftijdgenoten. Kinderen met een Turkse achtergrond hebben vaker last van emotionele problemen. Bij Antil- 
liaanse kinderen komen beide soorten problemen vaker voor. Kinderen van Surinaamse afkomst lijken ong. net zo vaak psychische  
problemen te hebben als hun autochtone leeftijdgenoten, en hebben ook hetzelfde zorggebruik. Doordat jongeren van allochtone  
afkomst minder gebruik maken van de GGZ belanden zij meer in de criminaliteit.                                                                                                                                                                                             
In 2014 zijn er ruim 208.000 kinderen die zorg vanuit de GGZ ontvangen. Dit is ruim 6% van het totaal aantal kinderen. Hiertegen- 
over staat dat bijna 5% van de volwassenen zorg vanuit de GGZ ontvangt dwz 1,2 miljoen patiënten, waarvan 281.000 werden be- 
handeld in de basis GGZ. De totale zorgkosten voor de GGZ bedroegen in dat jaar 5,4 miljard euro. 
In 2015 meldde de politie 66.000 incidenten waarbij verwarde personen waren betrokken.   
Ouders In de KJP komt het veel voor dat zowel ouder als kind psychiatrische symptomen vertoont: in het bijzonder bij ASS en/of  
ADHD-symptomen. Het gelijktijdig voorkomen van symptomen kan een negatieve invloed hebben op het gezinsfunctioneren (de  
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mate van structuur, organisatie, warmte, controle van gedrag en communicatie). Ouders van kinderen met ASS(met/zonder ADHD)  
die zelf ook ASD/ADHD-symptomen vertonen, hebben bv vaker een minder adequate opvoedstijl en lijken ook minder over con- 
flictoplossende vaardigheden te beschikken met als gevolg meer opvoedstress. Dit vereist bij diagnostiek en interventie een focus  
op het gehele gezin.

379
 

Een goede relatie met hun ouders kan voorkomen dat jongeren met psychische en gedragsproblemen na hun behandeling weer te  
maken krijgen met deze problemen. Jongeren met een goede band met hun ouders zijn gewend om hun ouders te vertellen waar  
ze zich zorgen om maken en kunnen op die manier hun stress en spanning delen. Behandeling van jongeren met psychische en  
gedragsproblemen moet ook gericht zijn op de relatie met ouders. Het effect van de behandeling zal dan van langere duur zijn.

380
  

De levensverwachting van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is gem 13-30 jr korter dan die van de rest van de  
bevolking. Dit komt komt vnl doordat mensen met een ernstig psychiatrische aandoening een vergroot risico hebben op lichamelij- 
ke ziekten zoals hart- en vaatziekten en suikerziekten. Bv door bijwerkingen van medicatie, een ongezond voedingspatroon of ge- 
brek aan lichaamsbeweging. Tegelijkertijd worden klachten die hierop wijzen onvoldoende herkend en behandeld. Soms strandt  
dat al in de 1

e
 fase, doordat het patiënten niet lukt met hun klachten naar de huisarts te gaan.

381
 

Slapen Herstel van slaapklachten vermindert de psychiatrische symptomatologie en komt de effectiviteit van specifieke behande- 
lingen ten goede betoogt dr. Frank Kruijver . 
Suicides Het aantal suïcides bij GGZ instellingen is tussen 2007 en 2012 gestegen van 539 naar 677 per jr. Dat komt neer op 40%  
van het totaal aantal suïcides in NL. 
AD(H)D blijkt bij 5-7% van de jeugd voor te komen en bij 3-4% van de volwassen.

382 Waar een heel drukke ♂ al snel wordt door-
verwezen wordt ADHD bij ♀ in 33-50%van de gevallen niet herkend omdat de aandoening bij ♀ anders tot uiting komt.Bij meisjes 
slaat ADHD naar binnen; ze zijn vooral heel druk in hun hoofd. Ze worden dromerig en kijken bv veel naar buiten. Dat kan wel op-
vallen, maar is niet storend/lastig dus niet snel een reden om iemand door te verwijzen. Niet alle ADHD patiënten zijn gelijk;ADHD 
valt mogelijk wel op te delen in 3-en. Dat suggereert neuropsycholoog de Zeeuw in zijn onderzoek. Via tests spoorde hij afwijking-
en in de 3 soorten gedrag op.Verder laat hij zien dat meerdere neurobiologische wegen naar ADHD kunnen leiden hetgeen het 
denken over ADHD kan veranderen.Uit onderzoek blijkt dat Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouders in NL gedragsstoornissen  
en ADHD in het bijzonder minder snel bij hun kinderen signaleren.

383
                                                                                                                                                                                                                                                              

De risicofactoren voor ADHD werken niet geïsoleerd, maar zijn elkaar beïnvloedende onderdelen van de complexe biologische 
‘machinerie’ die gedrag produceert. Dit betekent dat het al dan niet ontwikkelen van ADHD-klachten kan afhangen van een samen-
spel tussen stress en bepaalde genvarianten.                                                                                                                               
Behandeling met medicijnen helpt in ca 2/3 van de gevallen om de kernsymptomen (aandachtsproblemen, hyperactiviteit, impulsi-
viteit) significant te verminderen. Van de 230.000 methylfenidaat-gebruikers in 2016 hadden er 94.000 een leeftijd van 6 t/m15 jr. 
Dit zijn er 5000 – oftewel 5% – minder dan in 2015, toen het aantal jonge gebruikers van MPH voor het eerst afnam met 2,5%. Dat 
het overall-aantal gebruikers van MPH in 2016 toch licht is gestegen komt door de gebruikers die ouder zijn dan 16 jr. Hun aantal is 
met zo’n 7000 toegenomen. Ritalin werkt in het zich ontwikkelend brein van kinderen anders dan bij volwassenen. Ritalin verhoogt 
de doorbloeding in kinderhersenen, een indirecte maat voor een langdurige verandering in de concentratie van het boodschapper-
stofje dopamine.

384
 Aan 33.000 personen is dexamfetamine verstrekt. Dat zijn er ruim 3000 meer dan het jaar ervoor, een toename 

van 10%. Aan zo’n 6000 mensen is in 2016 het ADHD-middel atomoxetine (Strattera) verstrekt. ADHD-medicatie leidt op lange ter-
mijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Bovendien blijkt dat kinderen met ADHD die medi-
catie gebruiken dezelfde ontwikkeling laten zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken.

385
 Kids tot 18 

jr die medicatie krijgen voor ADHD belanden ca.2x  zo vaak in het ziekenhuis na een ongeval dan leeftijds- en seksegenoten. Het 
risico is het sterkst verhoogd in de periode vóór het 1

e
 medicatievoorschrift en voor de groep van 12-18 jr.

386
 Een voorbeeld van 

een duidelijk effect qua behandeling op de lange termijn is een onderzoek waaruit blijkt dat met medicatie behan-delde ADHD’ers 
ruim 40% minder crimineel bleken te zijn.

387
 Ook uit ander onderzoek blijkt dat behandelde ADHD’ers beter af zijn dan onhandelde:  

zij lopen minder risico’s in de maatschappij en functioneren beter.
388

 Uit onderzoek blijkt dat ADHD-patiënten die medicatie krijgen 
minder verkeersongevallen hebben dan mensen met ADHD die geen geneesmiddelen nemen. 

389
                                                                                                                                                                                

Zorgverzekeraars zouden ook langwerkende ADHD-medicatie volledig moeten vergoeden. De langwerkende medicatie is per jaar 
ca 3,5-6x zo duur als de kortwerkende medicijnen (€ 600-1.080 /jaar tov €180/ jaar). Gebruik van kortwerkende middelen lijkt in 1

e
 

instantie wel goedkoper maar is maatschappelijk gezien niet het geval.
390 

De langwerkende medicijnen werken vaak beter juist bij 
ernstigere vormen van ADHD. Zeker omdat vergeetachtigheid een kenmerk is van ADHD, is het voor hen lastig om meerdere ke-
ren /dag medicijnen te slikken. Niet goed behandelde ADHD leidt op de lange duur juist tot hogere maatschappelijke kosten Dan 
zijn de directe kosten voor kortwerkende medicatie wel lager, maar door staken en slecht innemen zijn ze minder effectief.                                                                                                                                                           
Wanneer medicatie niet werkt, het kind <6 jr is, of als medicatie niet gewenst is, zou een effectieve niet-medicamenteuze behan-
deling zeer welkom zijn. Onderzoek naar 2 populaire niet-medicamenteuze behandelingen, nl. neurofeedback en werkgeheugen-
training toont aan dat beide niet effectiever bleken dan een placebobehandeling.

391
 Mindfullness blijkt volgens Karakter aandachts-

functies en zelfcontrole te kunnen verbeteren. Een gezamenlijk onderzoek van meerdere instituten toont aan dat het eliminatiedieet 
een zgn. RED-dieet bij 66% van de ADHD-kinderen leidt tot een aanzienlijke gedragsverbetering.

 
Het is een op individuele leest 
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geschoeid hypo-allergeen dieet waarbij alle voedingsmiddelen waarop kinderen zouden kunnen reageren worden gedurende 5 wkn 
weggelaten.

392 
Onderzoekers hebben een mogelijk verband gevonden tussen de (verhoogde) activiteit van bepaalde darmbacte-

riën en activiteit in de hersenen. Bij mensen met ADHD vonden ze een grotere hoeveelheid bacteriën die via dopamine de belo-
ningscentra in de hersenen minder gevoelig zouden kunnen maken, een essentieel kenmerk van ADHD. Het is de eerste keer dat 
deze relatie is gevonden. Meer onderzoek is nodig om de relatie te bevestigen en het oorzakelijk verband op te helderen.

393
                                                                                                                                                                                                              

Kinderen met ADHD hebben er baat bij als hun ouders een oudertraining volgen. De kinderen worden minder ongehoorzaam,verto-
nen minder opstandig gedrag, en hebben minder driftbuien en angst- en stemmingsklachten. 

394
                                                        

Onderzoek laat nu zien dat aanvulling van vitamine D de ernst van ADHD symptomen vermindert bij kinderen die medicatie gebrui-
ken. De dosis in dit onderzoek was 2000 IE vitamine D3 per dag. Vitamine D3 aanvullen bij kinderen met ADHD lijkt dus een goed 
advies, vooral in de winter. 
Naarmate mensen met ADHD ouder worden veranderen hun symptomen. Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling en het verdere  
verloop van deze klachten worden beïnvloed door zowel genen als omgeving, maar dat genen en omgeving verschillende effecten 
hebben. In het artikel schrijven de onderzoekers dat de invloed van genen op aandachtsproblemen vrij stabiel is vanaf de kindertijd 
tot aan tenminste 60-jarige leeftijd  en dat veranderingen in aandachtsproblemen toe te schrijven zijn aan veranderingen in omge-
vingsinvloeden.

 
De resultaten ondersteunen verder het idee dat omgevingsinvloeden zo vroeg mogelijk moeten worden geoptima-

liseerd om zo langdurige aandachtsproblemen te voorkomen of te beperken.
395 

                                                                                   
Mensen met ADHD lopen een hoger risico om voortijdig te overlijden dan hun leeftijdgenoten zonder ADHD. De sterfte onder hen 
was ruim 2,5x zo hoog als voor mensen zonder diagnose. Na correctie voor onder meer bijkomende psychiatrische aandoeningen 
zoals verslaving was dit ca 1,5x zo hoog. Het risico was het hoogst voor diegenen bij wie ADHD pas na hun 18e werd vastgesteld, 
en hoger voor ♀ dan voor ♂. De toegenomen sterfte bij deze jonge mensen wordt vooral verklaard door onnatuurlijke doodsoorza-
ken, zoals ongelukken.                                                                                                                                                                   
Oorzaken Longitudinaal onderzoek toont aan dat vroeggeboorte, laag geboortegewicht, rokende ouders, alleenstaande ouders,  
jonge moeder en antisociale vaders onafhankelijke factoren zijn die de kans op ADHD verhogen.      
Uit familieonderzoeken blijkt dat ouders en brussen van kinderen met ADHD een 2-8x zo grote kans hebben om zelf ook hiermee  
gediagnosticeerd te worden dan mensen die geen 1

e
 graadsfamilieleden met ADHD hebben.

396
 Koreaanse biomedici hebben een  

genetische variant ontdekt die een rol lijkt te spelen bij het ontstaan van ADHD.
 
8 op de 10 aangedane kinderen zouden deze vari-

ant in hun DNA bij zich dragen, tegen minder dan 1 op de 10 gezonde leeftijdgenoten. De wetenschappers bekeken bijna 400 kin-
deren van wie 50% ADHD had. Hun verdenking ging uit naar één gen: GIT1. Dit gen is betrokken bij de overdracht van signalen 
tussen zenuwcellen. De onderzoekers stuitten op 8 versies van het gen1 van die versies verdubbelde de kans op ADHD.

 
De ont-

dekking past wel mooi in het beeld dat wetenschappers tegenwoordig over ADHD hebben. Er lijken tientallen veel vóórkomende 
genetische varianten te bestaan die elk de kans op ADHD licht verhogen. Hoe meer van die varianten een kind bij zich draagt, des 
te groter het risico. In theorie kunnen er ook mutaties bestaan die vrijwel altijd tot ADHD leiden maar die zijn waarschijnlijk uiterst  
zeldzaam.

397
                                                                                                                                                                                        

Onderzoeker maakte gebruik van MRI-gegevens van families die hebben meegedaan aan het internat. IMAGE- en neuro-IMAGE- 
onderzoek. Dat verzamelt gegevens van families waarvan 1 van de kinderen ADHD heeft. Vragenlijsten en tests brachten de symp-
tomen van ADHD in beeld en bloedonderzoek gaf inzicht in het DNA van de families.Het onderzoek laat een patroon in de herse-
nen zien dat verschilt bij kinderen met ADHD en zonder ADHD. In mindere mate zijn deze verschillen ook te zien bij brussen van 
ADHD-patiënten die zelf geen ADHD hebben. Het onderzoek maakt het mogelijk meer inzicht te krijgen in wat er precies gebeurt bij  
kinderen met ADHD.

398
 

ADHD is erfelijk maar ook de sociale omgeving speelt een belangrijke rol.Vooral het samenspel tussen genen en omgeving is daar-
bij van belang (gen-omgevingsinteracties). Interessant is dat er bepaalde genen lijken te zijn die een individu meer ontvankelijk ma-
ken voor de omgeving, zgn plasticiteitsgenen. Dit kan gunstig uitpakken in een positieve omgeving, maar ongunstig in een negatie-
ve. Richards onderzocht het effect van de sociale omgeving, genen en hun samenspel op sociaal gedrag, beloningsgevoeligheid, 
respons inhibitie en hersenvolumen. De resultaten laten zien dat wanneer we kijken naar beloningsgevoeligheid of inhibitie, er in-
derdaad bewijs lijkt te zijn voor ontvankelijkheid voor de positieve sociale omgeving op basis van iemands DNA. Bovendien toont 
onderzoeker aan dat het effect van gen-omgevingsinteracties op de structuur van bepaalde hersengebieden ook afhankelijk kan 
zijn van leeftijd. Ze vond daarnaast meerdere directe verbanden tussen de sociale omgeving en de uitkomstmaten.

399
 Belangrijk is 

dat de meeste effecten gelijk waren voor deelnemers met en zonder ADHD, wat suggereert dat effecten van de sociale omgeving, 
genen en hun interactie op een meer algemene wijze bijdragen aan verschillen in sociaal gedrag, beloningsgevoeligheid, inhibitie 
en hersenvolumen.Er zijn structurele verschillen op groepsniveau tussen de hersenen en het DNA van personen met ADHD en die 
van andere mensen. Kinderen (en volwassenen) met ADHD hebben afwijkingen in de witte stofbanen van de hersenen. Hun brus- 
sen vertonen ook lichte afwijkingen.

 
De afwijkingen zijn anders en ernstiger bij patiënten die – naast ADHD –ook een opstandige  

gedragsstoornis of rookverslaving hebben. Daarnaast blijkt dat de deelnemers (met ADHD) een minder goed functionerend werk- 
geheugen hebben. Dit werkgeheugen kan van invloed zijn op de schoolprestaties.

 400
 

Onderzoek heeft verband aangetoond tussen een lage Apgarscore (A.S.) en een verhoogd risico op ADHD.
401

 Lage A.S en ADHD  
kunnen dezelfde oorzaken hebben, of een lage A.S. is op zijn minst  één van de oorzakelijke factoren voor ADHD.                     
Zeker 50% van de kinderen met ADHD heeft leerproblemen.                                                                                                                                                                                                                                                 
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Dyslexie  ca 40% van de kinderen met ADHD heeft ook dyslexie en vv dat is veel meer dan verwacht.
402

ADHD en dyslexie overlap-
pen meer in cognitieve problemen die leiden tot ADHD en dyslexie dan eerder gedacht. Het kunnen stoppen van een handeling 
werd bv eerder gezien als een kernprobleem van ADHD maar blijkt ook bij dyslexie voor te komen. ADHD en dyslexie zijn dus ws. 
meer hetzelfde dan verschillend. Daarnaast blijkt dat het medicijn atomoxetine vooral werkzaam is bij kinderen die de combi van 
ADHD en dyslexie hebben en niet bij kinderen die alleen met ADHD of alleen dyslexie.     
Taalproblemen Onderzoek

403
 heeft aangetoond dat er bij kinderen met ADHD ook vaak sprake is van taalproblemen waardoor ze  

in de dagelijkse communicatie net zo slecht scoren als kinderen met een taalstoornis (TOS). Kinderen met ADHD hebben in de da- 
gelijkse omgang moeite om een samenhangend verhaal te vertellen en introduceren nieuwe personages vaak enkel met ’n per- 
soonlijk voornaamwoord waarbij ze denken dat de luisteraar begrijpt wie ze bedoelen. Dit impliceert dat, niet alleen thuis of in de 
klas, maar ook in onderzoek en behandeling van ADHD-kinderen, taal meer aandacht moet krijgen dan nu vaak het geval is.

 
 

Motorische problemen komen voor bij 30-50% van alle kinderen met ADHD; bij ♀ wat meer als bij ♂ met ADHD.
 
Dit komt omdat  

motorische problemen mn. gerelateerd lijken te zijn aan ADD. Ze worden vaak gemist als er niet specifiek naar wordt gevraagd.
 
Het  

vragen naar de motoriek dient dan ook een vast onderdeel van de ADHD-diagnostiek te zijn met z.n.verwijzing naar de kinderfysio- 
therapeut voor onderzoek.

 404 
Als dit afwijkend is bij een kind met ADHD, zal bij complexe problematiek verwezen moeten worden  

naar een revalidatiearts. De combinatie van ADHD en DCD heeft een slechtere psychosociale prognose dan ADHD alleen.
 
                                                                                                                                                                                    

Kinderen met ADHD hebben 6x vaker last van verstopping en 3x vaker van ontlastingsincontinentie dan leeftijdsgenoten zonder.
405

                                                                                                                                                                                               
Bij kinderen met ADHD loopt de hersenrijping 2-3 jr. achter; ook zijn de hersenen gem. wat kleiner mn de frontale gebieden, in de  
n.caudatus en het cerebellum. Ze scoren meestal lager op uitvoerende functies zoals onthouden, plannen en organiseren.      
Kinderen met ADHD of ODD hebben als kleuter al moeite hun impulsen te beheersen. Kleuters met ADHD hebben bovendien pro- 
blemen met hun werkgeheugen. Onderzoeker constateert dat de opvoedingsvaardigheden en kenmerken van de moeder voorspel-
len hoe de vaardigheden van de kleuters zich ontwikkelen.

406
 Een positieve opvoedstijl (prijzen en belonen) hangt samen met bete-

re prestaties bij tests voor het werkgeheugen. Kleuters met een moeder die zelf met stress, depressie of ADHD kampt hebben min-
der controle over hun impulsen.                                                                                                                                                           
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met ADHD tijdens het uitvoeren van een taak wanneer zij feedback krijgen hun gedrag in mindere 
mate aanpassen dan andere kinderen. Tevens blijkt dat kinderen met ADHD/ASS minder emotioneel op negatieve feedback reage-
ren dan kinderen zonder ontwikkelingsstoornis.

407
                                                                                                           

Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen met ADHD een ontwricht belonings/motivatiecentrum in het brein hebben. Dit wordt 
veroorzaakt door een tekort aan 2 eiwitten (de dopaminereceptor waar de hersenstof dopamine aan bindt om het signaal “beloning” 
of “motivatie” aan het brein door te geven en de dopaminetransporter, die rondzwemmend dopamine opvangt en recyclet voor ge-
bruik).  Deze hersengebieden belonen ons en zorgen ervoor dat we gemotiveerd en geconcentreerd blijven. Dit verklaart mogelijk 
waarom deze patiënten vaker verslaafd zijn en overgewicht hebben.

 408
  Onbewust proberen ze met het eten van een lekker 

gebakje of een snuif cocaïne te compenseren voor het ontwrichte systeem.                                                                                         
Kinderen met ADHD lijden aan een verstoord tijdsbesef: wat voor anderen een korte tijdspanne is duurt voor hen een eeuwigheid.

 

Bij ADHD is sprake van een tekort aan dopamine hetgeen de perceptie van tijd beïnvloedt. Ritalin -dat dopaminespiegels verhoogt  
- herstelt het normale tijdsbesef weer.

 409
                                                                                                                                                  

Angst- en gedragsstoornissen komen vaker voor bij jongeren met ADHD. Bovendien vergroten deze stoornissen het risico dat een 
jongere met ADHD een depressie krijgt.10-40% van de jeugdigen met ADHD ontwikkelt symptomen van een depressie.

410
 

ADHD en ASS worden in psychiatrische handboeken strikt van elkaar gescheiden. Pas de laatste jaren wordt duidelijk dat er over- 
lap tussen beide aandoeningen is. Zo’n 20-50% van de ADHD'ers zou ook autistische trekken vertonen. Van de mensen met ASS 
hebben 30-80% ook ADHD. Uit tweelingstudies blijkt dat deze overlap geen toeval is, maar deels genetisch bepaald. Gezien de 
symptomen in de praktijk is Buitelaar ervan overtuigd dat aandachtsproblemen de kern van de overlap vormen. 'Dat kan gaan om 
problemen met het verwerken van prikkels, om slechte aandacht of selectieve aandacht. Terwijl het bij ADHD de uitdaging is een 
kind zich lang genoeg te laten concentreren op 1 taak, is het bij autisme vaak moeilijk iemands aandacht ergens vanáf te krijgen.

411
                                                                                                                                                                                                             

FAS Meer dan 500 kinderen/ jaar (1-2/1.000) worden geboren met FAS en 5000 kinderen/jaar (10 op de 1.000) met FASD door 
overmatig alcoholgebruik (6 E of >) van moeder. FAS is een aandoening die ontstaat tijdens de zwangerschap waarbij sprake is 
van een combi van 4 dingen: groeiachterstand, fysieke kenmerken (slechte tanden, een rechte bovenlip, een brede neus, hangen-
de ogen, hartproblemen en vervorming van botten) gedragsafwijking door blootstelling aan alcohol. Als je al deze kenmerken kunt 
vaststellen luidt de diagnose: FAS. Zijn slechts 3 kenmerken (bewijsbaar) aanwezig waaronder de blootstelling aan alcohol, dan 
noemen we het Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). Zijn de fysieke kenmerken niet aanwezig dan is er geen sprake van FAS 
maar van FASD. Kinderen met FASD herken je vooral aan hun afwijkende gedrag. Veel FAS-kinderen hebben een verstandelijke 
handicap doordat het voorste deel van de hersenen beschadigd is; de PFC. Ze kunnen daardoor onze complexe maatschappij niet 
goed aan. Ze reageren impulsief, overtreden regels omdat ze die niet begrijpen en kunnen niet voorzien in wat voor problemen ze 
terechtkomen. Ze overzien de latere gevolgen van hun handelen niet.De PFC is het hersengebied dat nog onrijp is in de puberteit 
daarom lijken sommige uitingen van FAS ook wel op extreme symptomen van puberteit. Bij FAS-kinderen speelt echter ook nog 
mee dat hun oordeel over andere personen niet goed ontwikkeld is, waardoor ze gemakkelijk in contact komen met de verkeerde 
mensen. Door al deze factoren lopen ze het risico met politie/justitie in aanraking te komen en te worden gestraft. Straffen helpt 
echter niet want ook de ontwikkeling van hun geweten is verstoord.  

                                                
402
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ODD/CD 2-16% van de kinderen heeft een oppositionele stoornis. ♂ 2x vaker dan ♀; die verhouding wordt in de adolescentie gelijk  
Of een kind ODD/CD ontwikkelt is voor 50% erfelijk bepaald, meerdere genen spelen een rol o.a. chrom. 2 en 19, omgevingsfacto- 
ren spelen verder een belangrijke rol.  
Onderzoek wijst uit dat vooral ♀ met antisociale gedragsproblemen een groot risico lopen op om zich ook op volwassen leeftijd nog  
schuldig te maken aan fysiek geweld en bedreiging. Tijdige herkenning van kinderen met gedragsproblemen zou gewelddadig  
gedrag op latere leeftijd kunnen beperken.

 
Verder blijkt dat er een belangrijk verschil is tussen kinderen met reactief antisociaal  

gedrag en proactief antisociaal gedrag. Reactief antisociale ♂ of ♀ zijn vaak als reactie antisociaal en niet uit eigen beweging. De-
ze kinderen hebben minder kans op agressief gedrag in de volwassenheid maar zullen eerder angstig/depressief zijn. Pro-actief 
anti-sociale kinderen zijn niet als reactie maar uit eigen beweging antisociaal.

 
Deze ♂ of ♀ liegen bv, vertonen vandalistisch gedrag 

en stelen. Zij lopen grote kans om als volwassene te ontsporen.
 412

                                                                                                                   
ASS  Er zijn in NL 30.000 à 60.000 jongeren in de leeftijd van 0-20 jr met ASS. Ruim 25% heeft ook symptomen van ADHD. ASS 
wordt 2x zo vaak gediagnosticeerd bij ♂ als bij ♀ en ♂ worden ruim 4x zo vaak behandeld. Het aandeel kinderen met ASS neemt 
toe met de leeftijd. Van de 4-12-jarige kinderen heeft bijna 3% volgens de ouders de stoornis (ca 43.000 kinderen). Bij de 10-12-ja-
rigen komt het voor bij 7% van de ♂ en 3,5% van de ♀. De toename komt doordat de diagnose vaak pas later wordt gesteld.                                                                                                                                                                                       
In NL kampen zo'n 190.000 mensen met een vorm van ASS. De huidige conscensus is dat bij ASS genetische factoren overheer-
sen en omgevingsfactoren bijdragen aan de symptomen. Het aantal diagnoses neemt de laatste jaren snel toe ook bij kinderen. 
Volwassenen kijken beter naar kinderen en daarnaast is enerzijds de definitie verbreed, waardoor Asperger+PDD-NOS ook wor-
den meegerekend, anderzijds is het zo dat de handicap veel vaker dan vroeger tot problemen leidt. Het toegenomen beroep dat de 
maatschappij doet op sociale en communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en zelfredzaamheid heeft daarmee te maken. En ten- 
slotte hebben ouders en scholen een diagnose nodig als paspoort tot voorzieningen.

413
  

Baby's en peuters worden vanaf 2016 intensiever onderzocht op signalen van ASS door consultatiebureaus. Ze gaan dan werken  
met 8 'alarmsignalen' voor ASS, die zijn opgenomen in een het van Wiechenschema. Volgens kinderpsychiater van Daalen is de 
diagnose bij 2-jarige kinderen betrouwbaar te stellen.ASS wordt nu vaak pas op de lagere school vastgesteld. Volgens de onder-
zoeker moeten kinderpsychiaters bij jongere kinderen die weinig spreken, niet goed spelen en gedragsproblemen hebben, niet 
zomaar besluiten het nog een tijd aan te zien.

 
Het voordeel van een diagnose op jonge leeftijd is dat de behandeling vroeg kan 

beginnen, waardoor achterstanden in bv taal en speelvaardigheid beperkt kunnen worden.   
Het herkennen van gezichten door kinderen met ASS geeft een indicatie voor de mate van ASS in de puberteit. De onderzoekers  
observeerden kinderen met ASS op 2 momenten: bij 1

e
 vaststelling van ASS in de kindertijd en 7 jr later. Zij keken speciaal naar  

gedrag van deze kinderen tijdens spel en gesprekjes met een volwassene. In de kindertijd voerden de kinderen bovendien een 
computeropdracht uit waarin ze foto's van mensen moesten herkennen en aanwijzen als identiek. Kinderen die dat moeilijk vonden,  
bleken bij de spelobservatie in de puberteit meer symptomen van autisme te vertonen dan bij de spelobservatie in de kindertijd. De- 
genen die beter waren in gezichtsherkenning vertoonden als puber minder ernstige symptomen van ASS.

 414
 

Kinderen met ASS en gedragsproblemen reageren beter op een combi van medicijnen en training van hun ouders,
 
dan op medicij- 

nen alleen.
415

    
Kinderen met een oudere broer/zus met ASS hebben een grotere kans op deze stoornis. Uit onderzoek van de Universiteit van Ca- 
lifornië blijkt dat de kans op een 2

e
 kind met ASS gem 8-18% is; voorheen werd de kans op 3-10% geschat.       

Meisjes/vrouwen met ASS kunnen andere klachten en symptomen hebben als jongens/mannen. Ze hebben vaak strategieen aan-
geleerd om hun sociale en communicatieve beperkingen te compenseren, ook is er bij hen vaak sprake van comorbiditeit. Om hen 
tijdig te diagnosticeren is het belangrijk om te letten op deze compensatiemechanismen klachten van overbelasting (angst, somber-
heid, boosheid of lichamelijke klachten), sensorische overgevoeligheid en het hebben van moeite met veranderingen.

416
                                                         

In de hersenen van kleuters met ASS zijn afwijkingen zichtbaar die wijzen op een veranderd communicatievermogen in het brein. 
Bij de kleuters met ASS blijken hersengebieden gem minder goed met elkaar verbonden te zijn dan bij gezonde kinderen. Het wijst 
op minder efficiënte communicatie tussen hersengebieden bij jonge kinderen met ASS.

417
                                                               

De hersenstructuur van mensen met ASS wordt gekenmerkt door veel korte en weinig lange verbindingen. Dit laten Amerikaanse 
onderzoekers zien aan de hand van beelden van hersennetwerken. De onderzoekers vergelijken de hersenen met vliegroutes.

 
Nor-

maal gesproken beschikken hersenen over transatlantische routes leggen ze uit maar mensen met ASS hoppen vooral van stad 
naar stad. Door dit 'cityhoppen' is het omslachtig om de andere kant van de wereld te bereiken. Zo is het voor mensen met ASS  
ook lastig om verschillende hersendelen te verbinden wat bijv het interpreteren van gezichten bemoeilijkt.

 418
    

Sommige kinderen met ASS zijn steengoed in wiskunde. Een nieuw onderzoek verklaart dat nu. Wanneer autistische kinderen een  
wiskundig probleem voorgeschoteld krijgen, wordt het deel van het brein dat we normaal gebruiken om onder meer gezichten te 
herkennen, ook ingezet.

 419
                                                                                                                                                                     

Oorzaken Uit onderzoek naar de invloed van de leeftijd van ouders op het risico op ASS bij de kinderen is naar voren gekomen dat  
hoe hoger de leeftijd van de vader is, hoe hoger het risico op een kind met ASS. Vaders van 40-49 hebben een 28% hoger risico  
dan vaders van 20-29. Bij vaders ouder dan 50 lag het risico zelfs 66% hoger. Daarnaast kwam naar voren dat ook de hoge leef- 
tijd van de moeder een rol speelt. Moeders van 40-49 hebben een 15% hoger risico dan moeders van 20-29. En niet geheel onver- 
wacht bleek dat de combinatie van een oudere vader en een oudere moeder de risico’s van beide versterkte. 
CDH8, een gen dat de DNA-structuur regelt, werd in 2012 voor het eerst in verband gebracht met ASS en blijkt bij onderzoek een  
nieuw ‘autisme-gen’. Mensen met een mutatie in dit gen hebben sterk overeenkomstige symptomen, waaronder een groot hoofd ,  
obstipatie en een afwijkend slaappatroon en bijna allemaal hebben ze ASS.

420
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Bij een op de drie gevallen van autisme lijkt er een verband met een missend eiwit in het brein; het zgn nSR100. Eerder onderzoek  
wees er al op dat dit eiwit schaars is bij mensen met ASS. De Canadezen deden daarom een onderzoek met muizen, waarbij ze 
het niveau van dit eiwit in de dieren verlaagden. Zodra het nSR100-gehalte gehalveerd werd, gingen de muizen tekenen van  
autisme vertonen. Zo gingen ze zich minder interactief gedragen en werden ze gevoeliger voor geluid.

421
 

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat omgevingsfactoren een grotere rol spelen bij het ontstaan van ASS dan tot nu toe werd aan- 
genomen. Het blijkt dat slechts in 37% van de gevallen ASS kan worden toegeschreven aan genetische aanleg. Bij 55% wordt het  
waarschijnlijk veroorzaakt door omgevingsfactoren.

422
   Zoals bv de leefomgeving van mensen, de omstandigheden waaronder ze 

zijn geboren en eventuele infecties waaraan ze zijn blootgesteld. Onderzoek toont aan dat prenataal gebruik van foliumzuur leidt 
tot minder kinderen met ASS.

423
                                                                                                                                                                  

In een studie vergeleken onderzoekers de blootstelling aan luchtvervuiling van moeders met en zonder kinderen met het vóórko-
men van ASS. Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide bleek te gelden: hoe hoger de concentratie, hoe groter het risico dat een kind 
ASS ontwikkelt.

 424
   Zo blijkt dat in wijken met de hoogste concentraties luchtvervuiling autisme 3x zo vaak voorkomt als in wijken 

met de schoonste lucht.                                                                                                                                                                         
Bij 12% van de kinderen met ASS werden in Australië geboorteafwijkingen geconstateerd;

 
2x zo vaak als bij kinderen zonder deze 

stoornis.
425

                                                                                                                                                                                    
Mensen met ASS hebben moeite met het verwerken van emoties.Tot voor kort dachten wetenschappers dat zij veel minder geraakt 
worden door emoties van anderen, maar dat is niet waar, blijkt uit onderzoek.

 
Kinderen met ASS merken wel degelijk dat iemand 

anders verdriet heeft/ teleurgesteld is, maar ze gebruiken die informatie niet zoals we zien bij andere kinderen.
 
Andermans verdriet 

/zichtbare pijn leidt bij deze kinderen niet automatisch tot medelijden /empathische benadering. Kinderen met ASS gaan zich soms 
juist lastiger gedragen naarmate ze emoties sterker ervaren. Vanwege die verwarrende gevoelens proberen veel van hen dergelij-
ke prikkels te vermijden en trekken ze zich terug van andere kinderen. Het blijkt dat kinderen met ASS minder goed begrijpen wat 
de oorzaken van andermans emoties zijn en zij kunnen zich ook minder goed verplaatsen in anderen.  Hierdoor zijn emoties van 
anderen onvoorspelbaar voor kinderen met ASS en reageren zij niet altijd gepast, vertelt onderzoeker. Dit onbegrip in sociale situ-
aties zorgt voor gevoelens van frustratie en leidt bijvoorbeeld tot agressie.

426
                                                                                                                          

Nieuw onderzoek wijst uit dat peuters met ASS oogcontact niet met opzet vermijden, maar simpelweg het belang ervan onder-
schatten, ze lijken de sociale significantie van oogcontact niet te begrijpen.

427
  

Jonge kinderen met ASS verwerken visuele informatie langzamer dan gewone kinderen. Bovendien ‘zien‘ de hersenen vooral de-
tails in plaats van een compleet beeld.

428
  Van autisten werd tot nu toe aangenomen dat ze minder vaak gelaatsuitdrukkingen van  

hun gesprekspartners zien en hen ook minder in de ogen kijken.
 
Nieuw onderzoek toont aan dat autisten wel degelijk gezicht en li- 

chaam van hun gesprekspartner bekijken maar dat bepaalde hersendelen niet gestimuleerd worden om emotionele lichaamstaal  
te signaleren.

429
                                                                                                                                                                                               

Jongeren met ASS hebben gem een 5x zo hoog risico op een psychotische of bipolaire stoornis als leeftijdsgenoten. Opmerkelijk is  
dat voor jongeren met ASS die goed presteren op school, het risico op psychose het grootst is; tot wel 18x zo hoog.

430
 

Kinderen met ASS hebben vaak problemen met communiceren. Als ze daarnaast een verstandelijke beperking hebben, zijn ze bij- 
zonder kwetsbaar. Onderzoek toont aan dat deze kinderen meer problemen hebben bij het begrijpen van taal dan bij het produce-
ren ervan. Behalve met woordbegrip heeft een deel van de kinderen met ASS en een verstandelijke beperking moeite met de sym-
bolische aspecten van taal en communicatie. Op scholen en kinderdagverblijven worden er voor kinderen met ASS vaak picto’s ge-
bruikt om de communicatie te verduidelijken. Men realiseert zich echter meestal niet dat een pictogram evenals een woord een 
symbolisch karakter heeft. Sommige laagfunctionerende kinderen met ASS zullen dus ook de verwijzende functie van een picto 
nog niet kunnen begrijpen. Voor hen zijn andere strategieën nodig om een activiteit aan te kondigen, een volgorde van activiteiten  
aan te geven of een taak te uit te leggen.

431  
Motorische problemen onderzoek toont aan dat kinderen met autisme ong een half jaar achterlopen in het verwerven van de grove 
motoriek en een jaar in het ontwikkelen van de fijne motoriek.

 432
 

Taalproblemen 50-80% van de kinderen met ASS hebben een taalontwikkelingsstoornis 
Angststoornissen Onderzoek toont aan dat zo'n 40% van de kinderen met ASS klinisch angstig is. Symptomen van ASS blijken va- 
ker voor te komen bij kinderen met een angststoornis. Angststoornissen komen ook vaker voor bij kinderen met ASS dan bij kinde- 
ren met ADHD. Mogelijk vormt de aanwezigheid van ASS(-symptomen) een risico voor het ontwikkelen van angststoornissen.  
Angststoornissen zijn bij kinderen goed te behandelen met cognitieve gedragstherapie. Het maakt daarbij niet uit of ze wel/geen  
ASS hebben. De therapie heeft ook een positief effect op de kwaliteit van leven, de symptomen van ASS en gedragsproblemen.    
Hoe meer ASS-trekken iemand vertoont, hoe groter de kans dat hij/zij internet op een dwangmatige manier gebruikt. Personen die 
hoog scoorden op een lijst met stellingen mbt. ASS-eigenschappen,bleken vaker internet op een dwangmatige manier te gebruiken 
dan personen die weinig tot geen ASS-eigenschappen vertoonden. Ze zaten niet zozeer meer uren op internet, maar de aard van 
het internetgebruik was bij de personen met meer ASS-trekken wel vaker problematisch.

 433
 Voorbeelden van compulsief internet-

gebruik zijn: blijven internetten terwijl het je bedoeling was ermee te stoppen, internetgebruik dat resulteert in conflicten met ande-
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ren en onrust wanneer het onmogelijk is het net op te gaan.                                                                                                        
Ouders van jongeren/volwassen kinderen met ASS scheiden vaker dan ouders van jongeren zonder beperking.

434 
Ouders van kin-

deren <8 jr. met ASS hebben een even grote kans te scheiden. Na die leeftijd daalt het aantal scheidingen voor ouders met kinde-
ren zonder ASS. Maar jongeren met ASS hebben nog steeds veel ouderlijke zorg nodig, waardoor er druk op de ouders en hun hu-
welijk blijft bestaan.                                                                                                                                                                      
Mensen met ASS hebben een veel lagere levensverwachting dan andere mensen. Zij leven liefst 16 jr korter dan gemiddeld, blijkt 
uit een groot onderzoek in Zweden. Hartproblemen zijn de belangrijkste doodsoorzaak gevolgd door zelfdoding.

435
                                                                                                                                               

PTSS 14% van 7-12 jarigen en 20% van 12-17jarigen maakt traumatische ervaringen mee.Van hen blijkt 33% PTSS te ervaren. 
Jeugdigen met PTSS kunnen met slechts een paar uur therapie - met EMDR of schrijftherapie - succesvol behandeld worden.

436 
80% van de Nederlanders heeft gedurende het leven 1 of meer buitengewoon schokkende dingen meegemaakt – een familielid  
dat onverwachts overleed, een gewapende overval, een verkrachting, een zware brand of een andere ramp. Bijna 10% van hen  
ontwikkelt een PTSS. Eerder onderzoek laat zien dat ♀ 2-3x vaker PTSS ontwikkelen dan ♂ ook al worden ♂ vaker blootgesteld  
aan potentiele traumatische gebeurtenissen. Deels kan dit verklaard worden door de aard van het trauma. ♂ worden meer bloot  
gesteld aan schokkende gebeurtenissen door ongevallen en oorlogen, terwijl ♀ meer in aanraking komen met seksueel misbruik en 
fysiek geweld. Daarnaast speelt gender een rol in hoe trauma wordt ervaren en ingeschat.  
In NL belanden jaarlijks 770.000 mensen na een ongeval met letsel op de SEH, onder wie alleen al 130.000 na verkeersongeluk- 
ken. Uit onderzoek van AMC onder ernstige letselslachtoffers blijkt dat 16% in het 1

e
 jaar PTSS ontwikkelt. Bij kinderen is dit 12%.  

Ze hebben last van slaapstoornissen, herbeleving, extreme spanning en zijn prikkelbaar. 
EMDR-therapie is een behandeling waarbij je simpele oogbewegingen maakt en tegelijkertijd de nare herinneringen oproept. Deze 
therapie wordt regelmatig toegepast bij mensen met PTSS. Om te achterhalen hoe traumatische herinneringen zich kunnen ontwik-
kelen, onderzocht De Voogd allereerst waarom stressvolle gebeurtenissen beter onthouden worden dan neutrale gebeurtenissen.  
De Voogd: “Bij gezonde proefpersonen spelen veranderingen in het brein in de periode na een stressvolle gebeurten is een grote 
rol bij het onthouden van de gebeurtenissen. In deze periode speelt het brein de herinneringen namelijk opnieuw af en zo worden 
ze beter opgeslagen.” Om in te grijpen in dit proces van opnieuw afspelen, bekeek onderzoeker of het maken van oogbewegingen 
de herinnering kan verminderen. Ze vergeleek de hersenactiviteit tijdens het maken van oogbewegingen met hersenactiviteit in 
rust. Ze ontdekte dat wanneer je oogbewegingen maakt, een specifiek hersengebied dat betrokken is bij het opslaan van herinne-
ringen, de amygdala, onderdrukt wordt. “Het onderdrukken van dit gebied zorgt ervoor dat we de herinneringen die opgeroepen 
worden, vergeten. De oogbewegingen trekken je volledige aandacht, waardoor je geen aandacht meer kunt hebben voor de herin-
nering”. 
Kinderen met traumatische ervaringen hebben een grotere gevoeligheid voor stress als ze volwassen zijn dan kinderen zonder 
trauma's. Deze stressgevoeligheid vormt een risico voor het ontstaan van een psychose.

437
  Wetenschappers van the Douglas 

Health University en the McGill University  hebben aangetoond dat trauma's zoals misbruik in de kindertijd, de connectie tussen de 
hersengebieden die een rol spelen bij cognitieve en emotionele processen blijvend kunnen verstoren. De onderzoekers ontdekten 
een dunnere myelineschede in een groot aantal hersengebieden bij mensen die in hun kindertijd trauma's hebben opgelopen.Daar-
naast bleek er sprake te zijn van een abnormale ontwikkeling op moleculair niveau. Dit beïnvloedde de cellen die zijn betrokken bij 
de productie en het behoud van myeline. Daarnaast ontdekten zij dat sommige van de beïnvloedde axonen ongewoon verdikt wa-
ren. Deze veranderingen samen zorgen voor een verstoorde connectie tussen het gedeelte van de hersenen dat is betrokken bij de 
verwerking van emoties – en geassocieerde gebieden, zoals het beloningscentrum van het brein. Volgens de wetenschappers ver-
klaart dit waarom mensen die vroeger zijn misbruikt, emoties op een andere manier verwerken en vaker te maken hebben met mid-
delenverslavingen.                                                                                                                                                                                 
Kinderen die kort na een schokkende gebeurtenis veel last hebben van stressklachten, zoals nachtmerries, angst of depressieve 
symptomen lopen een verhoogd risico op PTSS klachten op lange termijn.

 
Maar ook stressklachten van de ouders blijken belang- 

rijke voorspellers te zijn voor latere symptomen bij de kinderen. Daarom is het belangrijk om naast de zorg voor het kind expliciet 
aandacht te schenken aan het welzijn van ouders na een schokkende gebeurtenis.

 438 
Uit onderzoek blijkt dat PTSS en verslaving vaak hand in hand gaan, maar niet/pas laat wordt ontdekt omdat verslaafden vaak  
lang hun traumatische ervaringen verzwijgen. De meest voorkomende oorzaak voor PTSS is bij ♀ een verkrachting en bij ♂ het  
zien van een ongeval of overlijden van een andere persoon. Dat verslaving en PTSS zo vaak samengaan komt omdat mensen  
soms drugs gebruiken als een vorm van ‘zelfmedicatie’. PTSS wordt oa gekenmerkt door angst en onrust en verslaafde mensen  
proberen dit te dempen met drugs en alcohol.                                                                                                                        
Psychotische PTSS Onderzoekers lijken een nieuwe psychiatrische stoornis te hebben ontdekt: posttraumatische stressstoornis 
(PTSS) met secundaire psychotische kenmerken.

439
 Patiënten met deze ernstige stoornis krijgen vaak ten onrechte de diagnose 

schizofrenie waardoor zij niet de juiste behandeling krijgen.
 
Psychotische PTSS heeft andere kenmerken en dient anders te wor-

den behandeld dan schizofrenie. Het is vooral belangrijk dat artsen/psychiaters de symptomen van psychotische PTSS herkennen 
en de juiste diagnose stellen. Volgens onderzoeker is het onderscheid tussen schizofrenie en psychotische PTSS betrekkelijk een-
voudig te maken. Er zijn 3 belangrijke verschillen: zo zijn wanen en hallucinaties bij psychotische PTSS zelden bizar van inhoud, 
zoals bij schizofrenie. Een schizofrene patiënt kan bijvoorbeeld denken dat mensen door een muur kunnen lopen of dat er een a-
toombom in Tokyo ontploft als hij aan z'n pink trekt. Bij psychotische PTSS hebben wanen altijd een relatie met de traumatische 
ervaring. Iemand die bijvoorbeeld is gemarteld door de KGB ziet KGB'ers achter bomen staan. Verder hebben patiënten met schi-
zofrenie of met psychotische PTSS meestal nog meer bijkomende psychiatrische stoornissen, maar bij psychotische PTSS zijn dat 
er 3x zoveel als bij schizofrenie. Ook zie je bij psychotische PTSS zelden formele denkstoornissen, zoals bij schizofrenie. Schizo-
frene patiënten praten vaker onsamenhangend zonder enige vorm van logica; dat zie je niet bij psychotische PTSS. Deze drie va-
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riabelen kunnen in 99% van de gevallen correct voorspellen in welke groep een patiënt valt.                                                                                                                                                                                            
Piekeren Onderzoek heeft uitgewezen dat onophoudelijk piekeren ten onrechte wordt gezien als een angstsymptoom; het is vol-
gens de onderzoekers geen symptoom van een angststoornis maar een persoonlijkheidstrek. De resultaten van het onderzoek 
kunnen gevolgen hebben voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornissen. De huidige therapieën zijn kortdurende 
angstbehandelingen terwijl de patiënten wellicht meer baat hebben bij langer durende persoonlijkheidsbehandelingen.

440
                                                      

Angst- en of stemmingsproblemen Omdat het vaak voorkomt en gezien de ernstige, vaak chronische consequenties van angst-
stoornissen in de kindertijd is er in de afgelopen decennia steeds meer onderzoek gedaan naar de mechanismen die een rol spe-
len bij het ontstaan van pathologische angst. Gedacht wordt dat familie-invloeden van groot belang zijn bij de ontwikkeling van ab-
normale angst bij kinderen. In een aantal studies werd onder ecologisch valide omstandigheden aangetoond dat verbale informa-
tie een rol speelt bij de overdracht van angst van ouder op kind. Meer specifiek werd gevonden dat angstige ouders negatieve in-
formatie doorgeven aan hun kinderen in het geval van een potentieel dreigende situatie en dat negatieve verbale informatie afkom-
stig van de ouder invloed heeft op angstniveau en angstig gedrag bij het kind.                                                                     
4-8% van de ouders van kinderen van 0-12 jr zegt dat hun kind internaliserende problemen heeft  waar angst- en stemmingspro-
blemen onder worden verstaan.

441 
Bij ♂ van 5-6 jr. zien ouders het meest vaak internaliserende problemen. Ruim 8% van de jonge-

ren van 11 t/m16 jr. geeft zelf aan dat hij last heeft van angst- en of stemmingsproblemen.
 
De kans dat adolescenten met depres-

sieve klachten geen angstsymptomen vertonen, en vv.is klein.
442

 Onderzoeker  keek bij 497 adolescenten naar de ontwikkeling van 
angst en depressie tussen 13

e
-16e levensjaar. Zij constateert dat angst en depressie zich vaak tegelijkertijd ontwikkelen. Voor on-

derzoek naar het ontstaan en behandeling van depressie en angst betekent dit dat het afzonderlijk bestuderen van depressie/ 
angst mogelijk geen meerwaarde heeft. Behandelingen kunnen zich beter op zowel depressie als angst richten. Pas wanneer men-
sen lijden aan ernstige angst en depressie wordt dit in de psychiatrie als een ziekte beschouwd. Er wordt dan ook wel gesproken 
van ‘klinische angst en depressie’. Maar ook wanneer de klachten milder zijn (subklinisch) kunnen ze de kwaliteit van leven vermin-
deren en invloed hebben op het functioneren op het werk en het sociale leven. Verder blijkt dat wie aan subklinische depressie en 
angst lijdt een groter risico loopt om binnen 2 jr een klinische depressie of angststoornis te ontwikkelen. Ook functioneren deze 
mensen in de nabije toekomst minder goed dan mensen zonder subklinische depressie/angstklachten. Om klinische angst en de-
pressie tegen te gaan helpt het om al bij subklinische depressie/angst in te grijpen stelt onderzoeker. Toch betekent dit niet dat 
iedereen met subklinische klachten een behandeling nodig heeft. Veel klachten nemen in de loop van de tijd vanzelf af. Wel zijn 
subklinische depressie en angst alarmsignalen die er op wijzen dat de omstandigheden en behoeften van de persoon in kwestie 
onder de loep moeten worden genomen.

 443
                                                                                                                                                

Een aantal studies heeft laten zien dat de activiteit of volume van bepaalde hersenengebieden bij mensen met angst en depressie 
verschillen van die bij mensen zonder deze stoornissen. Zo vonden onderzoekers van Tol en Demenescu dat tijdens het verwerken 
van positieve woorden om deze te onthouden de hippocampus minder activiteit vertoonde in mensen met een stemmingsstoornis. 
Daarbij maakt het niet uit of mensen een diagnose van depressie, angst of van allebei hadden. De hippocampus is een zeer com-
plexe en belangrijke structuur voor het opslaan van informatie.  Tijdens het beoordelen van negatieve woorden functioneerde de 
hippocampus wel normaal. De bevinding zou mogelijk kunnen weerspiegelen dat positieve informatie als minder belangrijk bestem-
peld wordt, minder goed onthouden wordt en zo minder in staat is om de stemming op een positieve manier te beïnvloeden. De 
hippocampus was ook minder actief bij mensen die weer hersteld waren en dit kan mogelijk een kwetsbaarheid voor terugval weer-
spiegelen. Verder vertoonden alleen mensen met een huidig ernstige depressie meer activiteit van de dorsola-terale pre-frontale 
schors dan gezonde controles. Dit is een gebied dat ook zeer belangrijk is voor het reguleren van de stemming. In de groep men-
sen met een angststoornis is deze afwijking niet te zien.                                                                                                                                                                                                                       
Angststoornis(A) Ruim 10% van de jongeren van 13 t/m17 jr heeft het ½ jr voorafgaand aan het onderzoek een A gehad.

 
Dit zijn ca 

114.000 jongeren. In de categorie van 18-24 jr ligt het percentage A op 11,7% over het afgelopen jaar. De meest voorkomende A 
binnen beide leeftijdsgroepen zijn de sociale- en specifieke fobie. Deze stoornissen komen meer voor bij ♀ dan bij ♂.

444
 Deze pro-

blemen worden helaas niet/ veel te laat opgemerkt en 60% van hen krijgt daardoor geen behandeling. Bovendien zijn de huidige 
behandelingen lang niet altijd effectief, maar 60-70% van de jeugdigen geneest.5-30% van de jongeren ervaart een hoge mate van 
angst in de adolescentie en dit angstniveau blijft als ze ouder zijn veelal gelijk en gaat dus niet zomaar vanzelf over.

445
 Daarbij blijkt 

een hoog angstniveau veelal samen te gaan met slechter dagelijks functioneren.
446

 De jongeren hebben bv meer schoolgerelateer-
de problemen en ervaren verstoringen in de ontwikkeling van persoonlijkheid (wie ben ik?) en identiteit (waar hoor ik bij/wat past bij 
mij?). Ook blijken jongeren met een hoger angstniveau een slechtere kwaliteit van relaties met ouders+leeftijdsgenoten te hebben. 
Dit terwijl een goede kwaliteit van relaties met ouders en leeftijdsgenoten juist zo belangrijk is voor een positieve ontwikkeling. 

447
 

Uit recente publicaties blijkt dat A onder jongeren toenemen en dat zij hen in ernstige mate beperken in hun functioneren. Het geeft 
oa. een verhoogde kans op alcoholafhankelijkheid. De meeste kinderen met een A profiteren van CGT. 4% van de volwassenen 
heeft er last van ♀ 2x zo vaak dan bij ♂; dit omdat ♀ meer zaken hebben om zich zorgen over te maken. 

448
                                                                                                                                                                                                            

Sociale angst (SA) is een hardnekkige stoornis.
 
Mensen die er last van hebben als scholier blijven er doorgaans last van houden. 

Dat heeft oa. te maken met de manier waarop informatie verwerkt wordt’.
 
Onderzoekers onderzochten verschillende interventies 

om te voorkomen dat SA na of tijdens de adolescentie verergeren tot een sociale stoornis. Middels een screening op 25 scholen 
selecteerden ze 240 scholieren die last hadden van faalangst of SA.

449
 Zij kregen een online CBM training (een methode waarbij je 

de vertekeningen in de informatieverwerking direct kan veranderen dmv. Computertaken: Cognitieve Bias Modificatie) een CGT in 
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een groep op school of geen training. Wat opviel is dat scholieren na 2 jr gem. veel minder angstig waren geworden. Ook de scho-
lieren die geen training hadden gevolgd. Voor scholieren is dat een geruststellende gedachte. Ze groeien voor een groot deel van-
zelf over hun angsten heen. Vooral bij de scholieren met faalangst zijn de trainingen effectief. Op lange termijn zorgde de CBM 
training voor een afname van de faalangst en negatieve automatische associaties en de groepstraining voor een afname van de 
faalangst. Sociale situaties zijn meestal een beetje ambigu. Je weet niet altijd wat de mensen willen of bedoelen. Bij die interpreta-
tie gaat het bij sociaal wat angstiger mensen vaak mis. Als iemand ze aankijkt, denken ze eerder dat dit negatief wordt bedoeld dan 
dat iemand misschien wel geïnteresseerd is. Angstige mensen bekijken de wereld door een donkere bril. Ze richten hun aandacht 
vooral op bedreigende informatie in de omgeving. Zo kijken ze bv veel eerder naar boze gezichten dan naar gewone gezichten. 
Aandachtcontrole en temperamentfactoren blijken verder een belangrijke rol te spelen. Zo hebben scholieren met faalangst door-
gaans moeite de controle over het onderwerp van hun aandacht te bewaren. Als voorbeeld noemt onderzoeker de 1

e 
vraag bij een 

proefwerk. Iemand met faalangst die ontdekt dat hij het antwoord op de vraag niet weet, is geneigd om heel erg met zijn aandacht 
bij die vraag te blijven hangen ipv.verder te gaan met vragen die hij wel begrijpt. De temperamentsfactor ‘behavioral-inhibition heeft 
mn te maken met de manier waarop iemand omgaat met niet leuke dingen die op je afkomen.Mensen die hier hoog op scoren heb-
ben sterk de neiging dit soort situaties te vermijden of zich terug te trekken. Ze zullen signalen sneller interpreteren als beangsti- 
gend. Opvallend is dat beide kenmerken elkaar ook versterken. Iemand die hoog scoort op behavioral inhibition en laag op aan- 
dachtscontrole vertoont meer angstklachten.        
Kinderen met een cognitieve beperking hebben een grotere kans om emotionele problemen te ontwikkelen en ervaren meer angst  
dan hun leeftijdgenoten zonder beperking.

 450
  Uit onderzoek blijkt dat 22% van deze kinderen (7-20 jr) in NL voldeden aan de cri- 

teria van een A; de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij mensen met een cognitieve  beperking.   
Paniekstoornis (P) Bij een P heeft iemand meerdere P-aanvallen in een periode van ca 3 wkn. Zonder dat er sprake is van opval- 
lende lichamelijke inspanning of zelfs levensgevaar heeft de persoon grote angst. Het gebeurt gewoon. Tijdens de P-aanval heeft 
iemand ook last van hartkloppingen, zweten, opvliegers, koude rillingen, trillen of duizeligheid. Naar schatting 3,8% van de mensen 
krijgt  tijdens hun leven te maken met een P.

 
Zij hebben het meeste baat bij een combi van CGT en het slikken van een middel te-

gen depressie. Duur van de behandeling is 1 jr; vanaf 9 mnd wordt de medicatie afgebouwd naar nihil.
451

 Slechts 30 tot 50% van 
de mensen herstelt van de P.                                                                                                                                                                                                 
Selectief mutisme komt bij 1-7 op de 1000 kinderen voor; iets vaker bij ♀ (60%) dan bij ♂ en openbaart zich meestal rond het 3-5

e
 

jr.
 
De oorzaak is vaak SA en een geremd temperament; wat tot uiting komt in verlegen, geremd en zeer terughoudend gedrag in 

sociale situaties. Erfelijkheid speelt een rol. 
452

                                                                                                                                            
Dwangstoornis (OCS) lijkt weinig voor te komen, het kan echter ook zijn dat het onvoldoende herkend wordt. Uit epidemiologische 
studies blijkt een prevalentie van 0,06%-2% bij kinderen tot 18 jr en 1-2% bij volwassenen. Bij jongere kinderen komt OCS minder 
vaak voor. Dwangklachten ontstaan vaak tijdens het begin van de puberteit, maar ook jongere kinderen (6-8 jr) kunnen al klachten 
hebben.

453
  Stress kan een rol spelen of een traumatische gebeurtenis. Comorbiditeit komt veel voor; 50-60% van de kinderen met 

OCS heeft ook een angststoornis, 10-26% een depressieve stoornis en 25% ADHD. Ook tics komen vaak samen met OCS voor. 
Het hebben van tics tijdens de kinderleeftijd en in de vroege puberteit is een voorspellende factor voor OCS op latere leeftijd. Dit 
geldt ook voor ADHD. OCS tijdens de adolescentie voorspelt weer ADHD op volwassen leeftijd. 

 
10-15% van alle jeugdigen heeft 

last van tics en 0,6 % heeft Gilles de la Tourette.
454

                                                                                                                             
Ca 2,3% van de mensen ontwikkelt ooit in zijn of haar leven een obsessief compulsieve stoornis (OCD). Van mensen met dwang 
heeft 90% zowel last van dwanggedachten als dwanghandelingen. CGT wordt volgens nationale en internationale behandelricht-
lijnen als 1e keus gezien bij de behandeling van dwangproblematiek. Bij de behandeling van OCD zijn verschillende psychothe-
rapeutische interventies onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat mn 2 behandelmethoden effectief zijn, nl: de cgt-techniek in-vivo-
exposure met responspreventie en CGT. Van de cliënten die deze behandeling ondergaan, verbetert over het algemeen 70-80%, 
een resultaat dat bij follow-up in ieder geval tot 2 jaar aanhoudt.                                                                                                                                                                                          
Mensen met een OCD hebben moeite om hun rituelen af te leren vanwege het onvermogen om gevaar in te schatten.Bij onderzoek 
was er een vermindere breinwerking te zien in de ventromediale prefrontale cortex; het gebied dat betrokken is bij het maken van 
veilige keuzes.

455
 Volgens onderzoeker geeft dit meer duidelijkheid over dat gedragstherapie wellicht langer gevolgd moet worden  

om succesvol te kunnen zijn. 
Stress is de reactie op het ervaren van een stressor. Het is eigenlijk gewoon de methode van je lichaam om je welbevinden weer 

terug in zijn evenwicht te brengen. Hoe stressgevoelig je bent, hangt af van je ‘veerkracht’: hoeveel moeite het je kost om ‘terug te 
veren’ naar je normale toestand. Ondertussen is bekend dat deze veerkracht wordt bepaald door bv. genetische kwetsbaarheid, 
maar ook de manier waarop je brein zich ontwikkelt en ervaringen tijdens je vroege jeugd, zoals het gezin waarin je bent opge-
groeid, spelen een rol.                                                                                                                                                                                     
Tijdens de puberteit neemt het aantal depressieve klachten toe, vooral bij ♀.1 van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikke-
len van depressies is sociale stress, al wordt niet iedereen depressief van stress. ♀ kunnen minder goed tegen stress dan ♂: na 
stressvolle gebeurtenissen hebben ♀ vaker last van depressieve gevoelens. Ook reageren ♀ van wie de ouders ooit depressieve 
klachten hebben gehad anders op stress dan ♂.

456
                                                                                                               

Stressvolle gebeurtenissen hebben effect op de manier waarop iemands temperament zich ontwikkelt tijdens de adolescentie. 
Jongeren die stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt zijn op16-jarige leeftijd meer gefrustreerd dan als11-jarige. Niet al-
leen geldt dit bij heel ernstige gebeurtenissen, maar ook voor (meerdere) milde gebeurtenissen die bijna iedereen wel eens mee 
maakt als verhuizingen. Jongeren die geen stress meemaken zijn juist minder snel gefrustreerd naarmate ze ouder worden. Ook 
hebben jongeren na stressvolle gebeurtenissen een grotere kans om psychische aandoeningen te ontwikkelen zoals depressie of 
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gedragsproblemen.
457

                                                                                                                                                                           
Regelmatig hardlopen werkt goed tegen werkgerelateerde vermoeidheidsklachten. Onderzoeker onderzocht de effecten van hard-
looptherapie bij werknemers met burnoutklachten en bij studenten met studie-stress. Ze vond dat werkenden én studenten die 3x 
/week een hardloopsessie deden van een uur (inclusief warming-up en coolingdown) na 6 weken minder vermoeid waren. Daar-
naast sliepen ze beter, maakten minder cognitieve fouten en hadden ze minder moeite om inspannende cognitieve taken uit te 
voeren dan een controlegroep. De hardlopers voelden zich na afloop van de interventie ook beter in staat om hun werk te doen dan 
de controlegroep. 

458
                                                                                                                                                                         

Depressie(D) 0,6-1,7% van de kinderen heeft last van een dysthyme stoornis en1,6-8% van de adolescenten.
459

 1% van alle kinde-
ren <5 jr heeft een D en 2,8% van kinderen van 6-13 jr. Bij kinderen met een verstandelijke/lichamelijke handicap is dit 10%. 5,6% 
van jeugdigen van 13 t/m18jr. heeft een D. 5-8% heeft jaarlijks een D; dwz 50.000 jongeren per jr. In de oudere leeftijdscategorie 
van 18 t/m 24 jr is dat 6,7%. De verhouding ♂ :♀ is 1:1 voor kinderen en 1:2 voor adolescenten en volwassenen.

33
 40-90% van de 

depressieve jongeren heeft een comorbide stoornis: kinderen mn. ADHD/ODD/CD en jongeren mn angst- en eetstoornissen, mid-
delenmisbruik en suïcidaliteit.15-20% van jongeren (12-24 jr) heeft last van D-klachten.Tieners met een lichte D hebben later in hun 
leven een grotere kans op psychische problemen.

 
Van de onderzochte tieners had 8% lichte D. Daarbij voelden ze zich min.2 wkn. 

neerslachtig. Zij kregen op latere leeftijd vaker te maken met angsten, zware D en eetstoornissen. 
460

 De kans op een zware D is 
4x zo hoog. De kans op straatvrees,dwangneuroses en angsten is 2,5x zo hoog, op anorexia/boulemie is 3x zo hoog.                      
Het CBS rapporteerde dat 8% van de Ned bevolking het afgelopen jaar (2014) een D had. Uit het bevolkingsonderzoek NEMESIS-
2 komt het cijfer van 5.2% naar voren. (Nemesis gaat uit van diagnoses, CBS vaart op zelfrapportage). Maar liefst 18,7% van de 
bevolking tot 65 jr heeft ooit in het leven last gehad van een D; bij ♀ komt een D ca 2x zoveel voor als bij ♂: 24,3% van de ♀ heeft 
in haar leven ooit last gehad van D. Bij ♂ is dit percentage 13,1%. Per jaar lijdt 4-10% van de totale westerse bevolking aan een D. 
Maar liefst 15-17% van de totale westerse bevolking heeft ooit in het leven een D gehad.                            
In NL slikten 17.000 jongeren in 2015 een SSRI antidepressivum; dat is een toename van 40% tov 2007.Omega 3-vetzuren, aan-
wezig in vette vissoorten en noten, versterken het effect van antidepressiva.

461
 Uit onderzoek  bleek dat magnesium een vellig en 

effectief middel is om de klachten van een milde tot matige depressie te verminderen (248mg/dag). De effecten van magnesium 
kunnen worden vergeleken met die van SSRI's. Magnesium is een mineraal. Het is goed voor het bestrijden van ontstekingen, het 
reguleren van de bloeddruk en het opbouwen van spieren en botten.

 462
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De online cursus Grip Op Je Dip bedoeld voor D-jongeren is écht effectief.
 
D-en angstklachten nemen af en het gevoel grip te heb- 

ben op het leven neemt toe. Bijna 1 op de 3 deelnemers bleek na de cursus D-vrij, wat behoorlijk succesvol is.
463

    
Onderzoeker ontdekte dat gezonde adolescenten met D-symptomen informatie anders verwerken dan gezonde adolescenten. 

464
 

Dit is vooral het geval bij ♀. D-symptomen gaan bij hen vaker samen met een lagere reactiesnelheid, meer variatie in reactietijd, 
moeite met het onderdrukken van een reactie, minder flexibele aandacht en een verslechterd werkgeheugen.                                                                                                                                                     
Kinderen van 3-6 jr kunnen lijden aan een D en dat is te zien aan de manier waarop ze spelen.

 465
 Onderzoek toont aan dat D- kk in  

het algemeen minder spelen en vooral problemen krijgen als ze gevraagd wordt over negatieve emoties te spelen. 
Vaak wordt gedacht dat psychotherapie weinig effectief is bij mensen met ernstige D- klachten.

 
Onderzoek biedt aanwijzingen dat 

psychotherapie juist wel werkt bij mensen met veel D- klachten.
466

   
Personen die naast D ook boos zijn, lijden doorgaans aan een ernstiger D. Bij boosheid is er ook een kans op andere symptomen 
zoals angstklachten en suicidale gedachten. Onderzoeker adviseert behandelaars om hen extra goed in het oog te houden en 
sneller met een zwaardere behandeling te starten.

467
                                                                                                                            

In het menselijk genoom zijn tijdens onderzoek onder honderdduizenden(!) mensen 15 plekken ontdekt die verband houden met 
een ernstige D.

468
 Jongeren die genetisch kwetsbaar zijn voor D (als ze de veelvoorkomende variant van het gen 5-HTT hebben)

 

moeten extra voorzichtig zijn met cannabis. Blowen verhoogt nl hun kans om D te worden en leidt tot een toename van D-sympto-
men.

469 
Mensen met ernstig overgewicht maar ook met ondergewicht zijn meer D dan mensen met een normaal gewicht. Mensen 

met obesitas hebben 55% meer kans om D te worden in verg. met mensen met een gezond gewicht.
 
Wie D is –en een gezond ge-

wicht heeft – heeft 58% meer kans om na verloop van tijd obesitas te ontwikkelen. Een consortium onderzoekers onder leiding van 
het LUMC berekende dit op basis van een meta-analyse van 15 langlopende onderzoeken naar de relatie tussen obesitas (BMI> 
30) en depressie.

470
 Kinderen met een ouder met een D/angststoornis hebben een hoog risico zelf D te worden of ‘n angststoornis 

te krijgen. Uit onderzoek bleek dat de geschatte kans dat een jongere op 20-jarige leeftijd zelf een stemmings- of angststoornis ont-
wikkelt 38% is.

 471
  Op 35-jarige leeftijd was dat 65%. Havinga noemt de percentages “zorgwekkend hoog”. Volgens de promoven-

da is het “eerder regel dan uitzondering” dat kinderen van depressieve/ angstige patiënten ook een stemmings- /angststoornis ont-
wikkelen. Ze pleit voor preventie bij deze groep jonge mensen.                                                                                                              
Uit onderzoek van Landgraf e.a blijkt dat er een causaal verband bestaat tussen een verstoord dag/nachtritme en stemmingsstoor-
nissen. Al eerder werden stemmingsstoornissen in verband gebracht met een verstoord dag- en nachtritme, maar het was tot op 
heden onduidelijk wat oorzaak en wat gevolg was. Dit onderzoek toont voor het eerst een causaal verband aan: een verstoort ritme  
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is een oorzaak van stemmingsstoornissen.                                                                                                                                                                              
Uit onderzoek is gebleken dat bewegen een preventieve werking heeft op het ontstaan van een D. De gegevens van meer dan 
30.000 Noren werden bekeken en geconstateerd werd dat mensen die niet aan beweging doen een 44% grotere kans hebben om 
een D te ontwikkelen, vergeleken met mensen die 1-2 uur/week bewegen. De deelnemers aan het onderzoek werden 11 jr gevolgd 
Het onderzoek toont voor het eerst het preventieve effect van lichamelijke activiteit bij een D aan en stelt dat 12% van alle gevallen  
van D voorkomen had kunnen worden door regelmatig te bewegen

472
 

Manisch-depressieve stoornis(MD) In NL lijdt naar schatting 2% van de bevolking aan MD. Gem. wordt pas 12 jr na het ontstaan 
van de 1

e
 klachten de juiste diagnose gesteld. Een MD begint vrijwel altijd met een (milde) depressieve episode. Voorafgaand aan 

de 1
e
 (hypo)manische episode, worden echter vaak al lichte manische symptomen, suïcidale gedachten en slaapproblemen gesig-

naleerd. Kinderen met deze klachten lopen dus het grootste risico op het krijgen van een MD. Na een onderzoek waarbij geduren-                                                                                                                                                             
de 12 jr een groep kinderen van ouders met MD vanaf de puberteit tot gem. 28 jr gevolgd werd bleek dat 13% ook een MD ontwik-
kelt en 54% van deze kinderen een depressie, deze zijn veelal terugkerend van aard (33%).

473                                                                                                                         
Mindfulness(M)kan bij mensen met terugkerende D een terugval voorkòmen. Uit onderzoek 

474
 blijkt dat M ook tijdens een bestaan-

de D de symptomen reduceert.
 
16% van de bevolking kampt tenminste 1x in het leven met een depressieve periode. De kans op 

terugkeer neemt na elke D toe. Bij terugkerende D wordt gebruikelijk medicatie met antidepressiva voorgeschreven maar deze be-
handeling heeft bijwerkingen en is niet ideaal.                                                                                                                                 
Leerlingen van het VO die in de klas een M-training volgen rapporteren tot 6 mnd later minder aanwijzingen van depressie, angst of 
stress. Bovendien hebben zij ook minder kans op het ontwikkelen van uitgesproken klachten die kunnen wijzen op depressie. Voor 
de start hadden zowel de testgroep (21%) als de controlegroep (24%) een vergelijkbaar percentage van leerlingen met aanwijzing-
en voor depressie. Na de training lag dit aantal in de testgroep beduidend lager:15% vs 27% in de controlegroep. Dit verschil bleef 
ook na 6 mnd: 16% vs 31%. Deze resultaten wijzen erop dat M kan zorgen voor een vermindering van de klachten gerelateerd aan  
depressie en dat de training bovendien ook beschermt tegen de ontwikkeling van dit soort klachten.

475
                                                                                                                                                   

Misofonie is een aandoening die niet in de DSM-5 staat. Het bestaat uit 3 componenten: een obsessie met specifieke, menselijke  
geluiden, de aanwezigheid van een sterke agressieve impuls die het gevoel van oncontroleerbaarheid oproept en het vermijden  
van alle gekoppelde situaties waardoor het normale leven belast wordt. In het AMC kunnen deze patiënten terecht voor behande- 
ling, die onder meer bestaat uit CGT. 
Horen van stemmen ca.10-30% van de jeugdigen hoort wel eens een stem zonder dat iemand daadwerkelijk spreekt. Meestal gaat 
dat vanzelf over maar bij een deel niet. Soms zijn de stemmen positief maar ze kunnen ook negatief zijn en (vervelende) opdrach-
ten geven. Kinderen kunnen daar angstig en somber door worden en er een negatief zelfbeeld van krijgen. Bovendien is het horen 
van stemmen een risicofactor voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen zoals een depressie of psychose. Door een 
aantal factoren wo. het meemaken van nare gebeurtenissen kunnen de stemmen aanhouden en waanideeën ontstaan. Dat is een 
risicofactor voor het ontwikkelen van psychische problematiek op latere leeftijd. Ca.15% van de kinderen die stemmen hoorden had 
er veel last van: ze hadden mn psychosomatische klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. De onderzoeker interviewde dezelfde onder-
zoeksgroep nogmaals na 5 jr.; bijna 25% van de kinderen hoorde nog steeds stemmen.

476
 Verder werd gevonden dat beter ontwik-

kelde vaardigheden om emoties of bedoelingen van anderen correct te interpreteren bij kinderen die stemmen horen beschermend 
werkt tegen de vorming van waanideeën. Uit onderzoek bij volwassenen weten we inmiddels dat de stemmen een product zijn van 
onze eigen hersenen, oa van de taalcentra.                                                                                                                                                                                    
Automutilatie Zelfbeschadigend gedrag (ZG) werd in NL gerapporteerd door ca 24% van de scholieren. Jongeren die gepest wer-
den, die weinig binding met hun familie hadden en die rel veel depressieve gevoelens ervoeren vertoonden vaker ZG.

477
  Het aan-

tal jongeren tussen de 20-24 jr dat zichzelf ernstig verwond is sinds 2006 met 60% gestegen. In 2006 ging het nog om 1150 geval-
len in 2010 was dit aantal opgelopen tot 1800. Van alle leeftijdsgroepen onder de 25 jr belanden 3600 jongeren/jaar op de SEH na-
dat ze zich hebben verwond of een zelfmoordpoging hebben gedaan. Veruit de meeste slachtoffers (66%) hebben zichzelf vergif-
tigd door een overdosis te nemen. Het doel van ZG is het veroorzaken van pijn als een uiting van zelfhaat en/of zelfveroordeling 
meestal zijn ze getraumatiseerd. Het is vaak een symptoom van een psychische stoornis zoals borderline. Het wordt wel gezien als 
het omzetten van geestelijke- naar lichamelijke pijn. Het is vaak moeilijk te stoppen omdat bij pijniging het verslavende endorfine 
vrijkomt. 

478
                                                                                                                                                                                            

Adolescenten die een ouder hebben verloren aan kanker vertonen 2x zo vaak ZG met snijden, krassen/ branden als tieners wiens 
beide ouders nog leven. Omgaan met het verlies van een ouder in de tienerjaren is een zware opgave. Depressie en emotionele 
gevoelloosheid kunnen jongeren prikkelen tot ‘t zichzelf opzettelijk pijn doen. Zij vinden dat zorg zich meer mag richten op de ach-
tergebleven jongeren om ZG te voorkomen of rouw te verlichten zowel tijdens de ziekte van hun ouders als daarna.

479
                                                                                                                                                                                         

Borderline stoornis(BS)  2% van de bevolking heeft BS (150-200.000 patienten) ♀ meer dan ♂. BS komt meestal in volle omvang 
tot uiting aan het begin van de volwassen leeftijd; tussen 17

e
-25

e
 levensjaar. Mensen met BS hebben te maken met heftige stem-

mingswisselingen, hebben moeite om hun agressie te beheersen, zijn impulsief, vertonen onvoorspelbaar gedrag en denken zwart-
wit. Zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen komen bij mensen met BS vaak voor. Onderzoek

480
 toont aan dat een BS ook bij jon-

geren al goed vast is te stellen Lange tijd dachten hulpverleners en onderzoekers dat de persoonlijkheid van jongeren nog zo insta-
biel was dat de diagnose BS bij hen niet met zekerheid gesteld kon worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de persoonlijkheid 
van jongeren al behoorlijk stabiel is en dit soort kenmerken wel degelijk goed te meten is. Onderzoek naar ouderfactoren die te ma-
ken kunnen hebben met BS geeft aan dat B-jongeren vaker zeiden overbeschermd te zijn opgevoed en met minder emotionele 
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warmte dan jongeren zonder klachten.Ook gaven hun moeders aan dat zij meer last hadden van psychische klachten en ouderlijke 
stress. Een BS ontstaat in een complex samenspel van erfelijkheid en psychologische factoren wo. Ingrijpende ervaringen en om-
standigheden zoals het wegvallen van maatschappelijke zekerheden. 50% van de mensen met BS hoort stemmen. Ze horen ze ca. 
18 jr en hebben er veel last van.                                                                                                                                                                                                      
Psychose(P)  3.000 jongeren in NL krijgen jaarlijks een 1

e
 P. Milde psychotische ervaringen, zoals waanachtige ideeën of lichte ge-

voelens van paranoia, komen regelmatig voor bij adolescenten. Van de bijna 7700 ondervraagde jongeren van 12-16 jr. in NL rap-
porteert ong 40% dat ze vaak zo’n ervaring hebben. Tevens merkte de onderzoekster verschillen op tussen ♂ en ♀ wat betreft 
soort ervaringen. Zo werd bij ♂ grootheidswaan vaker gerapporteerd. Hallucinaties, waanbeelden, paranoia en paranormale over-
tuigingen kwamen meer voor bij ♀. Voor de meeste jongeren zijn milde psychotische ervaringen van voorbijgaande aard.

 
Als jonge-

ren zoiets mee maken hoeven ze volgens de onderzoeker dus niet in paniek te raken.
 481

 Maar houden de klachten aan of krijg je 
er nog andere klachten bij dan is het verstandig om wel aan de bel te trekken. De onderzoekster ontdekte nl. dat onder bepaalde 
omstandigheden, zoals cannabisgebruik, het opkroppen van problemen, erfelijke kwetsbaarheid of een traumatische gebeurtenis, 
psychotische ervaringen kunnen voortduren. Aanhoudende ervaringen vergroten bij jongeren het risico op een P of depressie op 
latere leeftijd . Recent onderzoek  naar de hamvraag of marihuanagebruik P veroorzaakt of dat tieners met psychotische sympto-
men eerder geneigd zijn de drug te gebruiken heeft aangetoond dat het roken van wiet was gekoppeld aan het ontwikkelen van 
psychotische symptomen na 3 jr terwijl tegelijkertijd ontdekt werd dat het hebben van een P leidde tot marihuanagebruik na 3 jr, 
maw. een bidirectionele relatie.

482 
Als een puber/ jongvolwassene, die tot de risicogroep  behoort, zich afzondert  of zijn vrien-den 

verwaarloosd kan dat een voorbode zijn van een P. 
483

                                                                                                                                                                
Schizofrenie (S) S komt bij ongeveer 1% van de mensen voor en is een ernstige psychiatrische aandoening die van invloed is op 
hoe een persoon denkt, zich voelt en gedraagt. De diagnose wordt meestal gesteld in de late tienerjaren of vroege volwassenheid, 
en heeft dan een chronisch beloop. Eerdere studies van duplicaties/deleties in het DNA hebben reeds gesuggereerd dat deze zeld-
zame genetische varianten een belangrijke rol spelen in de etiologie van S. In deze nieuwe studie stelden de onderzoekers vast 
dat mensen met S gem meer van deze duplicaties en deleties in hun DNA hebben zitten dan mensen zonder S. In de plekken waar 
deze duplicaties en deleties optreden, liggen meerdere genen, die mn betrokken zijn bij de werking van de contactpunten tussen 
zenuwcellen. Zodoende hebben ze nu 6 nieuwe genen voor S ontdekt. 

484
                                                                                                                                                                  

Wie tijdens zijn jeugd een trauma meemaakt heeft op latere leeftijd een sterk verhoogd risico op psychose en S. Onderzoekers 
stellen dat S geen genetische hersenziekte is maar ontstaat door een samenspel tussen erfelijkheid en omgevingsfactoren. Trau-
ma/ traumatische ervaringen hebben een groot effect, maar ook reeds bekende risicofactoren in de omgeving, zoals behoren tot 
een etnische minderheid, opgroeien in een stedelijke omgeving en cannabisgebruik verhogen het risico op psychose en S.

485
                                                                                                                                                                                                 

S-patiënten die een half jaar lang 1-2 u/week fitnessen zijn beter af dan patiënten die dat niet doen.
 
Psychotische en depressie-ve 

klachten verminderden net als de zorgbehoefte. De fitnesstherapie verbeterde ook de fitheid van de patiënten. 
486

                                                                                                                                                                        
Persoonlijkheidstoornissen(PS) blijken bij jongeren net zo vaak voor te komen als bij volwassenen. Door hulpverleners in de KJP  
GGZ worden PS nauwelijks vastgesteld.

 
Het idee is dat PS pas na het 18e jr gediagnosticeerd mogen worden. Veel jongeren  

met PS hebben daarnaast ook andere diagnoses, zoals angst- of stemmingsstoornissen. Jongeren met PS ervaren, net als volwas- 
senen met PS een hoge ziektelast. Zij ervaren een lage kwaliteit van leven.

 487
       

Hechtingsstoornissen  62% van de kinderen zijn veilig gehecht met hun ouders;15% is vermijdend gehecht en 9% afwerend.15%  
heeft een hechtingstoornis oftewel is gedesorganiseerd gehecht.

 488
  In een vermijdende gehechtheidsrelatie proberen kinderen de 

behoefte aan contact en koestering en aandacht van de gehechtheidsfiguur te minimaliseren. Als dat niet wordt gecorrigeerd door 
alternatieve gehechtheidsrelaties of latere ervaringen krijgen die kinderen minder stimulering om hun emotieregulatie te ontwikke-
len en om makkelijker in staat te zijn tot innigheid, koestering en delen van gevoelens met mensen om zich heen. Ze zijn niet emo-
tioneel kreupel maar wel beperkter.                                                                                                                            
Eetstoornissen(ES)1 op de 14 ♀ en 1 op de 140 ♂ heeft een ES.0,4% van de jonge ♀ (15-19 jr) krijgen per jaar last van anorexia 
nervosa (AN) en 1,5% van hen krijgt boulemie (BN). 1-3% heeft last van een eetbuistoornis (Binge-Eating Disorder); dit zou bij ♂ 
en ♀ ong. even vaak voorkomen. Per jaar lijden 30.000 ♀ van 15-19 jr. aan een ES. De gem. ziekteduur is 7 jr. ES komen 3-8x  zo 
vaak bij ♀ voor dan bij ♂. De leeftijd van het ontstaan van de aandoening ligt over het algemeen tussen het 10

e
- 20

e
 jr: na het 20

e
 

jr. vinden nauwelijks nieuwe gevallen van AN en BN plaats.
 
Het idee dat ES vrouwenziektes zijn, maakt het mannen moeilijker hun 

ziekte te herkennen en gehoor te vinden bij artsen. Kinderen met AN zijn steeds jonger. Dat blijkt uit cijfers van de 3 grootste be-
handelingsklinieken voor eetstoornissen. Die krijgen steeds vaker aanmeldingen van kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Bezoekers 
van de website over eetstoornissen Proud2Bme voelen zich sterker, beter geïnformeerd en optimistischer door hun  bezoek. 

489
                                                                                                                                                                                          

Diëten is verleden tijd onder tienermeiden(18-jarigen). Een ruime meerderheid let nooit of zelden op de lijn. 70,8% heeft nog nooit 
gebraakt om overmatig eten te compenseren echter meer dan 25% heeft dit wel eens geprobeerd. Hoewel de meeste meiden niet 
aan lijnen doen, heeft 37,8% vaak/altijd last van eetbuien. Slechts 20% meiden heeft nooit last van eetbuien. 20% van de tiener-
meisjes is obsessief bezig met gezond eten

490
;
 
zij geven aan nooit te kiezen voor een product waar ongezonde toevoegingen als 

geraffineerde suikers en e-nummers in zitten. Het obsessief bezig zijn met gezond eten heeft veel invloed op hun leven.                                                                                                                                                                                                
Moeders en TV hebben een belangrijke invloed op het lichaamsbeeld en het eetgedrag van kinderen.

491
 Kinderen van moeders die 

veel bezig zijn met hun gewicht, zijn geneigd dat lijngedrag over te nemen. Dat geldt zowel voor ♂ als voor ♀ en sterker voor oude-
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re (9-10 jr) dan voor jongere (7-8 jr).
 
Tv-programma's zijn een andere belangrijke beïnvloeder als het gaat om uiterlijk en gewicht en 

dan mn. programma's die expliciet slanke volwassenen of tekenfilmfiguren tonen.
492

 Opmerkelijk veel jonge kinderen met een nor-
maal gewicht hebben een verstoord lichaamsbeeld.

 
Uit onderzoek bleek dat 2,9% van de ♂ en 6,9% van de ♀ in gr. 6 BO (9-10 jr) 

zichzelf onterecht te zwaar vindt.
 
Op het VO liggen deze percentages nog hoger. Daar vindt 8,6% van de ♂ en 27,5% van de ♀ in 

de 2
e
 klas (13-14 jr) zichzelf onnodig te dik. En van deze kinderen is meer dan de helft aan de lijn. Om af te vallen gebruiken de 

kinderen minder eten en meer bewegen maar ook het volgen van een dieet of soms zelfs het gebruik van laxeermiddelen.                                                                                                                                                                       
Onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de mensen met een ES ook last heeft van andere psychische aandoeningen.

 
De 

meerderheid van hen die lijden aan een ES komt echter niet in zorg. Bij mensen met AN is dat ca.55%, bij BN vermoedelijk nog 
hoger. Het duurt gem 3,6 jr voordat iemand de ziekte bij zichzelf onderkent. 

493
                                                                        

Tweelingstudies wijzen erop dat erfelijke factoren een rol spelen bij ES. Recent onderzoek toont aan dat het gen voor tryptofaanhy-                                                                                                                                                       
droxylase 2 (TPH2) gekoppeld is aan de kans op de ontwikkeling van ES.  Bepaalde varianten van dit gen blijken de kans hierop te 
verhogen.TPH2 speelt een belangrijke rol binnen het serotoninesysteem.

 
Serotonine is van invloed op de regulatie van gewicht,eet-

gedrag, maar ook op psychische kenmerken zoals perfectionisme, impulsiviteit en obsessief gedrag.
494

                                 
Mensen met een ES hebben een ruim 2x verhoogd risico om later diabetes te krijgen.

 495
 Bij deelnemers met BN bleek het risico op 

diabetes 2,1x verhoogd, bij mensen die lijden aan BED was dat 2,6x.
 
Ook door depressie (1.6x verhoogd risico) en periodieke ex-

plosieve stoornis (1.3x) neemt de kans op diabetes toe.                                                                                                                                                                               
 
School/leerproblemen 

In het schooljaar 2014-2015 volgde 98% van deze kinderen een opleiding in het door de overheid bekostigde onderwijs. De kinde- 
ren die dat niet doen, gaan bv naar een particuliere school of een school in het buitenland. Ook zijn dit kinderen die al dan niet ten  
onrechte thuiszitten.1,5 miljoen kinderen zaten op een basisschool/ speciale basisschool, 71.000 kinderen gingen naar speciale  
scholen (zowel basis- als voortgezet onderwijs), 957.000 gingen naar het VO en 124.000 naar het MBO. Een kleine groep, 14.000, 
volgde een opleiding in het hoger onderwijs. Hierbij gaat het vooral om het HBO. 
In NL zijn kinderen vanaf 5 jr tot het einde van het schooljaar waarin zij 16 jr worden verplicht om naar school te gaan. Met ingang  
van het schooljaar ‘07/’08 is daar de kwalificatieplicht bijgekomen. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun18

e
 ver- 

jaardag onderwijs moeten volgen. Een leerling heeft een startkwalificatie als hij tenminste een havo-/vwo-opleiding of een basis 
beroepsopleiding op mbo niveau 2 heeft afgerond.    
Passend onderwijs (PO) In 2014 is de wet passend onderwijs van kracht van kracht geworden. Doel van deze wet is dat alle leer- 
lingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een PO-plek krijgen. Uitgangspunt bij PO is: regulier  
als het kan speciaal als het moet. Om alle leerlingen een passende plek te bieden moeten scholen en hun besturen in een regio  
met elkaar samenwerken. In elke regio is een samenwerkingsverband opgericht, in totaal 152; 77 voor PO en 75 voor VO. Scholen 
hebben een zorgplicht, zij moeten elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een PO-plek bieden, op hun eigen school, of als 
de leerling daar beter op zijn plaats is op een andere reguliere school of op het speciaal onderwijs. PO blijkt medio 2015 de proble-
men voor leerlingen die extra zorg nodig hebben nog niet op te lossen. Regels en wetten belemmeren maatwerk in de klas, stelt de 
Kinderombudsman.

496
 Dullaert noemt als voorbeeld de leerplicht, die voor alle kinderen geldt, en de beperking op thuisonderwijs. 

Verder worden ouders vaak slecht geïnformeerd en is bij zwaardere zorg niet duidelijk wie wat betaalt. Ook ontbreekt iemand die  
de regie neemt als scholen en ouders het niet eens worden. Ruim 111 miljoen euro voor PO is afgelopen 1½  jaar ten onrechte niet 
uitgegeven. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. Te weinig scholen specialise-
ren zich in PO. Scholen zijn vooral bezig om ouders en leerlingen duidelijk te maken welke hulp ze niet bieden, in plaats van dat ze 
hun personeel opleiden. Ook hebben scholen een negatief beeld van PO. Verder is niet duidelijk welke kinderen extra ondersteu-
ning nodig hebben. 
Onderzoek toont aan dat het aandeel zorgleerlingen in een klas de prestaties van de andere leerlingen niet beïnvloedt. Zo scoren 
reguliere kinderen in een klas met 25-50% zorgleerlingen net zo goed op cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling als regu-
liere kinderen in een klas waar maar een paar procent van de leerlingen in de categorie zorgleerling valt.

 497
 

Primair onderwijs (PO) In 2015 is het totaal aantal leerlingen in het PO 1.546.429. Dit zijn ca19.200 leerlingen minder dan in 2014.  
In het basisonderwijs (bao) zijn er ca 14.300 leerlingen minder tov 2014. Er gaan in totaal ca 34.700 leerlingen naar het speciale 
basisonderwijs en 29.700 naar het speciaal onderwijs.

498
 

Voortgezet onderwijs (VO) Ruim 960.000 jongeren zaten in het schooljaar 2015/’16 in het VO. Het VO bestaat uit de algemene  
leerjaren, vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Bijna 40.000 jongeren zaten in het voortgezet speciaal onderwijs. 47% van alle 15  
-jarigen volgde een opleiding in het vmbo. Een eveneens grote groep 15-jarigen volgde een havo of vwo opleiding, 40%, waarvan  
ong evenveel leerlingen havo volgden als vwo. Bijna 22.000 leerlingen volgden vmbo met een indicatie voor lwoo. Dat is 23% van 
alle leerlingen in het vmbo en 10% van alle 15-jarigen. Het lwoo is gericht op leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding 
nodig hebben omdat ze een leerachterstand of gedrags- of motivatieproblemen hebben. Leerlingen met een lwoo-indicatie volgen 
het reguliere vmbo-onderwijs en krijgen extra ondersteuning in de vorm van bijlessen, huiswerkbegeleiding of andere ondersteu- 
ning. Vaak zitten ze in aparte, kleinere klassen, waardoor ze meer aandacht krijgen.

499
   

Volwassenonderwijs(VAVO) In 2015/’16 telde dit onderwijs bijna 7205 deelnemers. 60% van de deelnemers is ingeschreven voor 
Havo, 25% voor VWO en 15% voor de theoretische leerweg van het VMBO.    
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)  In 2015 volgden bijna 475.000 jongeren tot 23 jr een mbo-opleiding. Een mbo-student kan 
kiezen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol is zowel in voltijd als in deeltijd te 
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volgen. Bij de bbl ligt de nadruk op leren in de praktijk, dat min 60% van de totale studieduur omvat. Iemand heeft een startkwali-
ficatie als hij ten minste een diploma op mbo-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma heeft. Tussen 2004/’05 en 2014/’15 is de voor-
tijdige schooluitval vanuit het mbo afgenomen van 10,8% naar 5,4%.  
Hoger onderwijs(HO) In het hbo volgen ca 445.000 studenten een opleiding. Het aantal ingeschreven studenten is in 2015 gedaald 
ten opzichte van 2014. In 2015 volgden 260.000 jongeren een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. 
Post-initieel onderwijs In 2014/15 volgden ca 19.302 mensen van 15-65 jr een opleiding/cursus in het kader van het postinitiële  
onderwijs.  
Internationale scholen 12.500 leerlingen volgen onderwijs op deze scholen; vaak leerlingen met een buitenlandse nationaliteit van  
wie ten minste één van de ouders in NL werkt. Voor leerlingen met uitsluitend de Ned nationaliteit zijn in het primair en VO strikte  
toelatingseisen voor het internationaal onderwijs in NL. Het zijn vooral kinderen van diplomaten en buitenlandse werknemers (ex- 
pats) die internationaal onderwijs volgen. Er bevinden zich meer dan honderd verschillende nationaliteiten op de internationale  
scholen in NL. Ca.10% van de leerlingen in het internationaal onderwijs heeft uitsluitend de Ned nationaliteit.      
Schoolverlaters (VSV) De intensieve aanpak van VSV werpt zijn vruchten af.

 500
 
 
Het aantal vsv'ers dat vorig schooljaar (2015- 

2016) het VO en het mbo verliet, daalde met 1400 naar 22.948. De uitval daalde van 1,8% (2015) 1,7% (2016). In het VO (vmbo, 
havo,vwo) is het VSV in 7 jr tijd teruggelopen van 1,70,4% (4.178). Deze cijfers geven een enigszins vertekend beeld omdat 
VMBO-leerlingen tot voor kort ook zonder VMBO-diploma konden verder gaan op het MBO.

 
Onderzoek

 
 heeft laten zien dat veel 

van deze drempelloze doorstromers in het 1
e
 jaar op ‘t MBO alsnog uitvallen.

501
 Daarom is de laatste jaren veel aandacht besteed 

aan uitval op het MBO. Die is daardoor weliswaar teruggedrongen maar bedraagt nog altijd 4,6%. Op het Vavo zijn de percentages 
nog hoger nl.10,9% (708). De daling van de uitvalcijfers in de laatste jaren wordt enigermate geflatteerd doordat tegelijkertijd het 
aantal leerlingen – op dit moment ca. 6.500 –toeneemt dat het PRO en VSO verlaat. Leerlingen in deze vormen van onderwijs 
tellen niet mee in de VSV-statistieken maar vormen wel een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijke vraagstuk. Van de vsv’ 
ers van schooljaar 2004/ ’05 heeft na 7 jr ca.22% alsnog een startkwalificatie behaald. Bij de vsv’ers uit het VO is dat 27% en bij 
die uit het mbo 20%. 
Uit onderzoek blijkt dat frequent alcohol- en cannabisgebruik risicofactoren zijn voor spijbelen, schoolmotivatie, schoolprestaties en 
schooluitval.

 
Scholen hebben behoefte aan ondersteuning om hier mee om te gaan.

502
 

ZAT’s zijn multidisciplinaire teams, waarin instellingen die zorg en ondersteuning bieden aan jeugdigen en hun ouders aansluiten  
bij de leerlingenzorg die door de scholen wordt geboden. In 2010 had 74% van het BO een ZAT in de vorm van een bovenschools  
ZAT binnen een WSNS samenwerkingsverband; 96% van de schoollocaties van het VO beschikt over een ZAT; voor het MBO lag  
het percentage op 98%. De AJN staat op het standpunt dat de jeugdarts een vaste partner vanuit de JGZ in elk ZAT behoort te zijn  
in voorschool (0-4 jr), primair (4-12 jr), voortgezet ( 12-19 jr), MBO én SO. 
Het merendeel van de jongeren kent het doel en de werking van het zorg- en adviesteam (ZAT) niet. Ook zien ze geen verband  
tussen het advies van de jeugdgezondheidszorg (jgz) en de hulp die de school of het ZAT kan bieden.

503
    

Geweld  De vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie hebben in het schooljaar 2014/2015 2.000 meldingen, tov 2.182 in 
het jaar ervoor. Er kwamen minder meldingen binnen rond psychisch geweld (1.174 ->1.098) en fysiek geweld (543 -> 426). Het 
aantal meldingen rond seksuele intimidatie steeg licht (249 ->254). Die laatste gingen meestal over ongewenste hinderlijke aanra-
kingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam het aantal meldingen rond seksueel misbruik 
nu weer sterk toe tot het oude niveau; 86->112 meldingen. Verder ziet de inspectie maatschappelijke tendensen terug in de mel- 
dingen. Zo steeg het aantal meldingen over discriminatie. Ook het aantal meldingen over radicalisering ging iets omhoog en kwa- 
men voor het eerst meldingen binnen over leerlingen/studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken.

504
 

Speciale aandacht gedragsproblemen Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen met een ernstige gedragsstoornis niet stijgt, er is  
zelfs een lichte daling te zien.

505
 Het blijkt dat vooral de gedragsproblematiek bij een groeiend aantal leerlingen steeds complexer  

en diverser wordt. Wel is het zo dat de diagnoses ADHD+PDD-NOS toenemen. Internationaal zijn de bevindingen niet anders. De 
toename van het aantal kinderen met ernstige gedragsproblematiek lijkt dus meer te maken te hebben met een betere bekendheid  
en verhoogde ontvankelijkheid van zogenaamde diagnostische kennis onder praktijkprofessionals en ouders. Ook het beleid mbt  
passend onderwijs maakt het aantrekkelijk om een diagnose of een DSM-classificatie te hebben; als een kind via psychodiagnos- 
tisch onderzoek vastgestelde gedragsproblematiek heeft, dan is daar extra geld en facilitering voor beschikbaar. Hierdoor is het  
dus lonend om kinderen met gedragsproblemen op te sporen en te laten onderzoeken.                                                                  
NAH ca 12.000 jeugdigen <20 jr  jaar lopen per jaar in NL NAH op. Er wordt van uitgegaan dat ca.10% van alle hersenletsels ern- 
stig is, 10% matig en 80% licht. In de huidige situatie is er in het onderwijs sprake van onvoldoende herkenning van NAH. Ws wordt 
het aantal kinderen met NAH zowel in het reguliere als in het SO sterk onderschat. Uit een enquête onder scholen voor SO in NL, 
blijkt dat in het schooljaar 2007-2008 in het mytyl- en tyltylonderwijs slechts 208 leerlingen met NAH werden geteld. In het overig 
(V)SO bedroeg het aantal leerlingen met NAH 106. Leerlingen met NAH vormen een ‘vergeten’ groep en zorgen in het onderwijs 
voor een dubbele uitdaging. Vilans wil leerlingen met NAH uit de anonimiteit halen door te laten zien hoe professionals in het on-
derwijs NAH kunnen signaleren. Verder wil zij onderwijsprofessionals handvatten bieden om te zorgen dat ook leerlingen met NAH 
passend onderwijs krijgen in een veilige leeromgeving. Hiervoor is een protocol, een brochure en een film gemaakt Het belangrijk-
ste kenmerk van NAH is een definitieve breuk in de levenslijn hetgeen betekent dat het kind nooit meer aan zal haken bij de nor-
male ontwikkelingslijn. De cognitieve, gedragsmatige en sociaal-emotionele problemen gaan zich mettertijd manifesteren en trek-
ken een zeer zware wissel op de onderwijssituatie. Terugkeer vanuit het ziekenhuis/ revalidatie naar huis en school is dan ook 
meestal niet het einde, maar juist het begin van de problemen. Voor het bieden van optimale zorg- en onderwijsmogelijkheden, is 
goede communicatie en informatieoverdracht tussen het medische circuit (ziekenhuis/revalidatie) de school en het gezin essentieel 
Onderwijsgevenden hebben niet alleen informatie nodig over hersenletsel en de gevolgen ervan in het algemeen maar ook over de 
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beperkingen en behoeften van de specifieke leerling. De beperkingen+mogelijkheden van kinderen en jongeren met NAH kunnen 
in de loop van de tijd veranderen. Daarom is monitoring van cognitieve en psychosociale factoren en omgevingsfactoren op de 
lange termijn van belang om onderwijsplannen te kunnen evalueren en bijstellen. Er wordt geadviseerd om jeugdigen met NAH 5 jr 
te volgen. 
DCD of dyspraxie 5-10% van de schoolkinderen heeft hier last van en bij 66% blijft het voortbestaan in de adolescentie. Oorzaak is 
een aangeboren stoornis bij de informatieverwerking; het omzetten van prikkels naar handelingen. Dyspraxie leidt tot moeilijkheden 
bij de motoriek en motorische vaardigheden zoals spreken. 30-50% van de kinderen met ADHD heeft last van DCD. 70% heeft ook 
problemen met lezen en spelling en 35% heeft problemen met rekenen. Ook informatieverwerkings- en planningsproblemen komen 
vaak voor. Ze hebben secundair vaak last van een laag zelfbeeld, beperkte fitheid en obesitas.     
dyscalculie 1-6 % van de leerlingen heeft last van rekenproblemen; 2% heeft last van dyscalculie. Kinderen met dyscalculie hebben 
moeite met het herkennen en manipuleren van getallen: zij missen een bepaald gevoel hiervoor, iets dat in de literatuur wordt aan-
geduid als ‘number sense’.Onderzoek wijst erop dat dit tekort aan ‘number sense’ aan de basis ligt van hun rekenproblematiek.                                                                                                                                                                                                 
dyslexie  25% van de kinderen komt op de basisschool met een taalachterstand.10% van de leerlingen van het  BaO heeft lees- en 
spellingsproblemen en 8% heeft dyslexie, ♂ vs♀ is 3 vs 2; ♂ hebben het in een ernstiger mate; dit zijn 40.000 kinderen in het BO 
met dyslexie en 7.000 nieuwe dyslectische kinderen per jaar.

506
 Volgens onderzoekers is het zo dat dyslexie niet wordt veroor-

zaakt door een afwijking in de koppeling tussen taal en spraak maar door een tekort in de integratie van letter naar spraak. Dyslec-
tische kids lezen 3-4x zo langzaam als normale kids en ze maken 2x zo veel fouten met lezen en spellen. Het hebben van leespro-
blemen zorgt bij kinderen niet alleen voor belemmeringen in het onderwijs, maar kan ook emotionele, sociale en gedragsproblemen 
met zich meebrengen. Kinderen met leesproblemen kunnen gemakkelijk in een vicieuze cirkel terechtkomen: weinig vooruitgang 
leidt tot onzekerheid, tot verlies aan zelfvertrouwen en controle, tot gevoelens van hulpeloosheid en angst om te falen.Het lage zelf-
vertrouwen blijkt tevens te kunnen leiden tot het ontstaan van internaliserend of externaliserend probleem gedrag. Daarnaast kan 
het lage zelfvertrouwen leiden tot sociale problemen zoals het vermijden van omgang met leeftijdsgenoten. Omgekeerd kan het 
niet geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten tot een laag zelfbeeld leiden.   
Uit onderzoek naar dyslexie en welbevinden op school onder basisschoolleerlingen uit de hoogste groepen blijkt dat de mate van  
leesproblemen vooral invloed heeft op het sociaal aanvaard voelen door klasgenoten. Meisjes blijken gevoeliger voor dit effect dan  
jongens. Dit onderzoek geeft verder aanwijzingen dat meer steun van de leerkracht bij leesproblemen het welbevinden op school  
en dan met name het sociaal aanvaard voelen door klasgenoten positief kan beïnvloeden.   
Kinderen met dyslexie in de familie hebben een 10x zo grote kans om dyslectisch te worden dan kinderen zonder dyslexie in de fa- 
milie. Kinderen met een familiair risico op dyslexie en bij wie het later werd vastgesteld scoorden als kleuter zwak op taal en voor- 
schoolse vaardigheden. Onderzoeker laat in haar onderzoek zien dat dyslexie niet een alles-of-niets-conditie is

507
, maar dat het ri-

sico op het ontwikkelen ervan continu verdeeld is. De leesvaardigheden van ouders bleken bovendien indicatief voor het risico dat  
kinderen lopen. Hoe zwakker de ouder des te groter de kans voor het kind om dyslectisch te worden. 
ADHD en dyslexie overlappen meer in cognitieve problemen die leiden tot ADHD en dyslexie dan eerder gedacht.

508 
Het kunnen  

stoppen van een handeling werd bv eerder gezien als een kernprobleem van ADHD maar blijkt ook bij dyslexie voor te komen.  
ADHD en dyslexie zijn dus waarschijnlijk meer hetzelfde dan verschillend. Daarnaast blijkt het medicijn atomoxetine vooral werk- 
zaam is bij kinderen die de combinatie van ADHD en dyslexie hebben en niet bij kinderen die alleen met ADHD of alleen dyslexie. 
Bijna 14% van alle kinderen in NL loopt het risico om op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’(L) te vallen. Een van de re- 
denen is het lage taalniveau van hun ouders, maar ook het lage taalniveau van leid(st)ers in de vve (voor- en vroegschoolse edu- 
catie) speelt een rol. 250.000 volwassenen in NL zijn analfabeet en1,3 miljoen laaggeletterd (11%) (♀ 53% vs ♂ 47% ). Zij zijn niet  
in staat gedrukte of geschreven informatie te gebruiken en kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en  
op het werk. 65% is van Nederlandse afkomst en 35% is van buitenlandse afkomst (500.000).

 
De gezondheidszorg is jaarlijks € 61 

miljoen kwijt aan L. Op het terrein van de sociale zekerheid gaat het om € 456 miljoen. Justitie betaalt jaarlijks €19,5 miljoen aan L. 
L. heeft invloed op gezondheidsvaardigheden van mensen; zijnde de vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen te 
begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Voor laaggeletterden is het lastig is om zich  
staande te houden in de huidige gezondheidszorg. Deze patiënten hebben moeite met begrijpen van alle schriftelijke informatie  
over hun ziekte, het vinden van hun weg in de zorg, het begrijpen van de voorlichting die hun zorgverlener geeft en met zelfmana- 
gement van chronische aandoeningen. Dit geldt voor 30% van de Nederlandse bevolking.

 509
   

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een TOS. Bij jongens komt TOS vaker 
voor dan bij meisjes. TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De precieze oorzaak is nog niet bekend. 
Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Op het eerste gezicht lijkt er niets met ze aan de hand. Hun intelligentie, gehoor en 
algemene ontwikkeling is normaal. Maar door de stoornis hebben deze kinderen vaak sociale, emotionele en gedragsproblemen. 
Ze worden bijvoorbeeld vaker gepest. Dit komt omdat ze hun leeftijdsgenootjes niet altijd goed begrijpen. Hierdoor hebben ze meer 
moeite om vriendschappen aan te gaan of te onderhouden. Door de taal- en leerproblemen zijn kinderen met TOS minder succes-
vol op school. Jongvolwassenen hebben door miscommunicatie en zwakke taalvaardigheden minder kansen op de arbeidsmarkt. 
Ook lopen ze eerder het risico hun werk te verliezen.’ 
Hoogbegaafdheid (HB) 40.000 kinderen op het BaO (=2,5%) en 25.000 op het VO zijn HB. Op12-jarige leeftijd is slechts 55% her- 
kend, waaronder 2x zoveel ♂ als ♀. Met 20-50% van de hoogbegaafden gaat het niet goed..... 

510
                                                                                                             

Pesten (P) In 2016 gaf 10% van de kinderen in het primair onderwijs aan slachtoffer te zijn geweest van P.
 511

 In 2014 was dat nog 
14 %. Op de middelbare scholen daalde het pesten ook: van 11% in 2014 naar 8% vorig jaar.17% van de leerlingen in het BaO en 
15% van de leerlingen in het VO geeft aan dat zij op school zijn gepest. Voorbeelden van pesten zijn roddelen, vervelende bericht-
jes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. ♀  worden even vaak gepest als ♂. Op het vmbo worden leerlingen va-
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ker gepest dan op de havo en het vwo. In een klas van 27 worden dus gem 3 leerlingen gepest. ♂ P 2x zo vaak als ♀. Oudere 
leerlingen pesten meer terwijl jongere leerlingen vaker worden gepest. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer én dader van P dan 
havo- en vwo-leerlingen. Weerbare jongeren die emotioneel sterker zijn en zich gezonder voelen, worden ruim 3x minder vaak 
gepest dan jongeren die minder weerbaar zijn.

512
 ♀ (3,4%) zijn vaker slachtoffer van cyberpesten dan ♂ (2,9%) 9% van de 15-18 jr 

hebben in 2016 hiermee te maken. 12% van de 15- tot 18-jarige ♀  wordt weleens gepest op internet, bijna 2x zoveel als ♂ van die 
leeftijd.  In de groep van 18- 21 jr werd 10% van de ♀ en 7% van de ♂ online gepest. Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders 
van 15 jr of ouder hier mee te maken. Vaak gaat het om laster; er worden kwetsende teksten op fora of op profielsites geplaatst of 
foto’s, filmpjes en roddels worden via het internet verspreid. Ook stalken en bedreiging met geweld komen voor. Daarbij weten 
vrouwelijke slachtoffers (70%) vaker wie hen online lastig valt dan mannelijke slachtoffers (59%) Zij krijgen betrekkelijk vaak te 
maken met online pesterij van hun ex-partner. Ook zijn ♀ iets vaker de dupe van pesterijen van collega’s/ studiegenoten. 
Afwijken van die norm kan ertoe leiden dat tieners gepest worden. Sovatrainingen tegen P moeten daarom kwetsbare ♂ assertie- 
ver maken en kwetsbare ♀ meer zelfcontrole leren.

513
 Maar training van potentiële slachtoffers is niet genoeg. Een schoolbrede 

aanpak van P is waarschijnlijk het beste met regels en sancties tegen P; training van docenten, een gericht onderwijsprogramma 
en SOVA-training (KIVA, PRIMA). Het antipestprogramma KiVa vermindert op scholen in NL het aantal P-klachten met meer dan 
de helft.

514
 Deze methode is gericht op bewustwording in de hele klas. Daarmee is de aanpak anders dan veel bestaande program-

ma's, waarin mn aandacht wordt besteed aan dader en slachtoffer. KiVa traint ook leraren om P beter te herkennen. Het klimaat 
van een problematische klas verbetert na het volgen van een Kanjertraining. Onderzoeker vond significante verbeteringen in het  
klassenklimaat in de interventieklassen. Ook constateerde ze een positief effect op zelfwaardering,depressieve gevoelens en pro-
sociaal gedrag van kinderen. Leerkrachten rapporteerden een vermindering van verstorend gedrag in de klas.

515
 

Het risico op pesten is hoger als een kind jonger is, psychische problemen heeft, uit conflictgezinnen komt, slecht scoort op stem- 
ming en emoties en weinig sociale steun ontvangt; m.n. overgewicht en chronische ziekte doet de kans om gepest te worden sterk 
toenemen. Meer dan een derde van de kleuters pest of wordt iedere maand gepest op school. Opvallend is dat vooral zwaarlijvige 
kleuters vaker betrokken zijn bij P-gedrag.

 
Vooral zware jongens zijn geneigd te pesten door hun gewicht in de strijd te gooien. Zij 

slaan, schoppen en duwen andere kinderen.
516

                                                                                                                                                                                  
Ook kinderen met een lagere SES lopen meer risico betrokken te raken bij P. Een andere opvallende uitkomst is dat kinderen die al 
op jonge leeftijd (4-5 jr) een goede motoriek hebben op latere leeftijd (11-14 jr) vaker een P-kop zijn en minder risico lopen om het  
slachtoffer van P te worden.                                                                                                                                                            
P geeft een hogere kans op gezondheidsproblemen zoals psychosomatische klachten, psychosociale en/of gedragsproblemen wo: 
negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, motivatieverlies, depressie en een 2x grotere kans om psychotische symptomen te ont-
wikkelen dan kinderen die niet gepest zijn.

 
Als het P meerdere jaren heeft geduurd wordt die kans zelfs 4x zo groot.

51
                                                                                                                                                                               

Opvoedingsgedrag van ouders verklaart deels waarom sommige kinderen sneller aan P-gedrag weten te ontkomen dan anderen. 
Kinderen die slachtofferschap snel achter zich lieten hadden ouders die goed luisterden en hun kind ondersteunden bij het bedenk-
en van oplossingen. De rol van de opvoeding moet wel in perspectief worden gezien. Gegevens over meer dan 2.000 kinderen lie-
ten zien dat de klas van de kinderen de belangrijkste factor is bij het voorkomen van slachtofferschap. Daarna komen kenmerken 
van de school, buurt en de kinderen zelf.

517
 Wel ondersteunen de resultaten dat er voor kinderen een verband is tussen hoe ze 

zich op school en thuis ontwikkelen. Bonnet bepleit daarom dat scholen en ouders samen optrekken bij het bestrijden van agressie 
tussen kinderen juist als kinderen nog aan het begin van hun schoolcarrière staan.                                                                                                                                                                                             
Onderzoek toont aan dat buitengesloten worden door klasgenoten stressvol is voor kinderen. Vriendschappen kunnen hen tegen 
die stress beschermen. Gepest worden bleek minder stressvol dan buitensluiting. Volgens de onderzoeker is de verklaring daar-
voor dat P een vorm van contact is. Daarbij hebben gepeste kinderen vaak ook nog wel vrienden. Zij vindt het belangrijk dat ouders 
/ leerkrachten van een buitengesloten kind het kind steunen bij het aangaan van contacten. Ook kunnen ouders vriendschappen 
stimuleren door speelafspraken te maken of een school in de buurt te zoeken.

 518
                                                                               

9-17% van de kinderen maakt zich schuldig aan ‘relationele agressie’; hierbij proberen kinderen anderen te kwetsen door hen uit te 
sluiten uit de groep, door gemene roddels of leugens over hen te verspreiden of door te dreigen een vriendschap te verbreken. 
Jongens doen het net zo veel als meisjes.                                                                                                                                            
Verzuim (V) De laatste jaren is de melding en registratie van V sterk verbeterd. Dat verklaart vermoedelijk de stijging in school-V in 
de laatste jaren. Het aantal leerplichtige jeugdigen dat niet bij een school is ingeschreven (absoluut verzuim) is in het laatste jaar 
(‘14-‘15) 5956; een daling van 11% tov van vorig schooljaar. Uit cijfers blijkt verder dat het relatief verzuim  (= leerling is wel inge-
schreven maar is niet aanwezig in de les) met 9% is gedaald  (72.732 in ‘14/’15), het luxe verzuim is vrij constant. Luxe verzuim is 
nu nog 9,5% van het totale relatieve verzuim (7593). Van luxe verzuim is sprake wanneer ouders hun  kinderen zonder toestem- 
ming tijdens schooltijd mee op vakantie nemen.  
Thuiszitters (T) Er zijn 2 categorieën leerplichtige jongeren die niet naar school gaan: leerplichtige jongeren die niet op een school  
staan ingeschreven zonder dat daar op grond van de Leerplichtwet vrijstelling voor is gegeven (absoluut verzuim) en leerplichtige  
jongeren die wel ingeschreven staan maar langer dan 4 wkn verzuimen zonder vrijstelling (thuiszitten). Wat betreft het aantal T is 
er een daling zichtbaar. Aan het einde van het schooljaar 2014-2015 waren er 9972 T. Van deze groep ging bijna 40% langer dan 
3 mnd niet naar school. Vergeleken met schooljaar 2013/2014 nam het aantal T met ruim 6,5% af. 40% van de T heeft een vorm 
van autisme. 
Volgens de kinderombudsman Dullaert moeten kinderen die extra zorg nodig hebben onderwijs op maat kunnen krijgen. Hij conclu-
deert dat er in het onderwijs een omslag moet worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht. De overheid, scholen en leerplicht-
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ambtenaren moeten het kind centraal zetten en hier gezamenlijk afspraken over maken in een T-akkoord. Alleen dan kunnen alle 
kinderen in NL het onderwijs krijgen, waar zij recht op hebben.

519
 Dullaert ziet sinds juni 2016 toe op de uitvoering van het T-pact. 

Hij merkte dat in sommige gemeenten het aantal T in korte tijd is gehalveerd. Het stoort hem dat het in andere gemeenten niet 
goed gaat. Volgens Dullaert aarzelen scholen om zorgleerlingen aan te nemen. Ze zouden bang zijn voor slechte slagingspercen-
tages en een aanzuigende werking.  Daarnaast gaat een relatief groot deel van Roma kinderen niet naar school of volgt alleen pri-                                                                                                                                    
mair onderwijs. Oorzaken zijn een combi van discriminatie door scholen, overheid en de maatschappij in het algemeen, desinte-
resse of andere toekomstverwachting-en van ouders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ontheffing onderwijsplicht In het schooljaar 2014-2015 zijn 5077 ontheffingen verleend op grond van de Leerplichtwet art 5 a – dwz 
ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden – waarbij een artsverklaring noodzakelijk is, een stijging van 14% tov een 
jaar eerder. Uit onderzoek blijkt dat er 2 groepen jeugdigen zijn die een vrijstelling Leerplichtwet art 5 a krijgen. Het merendeel be-
treft jeugdigen met een meervoudige handicap sinds de geboorte die waarschijnlijk nooit naar school kunnen.

 
Deze groep heeft 

een permanente vrijstelling. Het andere deel betreft jeugdigen die gedurende hun schoolloopbaan psychisch of fysiek ongeschikt 
zijn geraakt en/of waarbij verwacht kan worden dat ze te zijner tijd wel (weer) naar school kunnen. Zij krijgen jaarlijks een tijdelijke 
vrijstelling.

520
 

Allochtone leerlingen Er is verband tussen de etnische samenstelling van een schoolklas en de mate van psychische problema- 
tiek bij jongeren.

 
Externaliserende problemen kwamen meer voor bij allochtone jongeren die in een klas zaten met weinig ande- 

re allochtone jongeren. Dit was niet zo bij allochtone jongeren die in een klas met meer andere allochtone leerlingen zaten.
 521

 
 
Inkomen  

Scholieren tussen12-18 jr.hebben fors minder te besteden dan 2 jr geleden. Gem. heeft een scholier iedere maand  €103 in de por-
temonnee. 2 jr geleden was dat nog  €144.

522
 48% van de scholieren heeft een bijbaantje, 30% van de 12-jarigen-75% op 17-jarige 

leeftijd.
523

 Gem. werken ze 7u (15-jarigen) - 9 u (18-jarigen) waarmee ze jaarlijks gem ruim  € 1400 verdienen. Ter vergelijking, het 
gemiddelde zakgeld is € 350 per jaar.                                                                                                                                             
Middelbare scholieren praten vaker en meer met ouders over geld dan met vrienden en brussen. Scholieren geven zelf aan dat 
hun ouders de belangrijkste leer- en informatiebron over geld zijn. Scholieren willen zelf ook graag door hun ouders worden gehol-
pen. Daarnaast blijkt dat scholieren meer sparen en minder lenen als er thuis zak- en kleedgeld wordt gegeven en als ouders actief 
betrokken zijn bij de financiële opvoeding.

524 
Ruim 210.000 scholieren (15-20 jr) in het VO hadden in 2016 een bijbaan. Daarmee 

heeft 40% van de scholieren werk. Meestal gaat het om een kleine deeltijdbaan waarvoor alleen elementaire vaardigheden zijn 
vereist, zoals vakkenvuller en krantenbezorger. 
Kinderarbeid 300.000 kinderen van 12-15 jr in NL werken. Niet omdat het leuk/ leerzaam is, maar omdat ze geld “nodig” hebben  
voor luxegoederen, zoals een smartphone. Een kleine 10.000 kinderen van 12 jr werkt zelfs meer dan 12 u/week of in de nachtelij- 
ke uren. Let wel: een kind van 12 jr mág volgens de wet in NL helemaal niet werken; laat staan zo veel en structureel. Er zijn indi- 
caties dat hun schoolprestaties er onder lijden. Ze stappen over op lagere schooltypen omdat ze het niet kunnen bolwerken terwijl 
ze volgens hun ouders wel beter zouden moeten kunnen leren. Ze stoppen met sport omdat ze daar vanwege hun werk geen tijd  
meer voor hebben. 20% van de scholieren vertoont risicovol financieel gedrag; in vergelijking met andere scholieren lenen zij 
vaker, komen ze vaker  
geld kort en hebben ze meer moeite verleidingen te weerstaan en overzicht te houden over hun inkomsten en uitgaven. 25% van  
de jongeren heeft problemen met rondkomen, 5% vindt dit erg moeilijk. 60% komt wel eens geld te kort;11% zegt nooit geld over te 
 houden om te sparen. Lager opgeleide jongeren staan vaker rood, lenen vaker geld en zeggen meer problemen te hebben om  
rond te komen dan hoger opgeleide jongeren. Zij houden zich ook minder met sparen bezig.

525
 

Schuld  Van alle jongeren van 12 t/m 25 jr komt zo’n 11% regelmatig geld tekort. 20% van de jongeren van 18 t/m 24 jr heeft een  
schuld. 20% van de jongeren van 18 t/m 24 jr met een schuld heeft een betalingsachterstand van meer dan €2500. 

526
   

 
Media/ Internet 

sociale media Uit het peilstationonderzoek 2015 blijkt dat 96% van de VO scholieren actief zijn op sociale media en 83% maakt hier  
dagelijks gebruik van. ♀ zijn vaker dagelijks actief op sociale media dan ♂. Bijna 8% van de 12 t/m16-jarige scholieren voldoet aan 
de criteria voor risicovol gebruik van sociale media, ♀ vaker dan ♂. Opvallend is dat 10% van de ♀ een slaaptekort oploopt, huis-
werk verwaarloost en/of andere problemen heeft vanwege frequent of langdurig gebruik van sociale media. Naarmate het school-
niveau stijgt daalt het risicovol gebruik van sociale media.                                                                                                                                            
Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Jongeren van 
lagere onderwijsniveaus (vmbo basis/kader) lijken minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolpresta- 
ties dan andere jongeren en ze nemen ook wat meer gezondheidsrisico’s. Zo staan ze bv minder stil bij mediagebruik in het ver- 
keer, het volume van oortjes of hun houding bij langdurig computergebruik. Bij hogere onderwijsniveaus zetten jongeren media  
functioneler in maar ze laten zich er tegelijkertijd meer door afleiden.  

Meisjes gebruiken sociale media consequent meer om  
school- en huiswerk samen met klasgenoten te maken dan jongens.

 527
     

Internet 99% van alle kinderen in 2013 had thuis een computer met internet. Daarnaast internetten ook veel jongeren buitenshuis,  
waarbij ze mn een smartphone op zak hebben en veel minder vaak een tablet of laptop. In 2013 ging 75% van de 12-18-jarigen on- 
derweg online met een smartphone. Van de 18-25-jarigen deed zelfs 90% dat. Voor 25-plussers ligt dit met 63% een stuk lager.  
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Gem brengen jongeren 16 u/ week door achter de computer.
 528

 ♂ besteden iets meer tijd aan internet dan ♀ (16,5vs14,5 u) en jon-
geren op het VMBO besteden meer tijd aan internet dan die op HAVO/ VWO (18,3 vs.10,7u). Jongeren gebruiken het internet mn. 
voor gamen, bekijken van filmpjes of luisteren naar muziek. Daarnaast zijn jongeren ook veel actief op sociale netwerken zoals Fa-
cebook, ca 90% in 2013. In vergelijking met 12-18-jarigen gebruikt de groep18-25-jarigen het internet meer voor activiteiten zoals 
kranten lezen en werk zoeken. 
98% van de kinderen in Nederland surft op internet.

 
90% van de kinderen msn-t en 55% msn-t dagelijks; 25% meer dan 2 uur/ dag. 

Dagelijks worden er wereldwijd 144 miljard e-mails verstuurd. 
Uit onderzoek blijkt dat 78% van de kinderen niet op reis gaat zonder digitale vormen van vermaak. De Nintento DS heeft het ping- 
pongen vervangen, de ansichtkaart aan oma is nu een Instagramfoto op Facebook en het nachtelijke vossenspel heeft plaats ge-
maakt voor online gamen met de achterblijvers in NL. Vroeger gingen kinderen huilen als bij aankomst bij de camping ‘t zwembad 
gesloten bleek, nu slaat de paniek bij kinderen+ouders toe als er geen goed wifi-signaal in de voortent te ontvangen is.Gem. wordt  
er 2 u 24 min/dag gebruik gemaakt van de apparaten. Tieners (3 u 20 min) meer dan jonge kinderen (1 u 44 min). Een op 8 kin- 
deren is meer dan 4 u/dag in de weer met z'n digitale speelgoed. 

529
    

Telefoon Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobie- 
le telefonie of Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.

530
 Uit onderzoek blijkt 

dat 58% van de Nederlanders een smartphone heeft.
531

 Een fikse stijging tov.1 jr geleden toen had slechts 40% een smartphone. 
En zoals verwacht, worden ze vooral gebruikt door jongeren. 99% van de 13-18 jarigen heeft een mobiele telefoon (meestal een  
smartphone) en van de 10-12 jarigen heeft 78% er een.  
TV  Kinderen zitten gem 4,5u /dag voor het scherm, 7 dgn/ week.

532
 Tieners zitten meer voor een scherm dan op school. Peuters  

die langer dan 1,5 uur /dagdag TV kijken, lopen later een groter risico op sociale isolatie en gewelddadig gedrag. Het  TV kijken 
verstoort de opbouw van sociale en cognitieve vaardigheden.

533
 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat kinderen niet alleen bewust maar ook onbewust door media worden beïnvloed. In veel Ame-
rikaanse gezinnen staat de TV de hele dag aan zonder dat er bewust naar gekeken wordt. De programma’s die opstaan zijn vaak 
niet geschikt voor kinderen maar ze krijgen er wel wat van mee. Er zijn 2 fases in het leven van kinderen waarin ze extra gevoelig 
zijn voor de effecten van media. Kleuters kunnen vaak nog geen verschil maken tussen fantasie en realiteit en kunnen extreem 
bang zijn van figuren uit tekenfilms. Jonge tieners kunnen weer extra gevoelig zijn voor pornografie. Dat kan gevolgen hebben op 
hun houding tegenover seksualiteit en vrouwen. 
Retrospectief onderzoek toont aan dat kinderen wier ouders >2-3 u/ dag TV keken en vooral naar amusementsprogramma’s, het  
op lange termijn minder goed deden in het onderwijs dan kinderen die met hen te vergelijken waren en waar thuis minder TV ge- 
keken werd.

 
En kinderen aan wie veel voorgelezen werd, deden ook het beter. Tevens blijkt dat het er niet alleen toe doet wat ou-

ders als regel hanteren, maar dat ze in hun gedrag ook een houding overdragen die hun kinderen overnemen. Die zijn dus zo  
blijkt eerder geneigd om ook veel TV te gaan kijken.

534 
 

Steeds meer onderzoekers pleiten er voor om beeldschermtijd (TV+computer en Xbox etc.)
 
te beperken vanwege de gezondheids 

risico’s die >2u/dag kijken met zich mee kan brengen: nl. verhoogd risico op DM2, cardiovasculaire aandoeningen en verhoogde  
mortaliteit.

 
Aanbevolen wordt TV kijken zo veel mogelijk uit te stellen tot na het 3

e
 jr (80% vd groei van de hersenen vindt plaats in 

de 1
e
 3 jr) om de TV van kinderslaapkamers te weren en beeldschermtijd te beperken tot  ½ -1 u voor kinderen van 3-7 jr; 1 u voor 

7-12 jarigen en 1½ u voor 12-15 jarigen en max 2 u voor boven de 16 jr.
 535

  
 
 

Onderzoek naar internetgebruik voor privédoeleinden, dus geen school, laat zien dat jongeren met >2 u internetgebruik/dag, behal- 
ve meer somatische klachten ook vaker last hebben van depressie en angst en minder goed op school presteren dan kinderen die  
minder internetten.

536
  

Visusproblemen geassocieerd met computergebruik zijn door de American Optometric Association gedefinieerd als ‘Computer Vi- 
sion Syndrome’ (CVS).

 
Deze klachten van vermoeide, branderige, droge of tranende ogen, hoofdpijn, dubbelzien en wazig zien na 

langdurig beeldschermwerk komen voor bij 64-90%van de mensen die meerdere uren/dag beeldschermwerk doen.
537 

Naarmate de  
taak die uitgevoerd moet worden ingewikkelder wordt, de letters kleiner zijn en het contrast lager is, neemt de knipperfrequentie af  
en wordt het belangrijker om de refractie te corrigeren. Het is dan belangrijk om de beeldschermactiviteit vaker te onderbreken en 
te letten op de werkafstand, de knipperfrequentie, de schermpositie en de beeldschermkwaliteit.

 
    

Online sociaal netwerk 94% van de Nederlanders is in 2017 actief op Social Media. De grootste platforms zijn Whatsapp (10.9 mil- 
joen gebruikers), Facebook (10.4 miljoen) en Youtube (7.5 miljoen), Linked-in 4,3 miljoen en Instagram 3.2 miljoen.

538 Instagram 
en Snapchat zijn vooral populair onder jongeren.WhatsApp en Facebook populair onder alle groepen. Facebook groeit mn onder 
ouderen, daling van 8 % onder jongeren 15-19 jaar in 2017. LinkedIn is niet gegroeid in aantal gebruikers. Dagelijks gebruik is iets 
toegenomen. Gebruik van Twitter is opnieuw afgenomen naar 2,6 miljoen Nederlanders, waarvan 871.000 het dagelijks gebrui-ken. 
Jongeren die veel tijd besteden aan online sociale activiteiten zijn sterker verbonden met hun sociale netwerken en participeren 
meer in de samenleving.

 
Een sociaal netwerk is niet alleen een dimensie van sociale cohesie, het is ook een middel om die cohesie 

te versterken. Zo mobiliseert een netwerk jongeren om deel te nemen aan online en offline politieke activiteiten hetgeen blijkt mn bij 
te dragen aan een betere maatschappelijke "insluiting" van jongeren van niet-Westerse origine.

539
 

Digitaal pesten(DP) In 2014 gaven ruim 400.000 mensen van 15 jr en ouder aan wel eens gepest te zijn op internet, wo bijna 8%  

                                                
528

 2013 Center for Behavioral Internet Science  IVO Van Rooij, A. J., & Schoenmakers, T. M. (2013). Monitor Internet en Jongeren 2010-2012.  
529

 2013 EtopiaBdB 
530

 2011 Gezondheidsraad 
531

 2011 Telecompaper 
532

 2011 Universiteit Amsterdam Patti Valkenburg 
533

 2013 Université de Montréal Pediatric Research Linda Pagani Early childhood television viewing and kindergarten entry readiness 
534

 2011 RU Nijmegen Natascha Notten Parents and the media Causesandconsequences of parental media socialisation 
535

 2012 BMJ A.Sigman Time for a view on screentime 
536

 2008 IVO R.vd.Eijnden e.a. Monitor Internet en jongeren: Pesten op Internet en het psychosociale welbevinden van jongeren. 
537

 2011 Ophthalmic & Physiological Optics, 31.Rosenfield Computer Vision Syndrome: a review of ocular causes and potential treatments.  
538

 2017 Nationale Social Media Onderzoek van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy 
539

 2015 Erasmus MC Marjon Schols Young, Online and Connected. The impact of everyday Internet of Dutch adolescents on social cohesion 



Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

65 

van de jongeren van 15-25 jr. Ruim 11% van de jongeren tussen de 15-18 jr werd geconfronteerd met cyberpesten tov ruim 5%van 
de 21-25-jarigen. Naarmate de leeftijd vordert krijgt men minder met cyberpesten te maken. 1%van de ouderen heeft last van cyber 
pesten.66% van de slachtoffers van 15-25 jr kent de dader. Dat kan bv een vriend, kennis, studiegenoot of collega zijn.Meest voor-
komende vorm van cyberpesten bij jongeren tot 18 jr is laster: het plaatsen van kwetsende teksten of het verspreiden van foto's, 
filmpjes of roddels. Na laster volgen stalken, bedreiging met geweld en afpersing of chantage als meest voorkomende vormen van 
cyberpesten. Met geweldsdreiging via internet  hebben minderjarigen eveneens vaker te maken dan meerderjarigen.16% van de  
kinderen treitert op internet . ♂ pesten vaker; ♀ zijn meer slachtoffer. 

540
 

Uit onderzoek blijkt dat 42% van de ondervraagde leerlingen op het VO zelf in meer of mindere mate ervaring heeft met het DP van  
medeleerlingen of onderwijzend personeel. Daarnaast geeft 28% van dezelfde leerlingen aan zelf slachtoffer te zijn geweest van  
DP op hun school. Meer dan 65% van de leerlingen geeft aan op de hoogte te zijn van 1 of meer incidenten op het gebied van DP  
binnen de eigen school.

541
 Het gaat op de 1

e
 plaats om het opzettelijk filmen, fotograferen of geluidopnames maken met als doel  

het beschadigen van de reputatie van een medeleerling of leerkracht/docent. In deze gevallen worden de opnamen soms als chan-
tagemiddel gebruikt; bv.om hogere cijfers af te dwingen. Ook worden de beelden gebruikt om te uploaden naar o.a Youtube, Hyves 
en Facebook, zodat anderen toegang krijgen tot deze opnamen. Ook zijn er gevallen genoemd waarin ex –geliefden elkaar via de 
mobiele media zwart maken. Tenslotte blijkt dat de opnamen soms worden rondgestuurd naar het eigen vriendennetwerk via pro-
gramma’s als Ping, WhatsApp en MSN. Ten 2

e
 bestaat het DP in veel gevallen uit het bestoken en zelfs stalken van mensen met 

nare berichten om hen zo het leven zuur te maken. Ten 3
e
 worden er incidenten genoemd (ook op BO) waar identiteitenroof plaats-

vindt. Zo worden er nepprofielpagina’s aangemaakt van medeleerlingen en van docenten/ leerkrachten. Tenslotte worden er soms 
tijdens de les camera’s opengezet via programma’s als Knocking Video en Skype, zodat buitenstaanders ‘live’ kunnen meekijken of  
–luisteren, naar bv. een leraar die zijn zelfbeheersing verliest. 
Internet risico’s: Ca.60.000 kinderen van 9 t/m 16 jr in NL worden herhaaldelijk gepest via het internet. In 2010 hebben ongeveer 
170-180.000 van de 11-16-jarigen seksueel getinte berichten ontvangen.

542  
Meer dan 90.000 jonge internetgebruikers spraken in 

2010 persoonlijk af met iemand die ze online hadden leren kennen.
 
Ca. 7500 kinderen hielden hier een negatieve ervaring aan 

over. Voor ouders en docenten is het moeilijk om toezicht te houden op het internetgebruik van kinderen. Online risico’s blijven be-
staan, ook als de jongere veel internetvaardigheden heeft.

 
 

De kinderombudsman doet een oproep aan ouders om nauw betrokken te blijven bij wat hun kind op internet doet. Ouders hebben  
vaak geen idee wat hun zoon of dochter online beleeft. Soms steken zij zelfs hun kop in het zand. Ouders hebben de verantwoor- 
delijkheid om met hun kinderen in gesprek gaan en om ze op internetgevaren te wijzen. Daarnaast vindt hij dat ook internetbedrij- 
ven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en voor kinderen schadelijk materiaal sneller off-line moeten halen. Ook de overheid  
heeft een belangrijke verantwoordelijkheid, vooral op het vlak van preventie, en natuurlijk in de vervolging van strafbare feiten. 
Jongeren die online pesten of via chatprogramma's seksuele grenzen overschrijden,

 543
  vertonen hetzelfde probleemgedrag als  

slachtoffers daarvan.
 
Ze internetten vaker dan gemiddeld en hebben een slechtere relatie met hun ouders. Jongeren die vaker  

problemen ervaren, hebben minder zelfcontrole. Op internet klikken ze sneller een reclamebanner aan of verstrekken ze zonder 
nadenken hun persoonlijke gegevens.

 
 

43% van de jongeren (12-16 jr) heeft online te maken gehad met pesten, gegevensmisbruik, hacking of virtuele diefstal. 75% van  
die ervaringen vond plaats op sociale media als Facebook en Twitter. De meeste jongeren bespreken vervelende ervaringen  
met hun ouders (77%) of met iemand uit hun vriendenkring (55%). 6% zoekt helemaal geen hulp. 

544
                 

Onder jongeren van 12-15 jr is 6% internetverslaafd, waarvan 1% specialistische hulp nodig heeft. Van de jongeren van 14-17 jr  
heeft 12,2% problemen met internetgebruik. Onder volwassenen is ca 1% van de bevolking verslaafd. ♂ raken het meest on- en  
offline verslaafd aan gamen. ♀ raken vaker verslaafd aan sociale media, zoals What’s app,Twitter en sociale netwerken als Face 
book en fora.

545
 

Geweld  Jonge tieners worden alleen agressiever van gewelddadige games en TVprogramma's als zij in hun sociale omgeving 
agressie ervaren bijvoorbeeld door veel conflicten in het gezin of agressie onder vrienden.

546
 

Jongeren t/m15 jr zijn 16 u/week online in vrije tijd, waarvan een groot deel wordt besteed aan social media. 
54% van de jongeren van 13-16 jr speelt off-line games, gemiddeld 6,3 u/week. 
55,2% van de 13-16 jarigen speelt browser games (simpele games op websites), gemiddeld 2,7 u/week. 
34,5% van de 13-16 jarigen speelt online games (World of Warcraft), gemiddeld 11,9 u/week. Uit recent onderzoek blijkt dat 2- 
3% van de gamers verslaafd is. Het zijn vooral jongens tussen de 16-20 jr. Daarnaast is er ook een groeiende groep (veel) jon-
gere kinderen die vrijwel al hun vrije tijd aan gamen besteden. Zo vindt 1,5% van alle jongeren tussen de 13-16 jr - zo’n 12000  
jongeren – zichzelf verslaafd aan het spelen van Multiplayer games. Per dag zijn zij daar zo’n 8 u mee bezig. 
 
Seksualiteit/relaties 

Seksuele voorlichting Kinderen van 9-12 jr zijn volop bezig met onderwerpen als verliefdheid, relaties en puberteit, maar te veel kin- 
deren geven aan er geen les over te krijgen.

547
 Zo zegt maar 25% van de kinderen les te krijgen over seksuele grenzen en slechts 

27% over seksuele diversiteit. Het is voor het eerst dat kinderen van 9-12 jr zelf zijn bevraagd over onderwerpen rond seksualiteit.  
30% van pubers van 12 jr en ouder zeggen nog nooit met de ouders te hebben gesproken over seks. En 25% van de ouders van 
tieners erkent het eigen kind géén seksuele voorlichting te hebben gegeven.

548
 

Seksuele vorming Scholieren geven de seksuele vorming in het VO een 6,1. Dat blijkt uit een enquête van Rutgers WPF onder 600  
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scholieren uit de onderbouw. Het is niet voor het eerst dat Rutgers WPF jongeren heeft bevraagd naar de seksuele voorlichting op  
school. Uit het uitgebreide onderzoek ‘Seks onder je 25e’ bleken de lessen gem. gewaardeerd te worden met een 5,8. Over sek-
suele grensoverschrijding, seksuele diversiteit, seksueel plezier en seks in de media zegt een meerderheid van de jongeren geen 
of weinig informatie te hebben gekregen. De voorlichting over transgenders en transgendergevoelens ontbreekt vrijwel helemaal.          
Seksuele ervaring Onder 12-14 jarigen zijn maar weinig jongeren seksueel actief. 3% van de jongens en 2% van de meisjes van 
deze leeftijd heeft ervaring met geslachtsgemeenschap. Deze groep is vergeleken met 2012 ook kleiner geworden. 
Tongzoenen, na verloop van tijd voelen en strelen onder de kleren vervolgens naakt vrijen en tot slot geslachtsgemeenschap. 
Stapsgewijs steeds wat verder gaan op het gebied van seks: ca 75% van jongeren van12- 25 jr. in NL doet het op deze manier. In 
tegenstelling tot deze 75% blijkt  25% eerst ervaring op te doen met verdergaande vormen van seks om pas daarna voor het eerst 
te zoenen of te strelen. Jongeren met een niet-westerse allochtone achtergrond en laag opgeleide jongeren wijken vaker af van het 
gangbare, stapsgewijs opdoen van seksuele ervaringen. De onderzoeker geeft een mogelijke verklaring: voor een stapsgewijze 
seksuele ontwikkeling zijn bepaalde vaardigheden nodig.

 549
 Het bewust zijn van de eigen behoeften bv. of het kunnen communi-

ceren over deze behoeften en het kunnen weigeren van vormen van seks waar je nog niet aan toe bent.
 
Mogelijk beschikt de groep 

jongeren die niet stapsgewijs seksuele ervaringen opdoet in mindere mate over deze vaardigheden. Kinderen uit hechte gezinnen 
beginnen volgens het onderzoek op latere leeftijd met seks en zij omschrijven de seksuele contacten vaker als prettig en veilig. 
Een hoge mate van gezinscohesie blijkt voor mn ♀ samen te hangen met het uitstellen van de 1

e
 ervaringen op seksueel gebied. ♀ 

die juist een slechte relatie met hun ouders hebben proberen dit mogelijk te compenseren door op jonge leeftijd een vaste relatie 
aan te gaan, wat vervolgens vaak resulteert in vroege ervaringen met seks. Bij de seksuele ontwikkeling van ♂ spelen de ouders 
een minder belangrijke rol.                                                                                                                                                              
Online daten 33% van de totale groep jongeren gebruikte in de afgelopen 6 mnd een datingapp. Een veel kleiner deel (9% van de  
jongens en 7% van de meisjes) maakte in diezelfde periode een afspraakje via een datingapp en een nog kleiner deel (5% van de 
jongens en 4% van de meisjes) had in die periode seks met iemand die ze via een datingapp leerden kennen. Onder seksueel 
ervaren jongeren is dat respectievelijk 12% en 8%. 
Grensoverschrijdend seksueel gedrag Ondanks dat het aantal jongeren dat te maken krijgt met seksuele grensoverschrijding iets is 
afgenomen, blijft seksuele grensoverschrijding een punt van zorg. 3% van de jongens en 14% van de meisjes heeft ooit te maken 
gehad met seksuele grensoverschrijding: hij/zij is gedwongen tot seksuele handelingen en/of heeft (manuele, orale, vaginale of 
anale) seks gehad tegen de wil. Bij 20% van de jongens en 10% van de meisjes die seks hebben gehad tegen hun wil werd ge-
dreigd met geweld, en bij 15% van de jongens en 24% van de meisjes die seks hebben gehad tegen hun wil werd geweld gebruikt. 
Het meemaken van seksuele grensoverschrijding maakt jongeren kwetsbaar om dit opnieuw mee te maken: van de jongeren die 
seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt, gebeurde dit voor een op de twaalf jongens en een op de vijf meisjes nog een 
keer door iemand anders (revictimisatie). Jongeren die seksuele grensoverschrijding meemaken, praten hier vaak niet over met 
anderen. 

550
 Dat geldt vooral voor jongens: 38% van de jongens die seksuele grensoverschrijding meemaken, heeft dit aan nie-

mand verteld. Bij meisjes is dat 24%. Als jongeren er wel over praten, vertellen ze het vooral aan vrienden. Homo- en biseksuele  
jongens hadden meer grensoverschrijdende ervaringen dan hetero's.      
Sexting Uit een peiling van Sense onder 1062 scholieren blijkt dat maar liefst 1/3 van de jongeren te maken krijgt met een verzoek  
om naaktfoto’s/ -filmpjes van zichzelf op te sturen. Jongeren zijn niet altijd in staat om bij sexting weloverwogen afwegingen te ma-
ken. Bijna 23% van de bevraagde jongeren geeft aan wel eens een naaktfoto of -filmpje van zichzelf gemaakt te hebben. Van die 
groep verstuurt verreweg het grootste deel (84%) deze foto’s/filmpjes via Whatsapp/ Snapchat. Hiervan heeft 18% daarna spijt. De 
bevraagde jongeren krijgen het verzoek meestal van ‘n onbekende via internet (34%) of van de eigen partner (21%). Bijna 60% 
heeft wel eens een naaktfoto/filmpje ontvangen. Ong 25% vond dat vervelend of raar. 20% heeft wel eens een naaktfoto/ -filmpje 
van iemand anders doorgestuurd. Hiervan heeft 14% spijt. Sexting veroorzaakt bij veel jongeren zulke grote problemen, dat ze in 
een psychiatrische kliniek terechtkomen. Tientallen jongeren krijgen na sexting depressies, drank- of drugsverslavingen en ernstige 
trauma's. De impact van een uitgelekte foto is met een trauma te vergelijken. Deze jongeren ontwikkelen PTSS-achtige klachten.  
Ze zijn in permanente staat van alertheid en hebben herbelevingen. Hun hele leven wordt erdoor beheerst. 
Masturbatie  42% van de 12-15-jarige ♂ heeft  wel eens gemasturbeerd, tegenover 20% van de ♀ uit deze leeftijdsgroep.

 
Bij  

geen enkele andere vorm van seksueel gedrag is het verschil tussen ♂ en ♀ zo groot als bij masturbatie.
 551

  
Geslachtsgemeenschap(G) Gem zegt 10% van de jongens+meisjes op het VO ooit seksuele gemeenschap te hebben gehad.  
VMBO-leerlingen (15-16% hebben vaker ervaring met G dan HAVO-(6%) of VWO-leerlingen (4%). Jongeren uit onvolledige gezin- 
\nen (13,7%) hebben vaker G gehad in vergelijking met  jongeren uit volledige gezinnen (8,4%) Tussen 2001 en 2013 was er spra- 
ke van een dalende trend qua aantal scholieren dat ooit G heeft gehad van 1610%. Uit onderzoek van Rutgers WPF blijkt dat de  
helft van de jongeren in NL met 18,6 jr G heeft gehad, in 2012 was dat nog met 17,1 jaar.

 552
            

Anticonceptie(A) Het A-gebruik onder jongeren is hoog. Bij de 1e geslachtsgemeenschap gebruikt 92% van de jongens en 94% 
van de meisjes een A-methode. Dat is iets verbeterd ten opzichte van 2012. Met de laatste partner gebruiken 80% van de jongeren 
altijd A. Ook dit is (bij de meisjes) iets verbeterd. Het gebruik van andere A-methoden dan de pil is in opkomst. De pil is nog steeds 
de meest gebruikte methode, maar het gebruik hiervan is sterk afgenomen, van 61% naar 50% onder meisjes met ervaring met 
geslachtsgemeenschap. Na de pil wordt vooral het spiraaltje veel gebruikt.  
Condoomgebruik De belangrijkste redenen om geen condoom te gebruiken zijn dat er andere anticonceptie wordt gebruikt, dat ze 
elkaar vertrouwden of dat het minder lekker is. Die laatste reden geven jongens vaker (58%) dan meisjes (45%). Ook bij losse con-
tacten is het condoomgebruik laag. Ruim 40% van de jongeren voor wie de laatste sekspartner een onenightstand was, geeft aan 
dat hierbij geen condoom werd gebruikt. Van de jongeren die vaker seks, maar geen relatie hadden met de laatste sekspartner, 
gebruikte 75% niet altijd condooms. Het bij je dragen van condooms is een belangrijke voorspeller voor het gebruik ervan.  
SOA-test  De Centra Seksuele Gezondheid (CSG) van de GGD’en weten steeds effectiever mensen op te sporen en te behande- 
len die een hoog risico hebben op soa’s. In 2016 hebben zijn in totaal 143.139 consulten geregistreerd; een toename van 5% tov   
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2015. Bij 18,4% van de CSG consulten werd 1 of meer soa gevonden (2015: 17,2%). Het vindpercentage steeg in de meeste risi-
cogroepen, maar het meest bij hivpositieve personen (34,6%) en personen die klachten hadden. De stijging betreft alle soa, HIV 
uitgezonderd. De meest voorkomende soa – chlamydia – is 20.698 keer gediagnosticeerd een toename van 11% tov 2015. Het 
aantal LGV diagnoses is in 2016 verder gestegen naar 242; een stijging van 35% tov 2015. Het aantal gonorroe diagnoses is toe-
genomen met 13% naar 6.092, vnl door een toename bij MSM (+23%). Het aantal diagnoses van infectieuze syfilis is gestegen met 
30% tov 2015 (n=1.223 in 2016), vnl door een stijging in het aantal diagnoses bij MSM (n=1.165 in 2016).Deze stijging is een trend 
die ook gezien wordt in andere landen binnen en buiten Europa.

553 In 2016 zijn 285 nieuwe hiv-diagnoses gesteld, vrijwel gelijk aan 
het aantal in 2015 (n=288). 
HIV Op 31 december 2016 waren in totaal 25.042 personen met hiv bij de SHM geregistreerd, waarvan 19.173 op dat moment in 
zorg bij de 26 hiv-behandelcentra. In 2016 zijn 976 personen met hiv aangemeld (in 2015: 1.033), waarvan er 666 ook in datzelfde 
jaar gediagnosticeerd zijn (in 2015: 696). Dit is opnieuw een daling tov voorgaande jaren, al loopt dit aantal nog op door rapporta-
gevertraging. Het aandeel mannen onder nieuw gediagnosticeerden is in 2016 vergelijkbaar met voorgaande jaren (86%). Verge-
lijkbaar met vorig jaar was 67% geïnfecteerd door MSM-contact, 26% door heteroseksueel contact (mannen en vrouwen) en 6% 
had een andere of onbekende transmissieroute. Het aantal aids-diagnoses in 2016 was 116.

554
 Wereldwijd raakten meer dan 153. 

duizend personen in 2015 besmet, 7% meer dan in 2014. In totaal zijn ruim 2 miljoen personen in de 50 WHO-Europalanden be-
smet met hiv. Vooral in de Oost-Europese landen is een stijging te zien. Het aantal hivinfecties in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en 
Hongarije nam met 80% toe tot ruim 121.000. In Oost-Europa zijn onbeschermde seks en hergebruik van naalden onder drugge-
bruikers belangrijke transmissieroutes. 
Zwangerschap In NL ligt de gem. leeftijd van de moeder bij de geboorte van het 1

e
 kind al meer dan een decennium op ruim 29 jr.  

Slechts 5 op de 1.000 vrouwen jonger dan 20 jr krijgen voor hun 20
e
 levensjaar hun 1

e
 kind.      

In 2009 werden 7.000 ♀ tussen de 15-19 jr. (0,1%) zwanger; daarvan kozen de meesten (4434=65%) voor abortus; 2636 meiden  
(35%) kozen ervoor om de zwangerschap uit te dragen. De meeste tieners die zwanger worden zijn 17 jr of ouder; 20% is 16 jr of 
jonger. Het individuele risico op een abortus van een ♀ van 15 t/m 19 jr. is in 2008 7,1/1.000 ♀ van die leeftijd (in ‘01 was dat 10,3). 
NL kent al jarenlang een afname van het aantal tienermoeders. In 2015 kregen 1574 vrouwen onder de 20 jr een kind: 3,2 / 1000 
meisjes onder de 20 jr. In 2014 waren dat er nog 3,7 op de 1000. Hoewel de aanwas van tienermoeders een dalende trend laat 
zien, is het totaal aantal jonge moeders in NL op 1 januari 2015 wel licht gestegen(6%) tov het jaar ervoor. Op 1 jan 2015 waren er 
in NL 2579 moeders van <19 jr, in 2014 waren dat er 2429. Een mogelijke verklaring is dat bij de cijfers over 'nieuwe tienermoeders  
alleen wordt gekeken naar geboorten van kinderen in NL. Bij het totaal aantal tienermoeders in NL worden alle jonge moeders in 
NL geteld. Hieronder vallen ook tienermoeders die in het buitenland zijn bevallen en daarna in NL zijn gaan wonen.  
Homoseksualiteit(HS) De eerste bewustwording van de seksuele voorkeur van LHB-jongeren vindt plaats op de gem. leeftijd van  
13,5 voor ♀ en 12,6 voor ♂. De periode van 1

e
 bewustwording en eerste coming-out duurt gem. 3 jr voor ♀ en bijna 4 jr voor ♂.

555 
De leeftijd van de coming-out van LHB-jongeren loopt uiteen van 6-25 jr maar jongeren bij wie dat onder de 14 jr is gebeurd 

556
 zijn 

uitzonderingen. 94,4% van de ♂ en 91,4% van de ♀ voelt zich aangetrokken tot alleen het andere geslacht. Geschat 3% vd ♂ en 
1,4% vd ♀ van 16 jr en ouder voelt zich seksueel uitsluitend aangetrokken tot de eigen sekse.

 557
 Ruim 6% van de ♂ en bijna 16% 

van de ♀ is enigszins of evenveel op de eigen sekse gericht en kan als biseksueel getypeerd worden. In totaal gaat het in NL om 
ong. 600.000 ♂ en bijna 1,2 miljoen ♀ van 16 jr en ouder. Er zijn veel meer LHBT jongeren op middelbare scholen dan vaak ge-
dacht wordt. MOVISIE schat dat er gem. 65 LHB-leerlingen zijn en tussen de 5-11 transgender per 1.000 leerlingen.      
NL moet meer doen ter bescherming en ondersteuning van zgn LHBTI-kinderen, die op het gebied van seksuele oriëntatie en sek- 
se anders zijn dan de meerderheid. LHBTI-kinderen zijn lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen en kinderen  
met een intersekseconditie, die mannelijke en vrouwelijke kenmerken hebben. De jeugdzorg, welzijnswerk, seksuele gezondheids- 
zorg en de ggz hebben een blinde vlek voor de problemen van deze kinderen. Zo liggen de suïcidecijfers onder LHB jongeren 4-5x 
hoger dan onder heteroseksuele. Op school krijgt 91% van de openlijke LHBTI-jongeren negatieve reacties. Het rapport  adviseert 
oa. om op alle docentenopleidingen voorlichting over seksuele en genderdiversiteit en interseksecondities verplicht te stellen

 
14% 

van de LB♀ en 12% van de HB ♂ heeft vaak last van depressieve klachten. 50% van de homojongeren denkt wel eens aan suï-
cide.

558
 Van de HB ♂ heeft 9% ooit een zelfmoordpoging gedaan.

559
 Onder de LB ♀ is dat 16%. Hoe vaker homojongeren nega-

tieve reacties uit de omgeving krijgen, hoe vaker zij last hebben van depressieve klachten. Ook blijkt uit het onderzoek dat homo-
jongeren, die moeite hebben om hun seksuele voorkeur te accepteren, vaker last hebben van stemmingsproblemen.

 
Lhbt-jonge-

ren die gepest worden op school, denken significant vaker aan zelfmoord dan lhbt-jongeren die deze negatieve reacties niet mee 
maken. Zelfmoord-gedachten en -pogingen onder lhbt-jongeren zijn duidelijk geen individueel of psychiatrisch probleem. Het heeft 
te maken met de maatschappelijke omstandigheden; nl. de negatieve houding tov.‘homo gedrag’ en alles wat daarbij hoort.

560
 Het 

viel onderzoeker op dat lhbt-jongeren vaak aangeven zichzelf te haten: De jongeren die een zelfmoordpoging doen zien geen toe-
komst voor zich. Ze hebben het gevoel dat ze hun hele leven zullen worden vernederd en uitgesloten, zoals nu al op school ge-
beurt. De homovriendelijkheid op school is volgens veel homojongeren voor verbetering vatbaar. 80% van de lhbt-jongeren denkt 
dat voorlichting de slechte situatie van lhbt-jongeren op school kan verbeteren. Scholen zijn sinds dec. 2012 verplicht om leerlingen 
deze voorlichting te geven. Uit het onderzoek blijkt verder dat suïcidaal gedrag kan afnemen door de jongeren copingstrategieën 
aan te leren. Ook helpt het als scholen de acceptatie van HS bevorderen. Van de jongeren die hun VO opleiding hebben afgerond 
zegt 60% op school voorlichting te hebben gehad over HS. Van de VMBO-leerlingen zegt 55% geen voorlichting te hebben gehad.        
Genderdysforie 0,6% van de ♂ en 0,2% van de ♀ (15-70 jr) rapporteert een ambivalente of incongruente genderidentiteit in combi- 
natie met onvrede met het eigen lichaam en een wens tot (gedeeltelijke) aanpassing van het geboortegeslacht dmv. hormonen of  
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operaties. Jaarlijks melden zich rond de 200 jeugdigen wo.50 kinderen <12 jr en 400 volwassenen bij het kennis- en zorgcentrum  
voor genderdysforie van VUMC, die het gevoel hebben in een verkeerd lichaam te zitten. Hoe ouder een kind is dat zich aan  
meldt en daarbij intense genderdysfore gevoelens aangeeft, hoe groter de kans is dat hij of zij later een geslachtsverandering wil 
ondergaan.

561
 Voor ♂ blijkt de kans groter dat de genderdysfore gevoelens op latere leeftijd afnemen dan voor ♀. Een cruciale 

periode in de ontwikkeling waar de genderdysforie toe-/afneemt, ligt tussen het 10
e
-13e levensjr. Belangrijke factoren in deze pe-

riode zijn de puberteit met de lichamelijke veranderingen, maar ook de veranderingen op sociaal gebied en de beleving van ver-
liefdheid en seksualiteit.

562
                                                                                                                                                                          

Transgenders (T)Er zijn 48-90.000 T in NL; velen van hen zijn ongelukkig, 66% voelt zich eenzaam, 25% is zeer eenzaam. Ruim 
20% heeft een zelfmoordpoging gedaan; 10x vaker dan gemiddeld.

 
Hoewel veel T hoog opgeleid zijn hebben ze vaak een laag  

inkomen.
 
Onderzoeker vindt dat de overheid meer aandacht aan T moet besteden,

 
met minder lange wachtlijsten in de gender- 

klinieken zouden ze sneller geopereerd kunnen worden.
 
Transgenders zijn na een operatie nl meestal gelukkiger. 

563
         

Intersekse conditie (IC) is een parapluterm voor diverse aangeboren condities waarbij de ontwikkeling van het chromosomale,  
gonadale of anatomische geslacht afwijkt van de norm. Mensen met een IC identificeren zich meestal als man of als vrouw. 
 
Arbeid(suitval) 

Niet onderwijsvolgend 40% van de jongeren van15-27 jr (75.000) die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet  
naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. 
Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. 
Arbeidsparticipatie NL telde in 2015 bijna 2,5 miljoen jongeren van 15- 27 jr. Ca 66% van deze jongeren volgde onderwijs; 33% niet 
meer. De meeste jongeren – net geen 1,6 miljoen – werkten. Dat zijn er ruim 50.000 meer dan in 2014. De arbeidsdeelname onder 
jongeren was in 2015 met 64% iets lager dan onder 27-plussers (66%). Van de nietonderwijsvolgenden werkte bijna 80% en van 
de scholieren en studenten 56%. De arbeidsdeelname van jongeren lag in 2015 nog niet op het hoge niveau van 2008 (68%), toen 
de economische crisis aan het eind van dat jaar intrad.  
In 2015 werkte 67% van de werkenden van 27 jr en ouder in een vaste arbeidsrelatie, 14% flexibel en 19% als zelfstandige.Scho-
lieren en studenten met een baan hadden vaker een flexibele arbeidsrelatie (72%) dan niet-onderwijsvolgenden (47%). Ruim 45% 
van de werkende niet-onderwijsvolgenden had een vaste baan, aanzienlijk meer dan onder scholieren en studenten. Nietonderwijs-
volgenden werkten ook een fractie vaker als zelfstandige. Onderwijsvolgende jongeren waren relatief vaak werkzaam als oproep- 
of invalkracht, terwijl uitzicht op een vaste baan het meeste voorkwam onder flexwerkende niet-onderwijsvolgenden. 
Werkloos NL heeft nu de laagste jeugdwerkloosheid in ruim 8 jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.Er zijn nu meer 
jongeren aan het werk dan voor de crisis. In mei 2017 waren er bijna 1,3 miljoen jongeren aan de slag. In februari 2009 waren dat 
er 1,285 miljoen. De jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren is veel groter dan onder autochtone jongeren. In 2015 gaat het 
om resp 19,9 en 8,9% van de jeugd.

 564
 

Startkwalificatie(SK) 22.948 jongeren hebben in het schooljaar 2015-2016 het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. In 2011-
2012 waren dat nog 36.560 jongeren.  
Wajong Voor het eerst is het aantal Wajong-uitkeringen gedaald. Eind juni 2016 werden er nog 246.000 verstrekt. Door de invoe-
ring van de Participatiewet per 1 jan 2015 krijgen jongeren alleen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid nog een Wa-
jong-uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten vallen dus niet meer onder de Wajong maar onder de Participatiewet. Tussen eind 
juni 2015 en eind juni 2016 is het aantal Wajong-uitkeringen met bijna 4.000 afgenomen. Van alle Wajongers heeft: 

50% een verstandelijke beperking 25% een ontwikkelingsstoornis incl. ASS 20% een psychiatrische stoornis 

18% een fysieke beperking 50% heeft  2
e
 aandoening: psychiatrische aandoeningen en ontwikkelingsproblemen 

Vanaf 2013 worden de Wajong, de bijstand en WSW samengevoegd tot één regeling: de Wet werken naar Vermogen (WWVV). De 
Wajong is dan alleen nog toegankelijk voor volledig arbeidsongeschikten.       
Arbeidshandicap 5% van alle jongeren in de leeftijd van 15-24 jr. ca.100.000 personen, heeft een arbeidshandicap. Van degenen  
die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt heeft ruim 60% een baan, tov ruim 80% van leeftijdgenoten zonder arbeidshandicap. 
Jongeren met een arbeidshandicap werken vaker in lagere beroepen en/of parttime. In 2015 telde NL 1,7 miljoen mensen tussen 
de 15-75 jr die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren 
van werk. Bijna 400.000 van deze arbeidsgehandicapten waren tussen de 25-45 jr oud. Van hen was de helft niet actief op de ar-
beidsmarkt.

 565
                                                                                                                                                                                    

Uitkering In 2015 hadden bijna 152.000 15-27-jarigen een uitkering, dat is 6% van het totaal. In 2014 ging het nog om 160.000  
(6,4%). Het gaat hierbij om jongeren met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- of WW-uitkering.

566
 De meeste jonge uitkerings-

ontvangers (15-27 jr) hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij het vrijwel altijd om een Wajong-uitkering gaat. 
 
Geweld                                                                                                                                                                                               

huiselijk geweld  (HG) Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat er in NL ca.1 miljoen mensen slachtoffer zijn van incidenteel HG (1-10x / 
jaar). De schatting is dat jaarlijks 200.000 mensen slachtoffer worden van evident structureel HG en dat er tussen de 100 -110.000 
verdachten van HG zijn. De verhouding ♂ : ♀ bij het slachtofferschap is 40% : 60%. Mannen zijn veruit in de meerderheid als ver-
dachten van daderschap van HG: 83% van de verdachten = ♂ en 17% = ♀. Analyses van slachtoffer- en daderdata convergeren 
en laten zien dat (ex-)partnergeweld 60 à 65% van het evident HG uitmaakt. Daders van HG blijken in bijna 66% van de gevallen 
ook slachtoffers van HG te zijn.

 
Slachtoffers van HG zijn in ruim 33% van de gevallen ook daders van voorvallen van HG. Er  be- 

staat een significant statistische samenhang tussen slachtoffer- en daderschap van lichamelijk geweld, seksueel geweld en overig  
geweld.

 
Mensen die in hun jeugd slachtoffer zijn geweest van geweld lopen een groter risico in hun latere leven zelf slachtoffer of  
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dader van HG te worden. 45% van de slachtoffers van HG pleegt ook zelf psychisch, lichamelijk of seksueel geweld in huiselijke  
kring. De meerderheid van de volwassen plegers van HG had als kind en jongere gedragsproblemen. Ook is bijna 70% van de tbs- 
patiënten in zijn jeugd slachtoffer geweest van mishandeling en verwaarlozing.

 
Van deze groep werd 30% chronisch verwaarloosd 

en incidenteel mishandeld en 21% chronisch verwaarloosd en systematisch mishandeld.
 567

    
Bij HG-incidenten is er in 58% sprake van een gezinsituatie met kinderen tot 18 jr. Bij ruim 25% van die incidenten zijn kinderen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
daadwerkelijk getuige geweest van het geweld. Onderzoek komt tot een totale prevalentieschatting van 44.533 kinderen die getui- 
ge zijn geweest van HG, dat is 12/1.000 kinderen. 40% van hen ondervindt daarvan ernstige gevolgen.

568
  

Soms is geweld zo ernstig of bedreigend dat vluchten de enige uitweg is. In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan  
op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar. 

569
  

Ruim 9% van de bevolking in NL was de voorgaande 5 jr slachtoffer van evident HG. Hierbij gaat het voor het merendeel (40%) om  
2-4 incidenten, bij 28% om 5-9 incidenten en bij 12% om 10 of meer incidenten. Meer dan 45% van de bevolking was ooit slachtof- 
fer van HG waarbij meestal sprake was van een machtsverschil. In bijna 75% van de gevallen van evident HG gaat het om lichame 
lijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%).   
Bij HG in partnerrelaties wordt meestal gedacht aan hetero relaties. Preventie en aanpak van HG richten zich dan ook vrijwel altijd  
op heteroseksuelen. Ook homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (HLBT’s) kunnen echter te maken krijgen met geweld  
in hun partnerrelatie. Maar dit probleem blijft – vaak onbedoeld – buiten beeld. Onderzoekers schatten in dat geweld in lesbische  
en homoseksuele relaties even vaak voorkomt als in hetero relaties maar het wordt alom verzwegen. Ook in de homogemeen- 
schap wordt er nauwelijks over gesproken. 23,7% van de slachtoffers van seksueel HG die bij de politie komen, is man. Het gaat  
dan in 90% van de gevallen om een ♂ in een homoseksuele relatie. In 25% van de lesbische relaties komt een vorm van HG voor. 
Waar hetero-vrouwen vaak pas na 30 incidenten de stap naar hulpverlening durven te zetten, ervaren lesbische ♀ die door hun 
partner mishandeld worden, zelfs een dubbele drempel. Het taboe op het praten over HG wordt voor HLBT’s versterkt doordat zij 
niet alleen het geweld moeten bespreken, maar ook hun seksuele voorkeur of sekse-identiteit. Dit verhoogt de drempel om hulp te 
vragen aanzienlijk.                                                                                                                                                                                 
In 2012 noteerde de politie 95.000 meldingen van HG wat meestal gericht is op de partner (44,8%) of de ex (22%). In 25% van alle 
incidenten van HG is er alcohol in het spel. In 75,5% van de gevallen is het slachtoffer een vrouw; in 91,3% van de gevallen is de 
dader een man; 20% van deze groep heeft meer dan 10 incidenten op z’n naam staan en geldt als veelpleger. Bij 63% van de HG 
incidenten zijn er kinderen woonachtig op het adres, in 78% van de gevallen hebben zij het HG gezien of gehoord. In zo’n 27% van 
de gemelde incidenten volgt er een aangifte en in 20-25% van de incidenten wordt de pleger van het geweld aangehouden. Het 
overgrote aandeel van de incidenten betreft lichamelijk/ psychisch geweld. Wel melden ♂ minder vaak slachtofferschap van HG bij 
de politie dan ♀. Bij 70% van de daders was sprake van justitiële antecedenten. 30% van hen gaat na het plegen van HG door met 
het plegen van misdrijven en komt binnen 2 jr opnieuw met justitie in aanraking, meestal vanwege een gewelds- of verkeersdelict.                                                                                                                                                                            
Huisverbod(HV)  In 2012 kregen ruim 3.529 daders van HG een HV opgelegd, dat is zo’n 60/week; bijna 400 meer dan in het jaar 
ervoor (3139).

 
Opvallend is dat het HV steeds vaker wordt verlengd (40%); vorig jaar gebeurde dat 1359 keer. In bijna 86% van de 

gevallen was er sprake van een strafrechtelijk traject.
570

 De belangrijkste bevinding uit de effectevaluatie van HV is dat na een HV 
nieuw HG vaker uitblijft dan in vergelijkbare situaties waarin geen HV is opgelegd. Als nieuw HG plaatsvindt, gaat het bovendien 
om een lager aantal incidenten vergeleken met situaties waarin geen HV is opgelegd. De belangrijkste verklaring voor het gevon-
den verband tussen het huisverbod en het vaker uitblijven van HG lijkt te liggen in de hulpverlening bij HG.                                                                                                                                                                                              
Opvoeding Ouders in een geweldsrelatie  kunnen de opvoeding doorgaans slecht aan ook nadat het partnergeweld is gestopt.

 
In 

het hulpaanbod na HG komt de opvoeding als thema onvoldoende aan de orde. De impact op kinderen die slachtoffer/ getuige zijn 
geweest van geweld tussen ouders is groot.

571
  Het geweld ontreddert de moeders vaak dusdanig dat het zorgen en opvoeden ze 

slecht afgaat.
 
Ook na beëindiging van het geweld kan de impact op kinderen en moeders groot blijven en belemmerend werken op 

een gezonde ontwikkeling.  Sociale ondersteuning van gezinnen en het bespreekbaar maken van HG voorkomen de overdracht 
van HG van de ene op de volgende generatie.

 572
                                                                                                                                    

Mannen die geweld gebruiken in een relatie realiseren zich vaak niet dat dit schadelijk kan zijn voor het gedrag en gezondheid van 
de kinderen op korte en lange termijn.

573
  Verder blijkt dat mannen die geweld gebruiken in een relatie de aanleiding (en verant-

woordelijkheid) hiervoor doorgaans buiten henzelf leggen.
 
Hulp/ steun zoeken ze pas na externe druk en niet uit eigen beweging.                                                                                                                                                                                                         

VoorZorg, een speciaal begeleidingsprogramma door gespec verpleegkundigen voor laag opgeleide jonge (<25 jr) zwangere ♀ 
gedurende 2 jr voorkomt kindermishandeling. Daarnaast is er een vermindering van HG, gaan ♀ minder roken en geven ze langer 
borstvoeding. Zij krijgen 40-60 gestructureerde huisbezoeken. Door deze intensieve begeleiding is het aantal gevallen van kinder-
mishandeling 11% terwijl dat in een vergelijkbare groep op 19% ligt.

 
Voorzorg is een oorspronkelijk Amerikaans programma (Nurse 

Family Partnership) gericht op het voorkomen van KM. In de VS is het effectief gebleken. NL is het 1
e
 land buiten de VS waar de 

effectiviteit van het programma werd vastgesteld. 
574

                                                                                                                                                                                      
Oudermishandeling(OM) Enkele duizenden keren per jaar worden ouders het slachtoffer van geweld, bedreiging en mishandeling 
door hun kind. Bij de SHG’s komen jaarlijks tenminste 2000 meldingen van OM binnen. Een deel daarvan is ook gemeld bij de po-
litie.

 575
 Van de ruim 95.000 in 2012 door de politie geregistreerde incidenten van HG is10% (9500) gericht tegen1 of beide ouders. 

25% van de verdachte jongeren is 12-18 jr oud, bijna 50% is 18-23 jr; het merendeel zijn jongens. In 2011 werd naar schatting 11% 
van de huisverboden opgelegd aan jongeren van 18-23 jr.

 
Kinderen die zelf mishandeld zijn, misbruikt of getuige zijn geweest van 

partnergeweld hebben een groter risico op OM.
 
Ook kinderen uit gescheiden gezinnen lopen meer risico. Het algemene beeld dat 
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uit de wetenschappelijke literatuur en onderzoek naar voren komt, is dat plegers van OM vooral inwonende jongens vanaf 14-15 jr 
zijn, en dat de mishandeling veelal is gericht op alleenstaande moeders. Het komt voor in gezinnen uit alle lagen van de be-volking. 
In 60% van de gevallen speelt het geweld langer dan 1 jr. Slachtoffers zijn vaak de gescheiden, biologische moeders. Ou-ders 
maken melding van oa: ernstige lichamelijke mishandeling, brandstichting, manipuleren, schelden, dreigen met geweld, wa- 
pens of zelfmoord. Vaak was er sprake van meervoudige problemen zoals gedragsproblemen, verslaving, psychiatrische proble- 
men en schulden. Vaak begint OM met toenemend verbaal geweld tussen het 12

e
-14e jr. De onderzoekers pleiten daarom voor  

vroegsignalering bij de start van de puberteit.                                                                                                                                                                                                 
Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk/ lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een  
(dreiging van) schending van de eer van een man/vrouw en daarmee van zijn/haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte  
is of dreigt te raken. Volgens schatting zijn er wereldwijd jaarlijks 5000 slachtoffers van eermoorden, waarbij vooral jongeren en dan  
mn. meisjes risico lopen. 

 
Het afgelopen jaar zijn in NL ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het gaat daarbij  

om allerlei vormen van geweld, zoals mishandeling, verkrachting, ontvoering en moord.
576

 In 20 gevallen was er sprake van een 
dodelijke afloop (moord, doodslag of zelfmoord). In meer dan de helft van deze zaken was het slachtoffer een man. In 2012 wer-
den 15 doden gemeld met als waarschijnlijke oorzaak eergerelateerd geweld. In 2011 waren dit er nog 9. De slachtoffers van eer-
wraak zijn meestal Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond. 
Huwelijksdwang (HD) De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2015 het wetsvoorstel tegen HD aangenomen, dat regelt dat NL buiten-
landse huwelijken met minderjarigen niet meer erkent. HD komt voor varierend van 181 zaken = min ondergrens (gebaseerd op 
feitelijke registraties) tot naar schatting 181-1914 van de gevallen voor. Het is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man 
tot een huwelijk. Bij HD hebben 1 of beide huwelijkspartners weinig of geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk; het hu-
welijk is tegen hun wil. Een weigering wordt vaak niet geaccepteerd. Slachtoffers van HD hebben doorgaans niet alleen te maken 
met een gebrek aan vrije partnerkeuze, maar ook met een dwang om te trouwen vaak voor een bepaalde leeftijd hetgeen gepaard 
kan gaan met geweld. HD is een vorm van eergerelateerd geweld en is in strijd met de mensenrechten. Blijvend verzet tegen het 
huwelijk kan aanleiding zijn tot een gedwongen achterlating of eermoord. Als jongeren vervolgens tegen de wil van hun ouders/ 
familie toch kiezen voor een zelfgekozen partner, raken ze meestal het contact kwijt met de ouders of worden ze verstoten. Voor 
achterlating varieren de aantallen van 178 zaken tot naar schatting tussen de 364-1631 gevallen. Voor huwelijkse gevangenschap 
ligt  de ondergrens op 140 zaken tot naar schatting tussen de 447-1687 gevallen. HD kan bij slachtoffers leiden tot sociale en psy-
chische problemen, huiselijk geweld en in extreme gevallen tot zelfdoding.

577
 

Ouderenmishandeling (OM) Over het jaar 2014 zijn in totaal 2.360 meldingen OM geregistreerd door 31 meldpunten SHG. Voor de  
1

e
 keer is het aantal onderverdeeld in meldingen (1.541) en adviesvragen (819). Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen  

van >65 jr mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand 
niet luistert, of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glij-
dende schaal waarbij zowel pleger als slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien. Ook nu 
weer blijkt dat ♀ veel vaker slachtoffer van OM zijn dan ♂ (71% vs 29%). In de meeste situaties is de pleger een (klein)kind (35%) 
of (ex)partner (27%) of andere familieleden (24%) of buren/kennissen (9%) en slechts in 3% een beroepskracht. 46% van de mel-
dingen betreft moedwillige mishandeling en 17% ontspoorde zorg, bij 38% zijn deze gegevens niet geregistreerd. Meldingen over 
psychische mishandeling kwamen het vaakst voor nl 35%. Daarna lichamelijke mishandeling (28%) en financiële uitbuiting (20%). 
Verwaarlozing (5%) en schending van rechten (8%). Seksueel misbruik (2%) wordt zeer zelden gemeld.    
Kosten Geschat wordt dat het gebruik van diensten zoals politie, justitie, gezondheidszorg en opvang, als gevolg van HG NL in ‘11  
zo’n € 280 miljoen heeft gekost en de kosten voor werkgevers door verzuim tgv HG is in 2010 geschat op €74-192 miljoen. HG kost  
dus de samenleving jaarlijks tussen de 354-472 miljoen, waarin de kosten voor het menselijk lijden nog niet zijn mee genomen. 
Overlijden In 2012 kwamen 45 mensen door HG om het leven,

 
dat is 1/3 van alle geweldslachtoffers; voor het merendeel ♀ (31) 

maar ook mannen (8) en kinderen en baby's (6) werden het slachtoffer.
578

  Naar schatting overlijden jaarlijks 60-80 ♀ aan de ge- 
volgen van HG. In 80% van de gevallen wordt het geweld door ♂ gepleegd. Zeker 50% van de plegers heeft ook een alcohol-/  
drugsprobleem. Omdat daar in de therapieën voor HG geen aandacht voor is zijn deze weinig effectief.

579
                                                                                                                                                                       

Dierenmishandeling (DM) kan een signaal zijn voor gewelddadige gezinsrelaties terwijl er omgekeerd bij geweldsituaties in gezin- 
nen aandacht moet zijn voor DM. De bevindingen benadrukken de noodzaak om samenwerking en verbinding in kennisuitwisse- 
ling, preventie en hulpverlening tussen organisaties die zich richten op de aanpak van HG en dierenwelzijnsorganisaties.

580
 Mo-

menteel blijven vrouwen, kinderen en dieren langer in gevaarlijke gewelddadige situaties dan nodig vanwege het anderzijds ge-
dwongen moeten achterlaten van geliefde huisdieren. Het hebben van huisdieren zou geen obstakel moeten vormen in de beslis-
sing om te vluchten uit een gewelddadige relatie. Sinds maart 2011 is er ook voor DM een meldcode en een meldnummer 144, de 
eerste 130 dierenpolitieagenten zijn inmiddels aan de slag. Bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zijn in 2010 in NL  
\7.742 meldingen en klachten van DM binnengekomen. Het ging hierbij voor 61% om meldingen die betrekking hadden op gezel- 
schapsdieren. Van alle meldingen en klachten is 46% gedeeltelijk of volledig gegrond verklaard. Er volgden 183 processenverbaal,  
382 dieren zijn vrijwillig afgestaan aan de Dierenbescherming en 901 dieren zijn in beslag genomen. 
Kindermishandeling (KM) 107.000-161.000 kinderen (schatting 2010: 119.000 ofwel 34 /1.000 kinderen of 3% van het totaal aantal  
kinderen = ong.1 kind per klas op basis van informanten en AMK meldingen)

 
zijn jaarlijks slachtoffer van KM met 40-50 sterfgeval-

len tot gevolg. De meerderheid betreft emotionele- en lichamelijke  verwaarlozing; resp.36% en 24%. 4,5% van het totaal aantal 
gevallen van KM valt onder seksueel misbruik. Minder dan de helft komt terecht bij de hulpverlening; de andere helft is onzichtbaar. 
Vergeleken met de resultaten van de1

e
 prevalentie studie in ‘05 is er sprake van een stijging van het aantal jeugdigen dat wordt 

mishandeld. In ‘05 ging het nog om ruim 107.000 jeugdigen. De grootste stijging is te zien in het aantal kinderen dat slachtoffer is  
van onderwijs- en emotionele verwaarlozing.

 
Ging het in ‘05 om ruim 24% van de gevallen in 2010 gaat het om 36% van de ge- 
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vallen. De scholierenstudie wijst uit dat 99 van de 1.000 leerlingen zich slachtoffer voelt van KM. 
581

      
Onderzoek toont aan dat de prevalentie van KM in NL sterk wordt onderschat. Het aantal kinderen dat jaarlijks slachtoffer is van  
KM wordt gem met de helft onderschat (52.000).

 
De kans dat KM daadwerkelijk voorkomt in de buurt waar men woont of in de ei-

gen kennissenkring of familie wordt ook laag ingeschat.
 
 Hoewel de meesten dus duidelijk begaan zijn met KM en aangeven bij ver-

moedens actie te zullen ondernemen, is de vraag natuurlijk wel in hoeverre sociaal wenselijkheid bij deze intentie een rol speelt 
('de wens is de vader van de gedachte').

 582
 Bovendien bestaat er onzekerheid bij het signaleren: veel mensen geven aan enkel te 

zullen handelen als ze zeker weten dat er sprake is van KM.
 583

 Twijfel is een belangrijke drempel om te handelen.                                                                                                                                                                                                
35% van de jongeren (12-17 jr) blijkt KM te hebben meegemaakt in de vorm van ernstige psychologische agressie van ouders  
fysiek geweld binnenshuis, waargenomen fysieke conflicten tussen ouders, seksueel misbruiken/ of ernstige verwaarlozing. 1 op de 
6 Nederlanders (18-74 jr) zegt in zijn jeugd fysiek te zijn mishandeld door zijn ouders of andere volwassenen. Bijna 1 op de 5 zegt 
bovendien emotioneel te zijn mishandeld door zijn ouders: ze hadden vaak het gevoel dat niemand in het gezin van hen hield, of 
hen belangrijk vond.

 584
                                                                                                                                                                        

Onderzoek heeft aangetoond dat systematische screening op KM op de SEH de signalering verbeterd. In de groep kinderen die                                                                                                                                                                       
systematisch gescreend is zijn 5x meer gevallen van KM aan het licht gekomen dan in de groep die niet werd gescreend. In NL is 
screening op KM op de SEH inmiddels wettelijk verplicht.                                                                                                                  
Jaarlijks worden ruim 800 aangiften van KM opgemaakt door de politie.  Bij 50% gaat het om fysieke KM, in 33% gaat het om sek-
sueel misbruik en de overige aangiften hebben betrekking op emotionele verwaarlozing. Het aantal aangiften van partner-geweld 
waarbij kinderen aantoonbaar getuigen waren, wordt geschat op 277 per jaar. 

585
                                                                                                                                                                                

Pediatric Condition Falsification 10.000 kinderen zijn slachtoffer van PCF waardoor 5 kinderen jaarlijks overlijden. Het is een vorm 
van KM waarbij (in 76-95%van de gevallen) de moeder het kind mishandelt. Zij verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, 
sociale of lichamelijke afwijking /ziekte bij het kind. In ca.30% van de gevallen is er ook werkelijk sprake van een vastgestelde me-
dische diagnose bij het kind. De moeder heeft vaak de beschikking over een redelijke medische kennis, komt vriendelijk, betrokken 
en sterk over en ze legt de nadruk op het dramatisch effect van de ziekte van haar kind op het gezin.                                                                                                                          
De gevolgen van KM zijn groot; uit onderzoek blijkt dat chron.traumatisering van invloed kan zijn op de neurobiologische ontwikke-
ling van een kind waardoor kinderen minder goed in staat zijn om informatie te verwerken.

586
  Kinderen kunnen angstiger worden,  

last krijgen van nachtmerries, zich moeilijker kunnen concentreren, prikkelbaar zijn en agressief gedrag vertonen. Ook is er een  
relatie tussen KM en gedragsproblemen op latere leeftijd. Mn.de impulsregulatie blijkt minder effectief en impulsiever te worden.

587
    

Verschillende vormen van mishandeling hebben vergelijkbare effecten op kinderen.Onderzoek  toont aan dat emotionele mishan- 
deling evenveel schade kan berokkenen als fysieke mishandeling.

588
 Ander onderzoek heeft een verband aan getoond tussen zo-

wel lichamelijke mishandeling als emotionele verwaarlozing met een negatief effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.
589

    
Vroegkinderlijke negatieve ervaringen kunnen leiden tot permanente biologische veranderingen in de hersenen. Het betreft epige- 
netische wijzigingen of veranderingen in de genexpressie, zonder dat de onderliggende DNA-structuur wijzigt.  McGowan kwam het  
verband tussen KM en genetische wijzigingen enkele jaren geleden op het spoor tijdens het bestuderen van hersenweefsels van  
slachtoffers van zelfmoord.

590
 Ze stelden vast dat mishandeling, misbruik of ernstige verwaarlozing in de kindertijd gerelateerd was 

aan wijzigingen in een bepaald gen. Dat gen, NR3C1, bepaalt mee hoe goed iemand bestand is tegen stress.                                                                                                                                                                                  
Blootstelling aan hevige stress in de vroege jeugd laat sporen na in het DNA. Bij dit biologische proces, DNA-methylering, veran- 
dert de DNA-activiteit door omgevingsinvloeden zoals de blootstelling aan nare ervaringen in de jeugd. Die moleculaire verande-
ringen, mn op het KITLG-gen, vergroten de kwetsbaarheid voor stress op volwassen leeftijd.

591
 

Kinderen die door hun ouders vaak uitgescholden, bedreigd, structureel genegeerd of geïsoleerd worden, reageren in hun latere  
leven anders op stress’.

592
 Deze personen denken vaker negatiever over zichzelf, en dat kan negatieve gevoelens en gedachtes in 

nieuwe situaties oproepen en versterken. Ook hun herinneringen worden gekleurd. Dit maakt dat ze kwetsbaarder zijn voor het ont-
wikkelen van depressies of angstklachten. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat de mediale prefrontale cortex, een hersenge-
bied dat een belangrijke functie vervult bij cognitie en gedrag, kleiner is bij mensen die emotioneel mishandeld zijn. Ook werkt de  
mPFC anders bij het onthouden van dingen en reageert deze anders op stress. Om dit te testen mat onderzoeker de hersenacti- 
viteit van proefpersonen, terwijl ze naar foto’s van positieve, negatieve en neutrale gezichtsuitdrukkingen keken. Aan de hand van  
de uitkomsten van haar onderzoek constateerde zij ook dat er bij emotioneel mishandelde mensen meer activiteit is in de amygda- 
la, een hersengebied dat dreiging signaleert. Deze resultaten suggereren dat emotioneel mishandelde mensen de verschillende  
gezichtsuitdrukkingen allemaal als bedreigend ervaren.  
Onderzoek heeft verstoorde hersenactiviteit bij slachtoffers van seksueel misbruik en mishandeling op jonge leeftijd aangetoond.

 
 

Mbv MRI werd zichtbaar dat de hersenactiviteit van deze patiënten verstoord is tov.gezonde vrijwilligers en dat de afwijkingen com- 
plexer zijn dan die van mensen met een PTSS na een eenmalig trauma.

593
 Het gaat dan om hersengebieden die te maken hebben  

met de regulering van angstreacties en het emotionele geheugen, zoals de amandelkernen (de amygdala), het zeepaardje (de hip- 
pocampus) en de voorhersenen (prefrontale cortex).      
Er bestaat een significante relatie tussen het aantal jeugdtrauma’s en de kans op bepaalde ziekten in het latere leven (hartklachten  
fors overgewicht, leverlijden, alcoholisme en drugsgebruik en zelfs voortijdig overlijden).

 
Jeugdtrauma’s geven maw een verhoogde 
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kans op ziekmakend gedrag, dat op zijn beurt kan leiden tot ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en depressies.
594 

  
Daarbij toont onderzoek aan dat KM kan leiden tot een verstoring van de gewicht regulerende hormonen (leptine,adiponectine en  
irisine) . Leptine is betrokken bij de eetlust en heeft een relatie met de BMI en de hoeveelheid vet. Irisine is betrokken bij het 
energie metabolisme en adiponectine vermindert de ontsteking in het lichaam; obese mensen lijken lagere hoeveelheden van dit 
hormoon te hebben.

595
                                                                                                                                                                             

Kindertrauma's blijken sterk samen te hangen met het risico op suïcidepogingen en suïcide-ideatie. Seksueel misbruik en fysiek  
misbruik waren de sterkste voorspellers, voor zowel het ontstaan (3-6x zo grote kans) als de persistentie van suïcidaliteit (1,2 -2x  
zo grote kans).

 596
                                                                                                                                                                                    

kosten KM kost NL jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. De economische gevolgen van KM vallen  
aanzienlijk hoger uit bij een lage mate van zelfregie en zijn minder omvangrijk bij een sterker gevoel van controle over het eigen 
leven. Afhankelijk van het type mishandeling variëren de meerkosten van 869 tot 2.893 euro p.p per jaar, en lopen daarmee in de 
miljoenen. Een hogere zelfregie bleek gerelateerd aan lagere kosten bij mensen met misbruik, verwaarlozing en mishandeling in 
hun verleden. De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek naar interventies ter versterking van zelfregie.

597
 

KM heeft een desastreuze invloed op de gehechtheid van het kind, daarnaast hebben tienermoederschap, opgroeien in een 1-ou-
der gezin, verslaving van de ouder, laag inkomen, laag opleidingsniveau en behoren tot een etnische minderheid ook een negatie-
ve invloed op de ouder/ kindrelatie.                                                                                                                                                                               
Uit onderzoek blijkt een verstoorde fysiologische regulatie bij mishandelende ouders; het autonome zenuwstelsel van mishandelen-
de moeders reageert zwakker op huilgeluiden van baby’s dan dat van niet-mishandelende moeders en blijkt overactiever in rust.De 
activiteit en reactiviteit van het autonome zenuwstelsel komen, in andere woorden, niet overeen met de actie die op een bepaald  
moment nodig is. Biofeedback kan wellicht deels uitkomst bieden. 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. NL telt 35 meldpunten; deze ontvangen jaarlijks  
ca. 50.000 adviesvragen, consultaanvragen en meldingen. Per 1 jan 2015 is het SHG en het AMK hierin opgegaan. 
In 2015 zijn er ca. 45.000 meldingen van KM binnen gekomen.                                                                                                                                                          
Beroepskrachten meldden KM vaker dan mensen uit de privéomgeving van het kind, zij ontvingen resp. 55,7% vs.44,2% van de  
adviezen. Beroepskrachten deden 73,3% van alle meldingen die aanleiding waren voor een onderzoek. Pedagogische verwaar- 
lozing wordt het vaakst gemeld; in 28,9% van de gevallen (17.540). 24,1% van de meldingen betreft kinderen die getuige zijn van  
geweld (14.631). Lichamelijke mishandeling wordt minder vaak gemeld; 7,8% van het totaal. Bijna 38% van de kinderen waarvoor 
in 2013 een onderzoek is gestart, woont bij beide biologische ouders. Vrijwel evenveel kinderen leven in een 1-oudergezin. 

 
Dat zijn 

er opvallend veel, want in NL is slechts 20,3% van de gezinnen met kinderen een 1-oudergezin (CBS 2013).
 598

 Verder woont ruim 
11% van de kinderen waarvoor het AMK onderzoek deed in een samengesteld gezin. Bij 80% van de mensen die een vermoeden 
hadden van KM in hun omgeving, was daadwerkelijk sprake van mishandeling.

 
Bij meldingen over kinderen die getuige zijn van ge-

weld in een gezin (38% van de onderzochte kinderen) is zelfs ruim 90 %.
599

 In jan 2015 zijn SHG en het AMK samengegaan; de 
naam van het meldpunt is ‘Veilig Thuis’; er zijn 26 AMHK’s waarvan de regios samenvallen met de veiligheidsregios..                                                                                                                                                                                                          
Raad voor de Kinderbescherming In 2016 kregen ca.35.000 kinderen te maken de RvdK. Bij 15.123 kinderen deden zij onderzoek 
vanwege opvoedingsproblemen; bij 13.682 vanwege straf-zaken.Bij 7.324 was de Raad betrokken vanwege coordinatie van 
taakstraffen en bij 5.210 deed de Raad onderzoek vanwege gezag e/o omgang en bij 3195 vanwege schoolverzuim. Bij 1751 is de 
Raad vanwege adoptie betrokken en bij 930 voor overige zaken.

600
                                                                                                                                                                                             

Seksueel geweld (SG) Naar schatting worden ieder jaar 62.000 kinderen voor de 1
e
 keer slachtoffer van een vorm van SG, slechts 

11.600 worden als zodanig herkend en 6100 worden behandeld. 32% van alle kinderen maakt ooit een vorm van SG mee.
 601

 
Meisjes worden rel vaker slachtoffer van SG dan jongens: 41% vs 23%.10% van de meisjes maakt ongewilde manuele seks mee, 
5% orale of genitale seks. Niet ieder slachtoffer ziet zichzelf als zodanig, ♂ rel. minder vaak dan ♀. Oudere kinderen (16-17jr)  lo-
pen meer risico dan jonge kinderen. Overige risicogroepen zijn kinderen met een beperking, kinderen uit gezinnen met verslaving 
of criminaliteit of uit samengestelde-/1-oudergezinnen. De gevolgen die slachtoffers ervaren zijn divers: hoewel sommigen nage-
noeg geen problemen ervaren, heersen bij velen gevoelens van schaamte, nachtmerries, en/of langdurige psychische, medische of 
seksuele gevolgen. Iedereen kan slachtoffer worden. Ondanks dat niet alle kinderen die seksueel misbruikt zijn daar gevolgen van 
ondervinden, toch moet je ze daar op latere leeftijd van op de hoogte stellen vindt de kinderpsychiater Danya Glaser.‘De hersenen 
herinneren zich nog wel de stress bij seksueel misbruik.’ 40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks 
in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat zich in vrijwel iedere sociale kring min 1 slachtoffer 
van SG bevindt. 
SG komt in de jeugdzorg  in NL 'schokkend vaak' voor. Kinderen zelf melden vaker misbruikt te zijn (188/1000 ) dan de hierna  
volgende cijfers die op meldingen van medewerkers zijn gebaseerd. De kans dat een kind in een pleeggezin of  tehuis (40.000 kin-
deren) wordt misbruikt is 2-4x groter dan bij thuiswonende jongeren.

602
 Jongeren met een lichte verstandelijke beperking die uit 

huis zijn geplaatst zijn zelfs tot 10x vaker slachtoffer (9,7/1000).
 
In instellingen was 23% (4,3 /1000) slachtoffer van SG (door 

groepsleiders maar meestal door een pupil), in de pleegzorg 9%(1,7/1000) meestal door pleegvaders of andere mannelijke gezins-
leden. Jaarlijks  maken zo’n 900 jongeren van 12-18 jr zich schuldig aan SM met leeftijdgenoten/ jongere kinderen.  De meeste 
slachtoffers, ca.400 zijn <12 jr. 61% ♀ met een verstandelijke beperking en 23% ♂ heeft ooit een vorm van SG meegemaakt varië- 
rend van een kwetsende aanraking tot verkrachting (23% ♀ en 7% ♂).  Duidelijk is dat een aanzienlijk deel van het misbruik in  
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hun jeugd is gebeurd, maar harde cijfers daarover ontbreken. 
603

     
Seks met kinderen <12 jr moet als verkrachting worden aangemerkt en bestraft. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel van CDA en  
VVD. Nu geldt dit in de wet nog als het seksueel binnendringen van een kind of ontucht.      
Kindermisbruikers denken anders over seks met kinderen dan andere mannen. Zij denken bijv sneller dat een kind seks wil als het  
op schoot wil zitten.

 
Ook interpreteren ze onduidelijke emotionele reacties als giechelen of passief zijn als instemming met sek- 

sueel contact.
 
Als kinderen wordt geleerd duidelijk nee te zeggen tegen ongewenst contact verkleint dat de kans op seksueel mis-

bruik stelt de onderzoeker. 
604

 
In 2014 waren er 29.000 meldingen van online seksueel misbruik van minderjarigen.  
Van de in 2012 en 2013 veroordeelde daders van SG tegen kinderen heeft 38% minstens 1 kind uit de eigen familie misbruikt. Da- 
ders komen vaak uit de omgeving van het kind en zijn bijna altijd man; minder dan 3% is vrouw. 24% van de veroordeelde daders  
is een ouder, broer, stiefouder of -broer. In 13% van de gevallen gaat het om een oom, neef of grootouder, 1 op de 6 daders is zelf  
minderjarig wanneer hij of zij het delict pleegt. Gem zijn slachtoffers 10,4 jr wanneer het misbruik begint. 

605
        

Het daadwerkelijke aantal plegers van SM is onbekend; naar schatting 9100 vermoedelijke plegers worden gemeld bij de politie.  
Dit leidt in 2990 van de gevallen tot een opsporingsonderzoek. Hiervan worden 920 gevallen vervolgd en 730 worden veroordeeld. 
Slechts 300 worden behandeld.                                                                                                                                                         
Grooming - het op internet verleiden van minderjarigen/ digitaal kinderlokken – is sinds 2010 strafbaar en komt in NL geregeld voor: 
één derde van de kinderen tussen de 9-16 jr oud geeft aan weleens te chatten met een onbekende. En 6% van hen spreekt vervol-
gens daadwerkelijk af.  
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)  Van het aantal ♀ in 2012 in NL dat afkomstig is uit landen waar van oudsher vgv geprakti- 
seerd wordt (ca 70.000, 1% van de vrouwelijke bevolking in NL) is naar schatting 40% besneden. Daarnaast zijn er 2.000 ♀ in de 
asielopvang (35% van het totaal aantal vrouwelijke asielzoekers in de opvang), die uit deze landen afkomstig zijn. Van hen is naar 
schatting 74% besneden. In totaal gaat het naar schatting om 29.120 ♀ in NL die besneden zijn. De meeste van deze ♀ bevindt 
zich in de reproductieve leeftijdsgroep. Dit vraagt van artsen en andere gezondheidswerkers vaardigheden om het onderwerp be-
spreekbaar te maken, kennis over de relatie tussen vgv en medische en psychosociale klachten evenals over bestaande medische 
behandelingen of therapieën. VGV vindt meestal plaats in de leeftijd 4-12 jr.     
Minister Schippers vindt dat hersteloperaties bij slachtoffers van VGV onder de Zorgverzekeringswet moeten gaan vallen en dus  

vergoed worden. Jaarlijks lopen 40-50 in NL woonachtige meisjes het risico lopen om besneden te worden.
606

 Voor een deel van  
deze meisjes wordt het risico pas reëel wanneer zij een bezoek brengen aan het land van herkomst.

 
De JGZ speelt een belangrijke  

rol in de preventie van VGV. JGZ-artsen en verpleegkundigen kunnen VGV gedurende meerdere contactmomenten met de ouders  
en het kind bespreken.  
Jongensbesnijdenis In NL worden jaarlijks 15.000 joodse, Afrikaanse en moslimjongetjes besneden. Jongensbesnijdenis is strijdig  
met kinderrechten en kan bovendien ernstige medische gevolgen hebben op de lange termijn. Gem. komt 5% van de besneden  
kinderen bij een dokter met complicaties, zoals nabloedingen, infecties en beschadigingen. Circumcisie op medische indicatie bij  
mannen/ jongens wordt sinds juli 2013 niet meer vergoed, alternatieve behandeling door corticosteroïd crème of verwijdingsope- 
ratie wel. Sinds begin 2013 zijn in Z-Afrika al 11 jongens omgekomen bij primitief uitgevoerde besnijdenissen.

607
 Dat heeft de re- 

gering in een verklaring bekendgemaakt. De afgelopen jaren zijn honderden kinderen overleden bij deze religieuze rituelen.
 
 

Kinderporno(KP)  Bij kinderpornografie is sprake van afbeeldingen van seksueel geweld tegen kinderen. In 2015 zijn 63.056 mel- 
dingen van kinderpornografie binnengekomen bij het Meldpunt Kinderporno. (25.347 meldingen en 13.709 afgeleide meldingen). 
Dat zijn 118% meer meldingen dan het jaar ervoor. Bij Help-wanted.nl, een hulplijn voor jongeren die te maken krijgen met online 
misbruik, steeg het aantal meldingen met 17% (1.552 meldingen). Het aantal meldingen dat de Landelijke Eenheid van de Ned.  
politie binnen heeft gekregen is gestegen van 5.549 in heel 2015 tot nu al 12.000 meldingen in 2016. 
Loverboys In 2015 zijn 119 meiden slachtoffer geworden van loverboys, dat is een daling tov 2014 toen in 216 gevallen is aange-
geven dat er sprake was van loverboytechnieken.

608
 De meeste slachtoffers zijn tussen de 15-20 jr. Het aantal slachtoffers ligt in 

werkelijkheid waarschijnlijk hoger. Er is geen zicht op de precieze omvang van het probleem. Loverboys zijn mensenhandelaren 
die ♀ of ♂ doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belof-te van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens 
via dwang, geweld, afpersing, fraude of misleiding uitbuiten, veelal in de prostitutie. Zeker 90 meisjes met loverboyproblemen lie-
pen vorig jaar weg uit de gesloten jeugdzorg, bleek in een uitzending van ZEMBLA. Het aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat 5 
van de 14 instellingen geen antwoord gaven of konden geven omdat ze dit niet registreren. De Nationaal Rapporteur Mensenhan-
del noemt het aantal weglopers zorgelijk, omdat de vermiste meisjes vaak weer in het loverboycircuit terecht komen. In de hulpver-
lening bestaat onenigheid over hoe met de slachtoffers om te gaan. Behan-delen als gewone pubermeiden met gedragsproblemen 
of juist als slachtoffers van mensenhandel? Dettmeijer vindt dat de meisjes behandeld zouden moeten worden als slachtoffer van 
mensenhandel en specifieke opvang nodig hebben. Jeugdzorg NL denkt dat  opvang in gemengde instellingen juist goed is. Een  
\nieuwe commissie werkt aan een plan voor de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblemen. 
Uitbuiting Het geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel blijkt meer dan 5x zo groot als het aantal geregistreerde slachtoffers 
en komt neer op ongeveer 6.250 slachtoffers per jr. Het aantal meldingen hiervan is in de afgelopen vijf jr echter sterk afgenomen 
tot 952 meldingen in 2016. Dettmeijer maakt zich zorgen om het dalende aantal meldingen. 'Dit betekent dat een steeds groter deel 
van de mensenhandel buiten beeld blijft. Dit zou aanleiding voor de politie moeten zijn om extra capaciteit vrij te maken voor de be-
strijding van mensenhandel.' Binnenlandse seksuele uitbuiting is in NL de meest voorkomende vorm van mensenhandel: per jaar 
zijn er bijna 3.000 slachtoffers. Ned meisjes vormen een grote groep slachtoffers: 1.320 meisjes worden slachtoffer. Zij komen ech-
ter het minst in beeld. En krijgen zo dus niet de bescherming die zij nodig hebben.                                                                                                                                                                        
De Nationaal Rapporteur maakt zich zorgen over de positie van Roma-kinderen, Syrische kindbruiden en illegaal in NL verblijvende  
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kinderen die moeten werken binnen huishoudens. Zij deed onderzoek naar 7 groepen naast eerder genoemde ook kinderen uit de  
LHBT-gemeenschap, kinderen met anorexia nervosa, kinderen die zich willen voegen bij ISIS en kinderen werkzaam in de produc-
tieketens van grote bedrijven en signaleert dat deze groepen te weinig vanuit een mensenhandelperspectief worden bekeken.

 609
 

Uitgaansgeweld  Uit onderzoek onder uitgaande jongeren blijkt dat 80% van hen tijdens het uitgaan agressief gedrag heeft gezien.  
20% van de jongeren krijgt als dader/slachtoffer te maken met agressief gedrag. Agressief gedrag speelt zich meestal af op straat.                                                                                                                                                                                           
Kinderontvoeringen In 2016 zijn er 251 kinderen door 176 ouders zonder toestemming meegenomen/ niet teruggekeerd van een  
vakantie; 14 meer als in 2015. Van deze kinderen is 65% vanuit NL naar het buitenland ontvoerd. 26% van de kinderen is naar NL 
ontvoerd en in de overige 9% van de kinderen betrof het een internationale kinderontvoering buiten NL om. 443 kinderen waren 
betrokken bij een dreiging tot ontvoering, 68 meer dan in 2015.

 
In 2016 was het percentage ontvoerende moeders 70%.

610
   

Vermiste kinderen 
 
De Nationale Politie geeft aan dat naar schatting jaarlijks 40.000 vermissingen bij de Politie binnen komen. Bij  

ca.15.000 meldingen gaat het om een vermist kind. Ong. 90% wordt binnen één week teruggevonden. Vermissingen die meer dan 
één jaar onopgelost blijven komen weinig voor, gem.10-15 gevallen per jr. Volgens Europol worden zeker 10.000 minderjarige 
asielzoekers die in hun eentje naar Europa zijn gekomen vermist. 
AMBER Alert is het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen, dat operationeel is sinds  
2008. Hiermee kan de politie bij de ontvoering of vermissing van een kind direct heel NL waarschuwen via radio, televisie en de so- 
ciale media om de kans op een goede afloop te vergroten. Honderden keren per jaar worden delen van het AMBER Alert-systeem  
ingezet voor het verspreiden van urgente kindervermissingen. Daarnaast wordt zo’n 4x per jaar het hele AMBER Alert-systeem lan-
delijk ingezet, als de politie vreest dat het leven van een vermist of ontvoerd kind direct gevaar loopt. In 2015 werden 71 van de 74 
vermiste kinderen gevonden dankzij tips die binnenkwamen via het alert.   
Kinderen in oorlogsgebied Tenminste 70 Nederlandse kinderen zijn momenteel in Syrie en Irak. Sinds het uitroepen van het ISIS- 
kalifaat, reizen er steeds vaker gezinnen met minderjarige kinderen uit naar ISIS-gebied. Deze ouders zien hun kinderen als de 
ISIS-strijders van de toekomst en zijn ervan overtuigd dat het een goed idee is om met het hele gezin naar een oorlogsgebied te 
verhuizen. Het leven voor kinderen in door ISIS gecontroleerd gebied is zwaar en traumatiserend. Mn kinderen die vanuit NL of 
een ander westers land naar Syrië zijn meegenomen kunnen moeilijk wennen aan hun nieuwe leefomgeving. Het meemaken van 
de dagelijkse bombardementen is aantoonbaar een stressvolle ervaring voor deze kinderen. Het leven in IS-gebied gaat voor deze 
kinderen gepaard met dood en verderf. ♂ krijgen vanaf 9 jr wapentraining, ♀ moeten vanaf die leeftijd gesluierd over straat. 
Kindsoldaten  Wereldwijd vechten er jaarlijks ongeveer 250.000 kinderen mee in oorlogen.                                                                                              
 
Verslaving                                                                                                                                                                                               

In 2015 zijn circa 65.000 cliënten behandeld bij een instelling voor verslavingszorg. Het aantal hulpvragers in de verslavingszorg is 
met 7% gedaald tov 2014. De gem leeftijd is 42 jr. 13% is jonger dan 25 jr, 19% ouder dan 55 jr. 75% van de hulpvragers is man. 
Het aandeel nieuwe cliënten (voor het eerst in de verslavingszorg) bedraagt circa 20%.42% heeft problemen met meerdere midde- 
len en/of gedragingen als gokken en gamen.

611 Een psychiatrische stoornis in de kindertijd verhoogt de kans dat iemand later een 
middelenverslaving ontwikkelt. Al langer bekend is, dat ADHD een risicofactor is voor latere verslavingen. Het blijkt breder te zijn. 
Het blijkt dat mensen die in hun kindertijd de diagnose ADHD, ODD/CD of depressie kregen, een verhoogd risico hebben op een 
alcohol- drugs- of rookverslaving op latere leeftijd.

612
 

Uit onderzoek blijkt dat PTSS en verslaving vaak hand in hand gaan, maar niet of pas laat wordt ontdekt omdat verslaafden vaak  
lang hun traumatische ervaringen verzwijgen. 1 op de 3 verslaafden heeft een PTSS. Om de behandeling van een verslaafde een 
duurzaam effect te laten hebben, is het in veel gevallen noodzakelijk ook een traumabehandeling aan te bieden.

613
 De meest voor-

komende oorzaak voor PTSS is bij ♀ een verkrachting en bij  ♂ het zien van een ongeval of overlijden van een andere persoon. 
Dat verslaving en PTSS zo vaak samengaan komt omdat mensen soms drugs gebruiken als een vorm van ‘zelfmedicatie’. PTSS 
wordt onder andere gekenmerkt door angst en onrust en verslaafde mensen proberen dit te dempen met drugs en alcohol.                                                                                                                                                                                                           
ADHD komt 4x vaker voor bij alcohol- /drugsverslaafde volwassen dan bij niet-verslaafden.

 614 
Van de  alcoholverslaafden blijken  

5-22% ADHD te hebben en van de drugsverslaafden 12-57%. Bij niet verslaafde mensen komt ADHD bij ong. 2,5% voor. 
 
De  

opvoedstijl van ouders heeft meer invloed op het middelengebruik van jongeren dan hun genetische aanleg. Overbescherming   
door ouders vergroot de kans op alcoholgebruik van kinderen. Bij jongeren die zich afgewezen voelen of weinig warmte krijgen van  
hun ouders is de kans op regelmatig cannabisgebruik groter.

 615      
Dubbelproblematiek  Onderzoek toont aan dat stevig drinken, roken of blowen een signaal van meer kan zijn. 3,8% van de jonge- 
ren tussen 12-23 jr.heeft te maken met dubbelproblematiek (verslaving+psychiatrische problemen)

 
dat zijn bijna 85.000 jongeren.  

Maar de kans dat ze voor hun psychische problemen hulp zoeken en krijgen is erg klein. Deze jongeren worden tov. hun gezonde  
leeftijdgenoten, maar ook tov.de jongeren met enkel zwaar middelengebruik of enkel psychische problemen gekenmerkt door zeer  
ongunstige psychosociale factoren. In het bijzonder de ♀ worden gekenmerkt door een alarmerend hoge mate van seksueel mis- 
bruik (44%) en lichamelijk of psychisch misbruik door ouders (14%).     
Alcohol(A) Van alle leerlingen van 12 t/m16 jr in het VO heeft 45% ooit A gedronken: ♂ (48%) en ♀ (43%) verschillen hierin nauwe- 
lijks. In groep 7-8 van BO heeft 13% al eens gedronken: meer ♂ dan ♀ (18% vs 8%).

616
 Zoals verwacht neemt met de leeftijd ook 

de prevalentie toe. Op 12-jarige leeftijd heeft 18% van de VO leerlingen ervaring met het drinken van A. Daarna neemt dit percen-
tage snel toe tot op 15- en16-jarige leeftijd resp 65 en 76% van de jongeren ooit A heeft gedronken. Gem drinken scholieren van 
12 t/m 16 jr hun 1

e
 glas A op de leeftijd van 13,2 jr. ♂ beginnen gem iets eerder (13 jr) dan ♀ (13,5 jr). 26% van de leerling-en van 

12 t/m16 jr heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek A gedronken. In het baO geldt dit voor 2%. Gem drinken jon-geren 
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7,2 E in het weekend. Het aantal E dat in het weekend gedronken wordt neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Op 12-jarige leef-
tijd geeft 42%van de scholieren die de afgelopen maand A hebben gedronken aan nog niet elk weekend A te drinken. 49% van de 
12-jarige A-gebruikers drinkt in het weekend 1 tot 4 E en 3% drinkt 11 E of meer. Op 14-jarige leeftijd drinkt 15% van de A-gebrui- 
kers meer dan 10 E in het weekend. Op 16-jarige leeftijd is dit gestegen tot 25%. 
Vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten drinken scholieren in NL van 15-16 jr vaak A.  

 
Alleen in Oostenrijk drinken ze nog  

vaker. In de maand voor het onderzoek dronk 24% van de scholieren in NL>10x A vergeleken met  gem10% in Europa. 
617

    
Sinds jan.2014 mogen minderjarigen geen A meer kopen, bezitten/ in het openbaar gebruiken. Het geldt voor alle A; er wordt dus  
geen onderscheid meer gemaakt tussen zwak/ sterk A-dranken. Pubers die veel A drinken kunnen als volwassene hun auto moei- 
lijker terugvinden op een grote parkeerplaats. Onderzoeker bewijst voor het eerst dat A-gebruik in de puberteit permanente schade 
kan toebrengen aan hersenprocessen, mn. het ruimtelijk geheugen. Hij bestudeerde veranderingen in het gedrag van volwassen 
ratten die tijdens de pubertijd waren blootgesteld aan A. Opmerkelijk is ook dat deze veranderingen niet optraden in dieren die na  
de puberteit werden blootgesteld aan A.

618           
Jongeren met een genetische verandering in het dopaminegen DRD4  blijken extra gevoelig voor het meedrinken met anderen.

619
 

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 12 volwassenen tenminste 1 ouder (gehad) die alcoholist is.  
In 2015 heeft 80,8% van de Ned bevolking van 18 jr en ouder in het afgelopen jaar wel eens A gedronken (niet statistisch sign ver- 
schillend van 2014). Meer mannen dan vrouwen drinken A. Er zijn ook verschillen tussen leeftijdsgroepen: onder de 20-29-jarigen 
is het percentage drinkers met 86,0% het hoogst en van de ouderen boven 75 jr drinkt 69,9% A.10% van de volwassenen voldoet 
aan de definitie ‘zware drinker’ en/of ‘overmatig drinker’.        
Indrinken (I) Volgens observaties van sleutelfiguren in het uitgaansleven blijft het “indrinken”–ofwel A consumeren vóór het ‘echte’  
uitgaan - zowel in de steden als op het platteland een wijd verbreid fenomeen. Van de scholieren die de afgelopen maand A  heb-
ben gedronken heeft 38% in de laatste 4 wkn ingedronken. Het I neemt toe met het stijgen van de leeftijd. Van de12- jarige drink-
ers heeft 11% de afgelopen maand ingedronken, op14-jarige leeftijd is dit 29% en op 16-jarige leeftijd heeft 50% van de A-gebrui-
kers de afgelopen 4 wkn ingedronken. Het  vindt mn plaats bij vrienden thuis (88%), gevolgd door thuis (47%), in een hok, schuur  
of keet (33%) en op straat (33%). 
Binge drinken(B) wordt gedefinieerd als het drinken van 5 of meer glazen A bij 1 gelegenheid. B is geassocieerd met tal van me- 
dische aandoeningen en vergroot het risico op depressie en ongevallen, onafh van de totale dagelijkse A-consumptie. 

620
Van de 

leerlingen van het VO van 12 t/m16 jr heeft 18% in de afgelopen maand weleens B gedronken, ong evenveel ♀ (17%) als ♂ (19%) 
Het B in de afgelopen maand stijgt bij zowel ♀ als ♂ sterk tussen de 12-16 jr.Tot 16 jr is er geen verschil tussen ♂ en ♀. Bij ♂ van 
16 jr is het percentage B echter 8% meer dan bij ♀ van dezelfde leeftijd (resp 48 en 40%).  
Coma-zuipen 791 jongeren (11 t/m 17 jr) zijn in 2016 bewusteloos door A naar het ziekenhuis gebracht;

 
(53% ♂ en 47% ♀). In min-

stens 550 gevallen ging het om A-vergiftiging.  In 2015 waren er 931 meldingen waarvan (minstens) 713 jongeren met een A-ver-
giftiging werden opgenomen. Omdat minder kinderartsen zijn gaan melden dan in het voorgaande jaar en dus niet alle adolescen-
ten met A-vergiftiging zijn gemeld, kan niet met zekerheid worden gezegd dat er daadwerkelijk sprake is van een daling ten op-
zichte van 2015. Van een opnieuw stijgende trend lijkt volgens de onderzoekers in ieder geval geen sprake. Ze zijn gem. 3u. in 
coma, hebben een gem. leeftijd van 15,4 jr en hebben 6-10 E sterke drank gedronken.

621
Ook het aantal SEH-behandelingen 

wegens een A-vergiftiging is in 10 jr tijd bijna verdubbeld tot ca 6.100 in 2015. Wat opvalt is dat ouders wel strenger zijn geworden 
bij A-gebruik;  in 2011 had 25% van de kinderen gedronken zonder toestemming van hun ouders; vorig jaar had meer 57% van de 
ouders het drinken verboden. "Stevig drinken gaat gewoon door maar nu wel stiekemer". Uit de gegevens van opleidingsniveau, 
schoolprestaties en de gezinssituatie blijkt dat de opgenomen kinderen een doorsnee vor-men van de bevolking; de jongeren 
volgen VMBO (37%),HAVO (25%) enVWO (20%). 57% van de kinderen komen ’s nachts / ’s avonds (35%) in het ziekenhuis 
terecht. Het gem. beeld is dat eerst thuis of bij vrienden wordt gedronken. Ca de helft van de opge-nomen jongeren drinkt de 2

e
 

helft van de avond A in de horeca. Het gaat dan meestal om een combi van zoete mixdranken + ster- 
ke drank. De kinderartsen constateren een gem. alcoholgehalte van 1,94 ‰ (ca 6-10 E) in het bloed. Het promillage loopt uiteen  
van 0,3 ‰ (2-3 E) -3,5 ‰ (20-30 E).   
Hoewel jongeren later beginnen met drinken zien we het aantal A-vergiftigingen onder jongeren niet afnemen.

622
 De gem leeftijd 

van jongeren die voor een A-vergiftiging worden behandeld op een SEH-afdeling is de afgelopen 10 jr slechts 3 mnd gestegen. In 
2013 werden 3.200 jongeren onder 25 jr behandeld voor een A-vergiftiging op een SEH. In1400 gevallen ging het daarbij om een 
minderjarige. In de groep 10-17 jarigen is het aantal SEH-behandelingen voor A-vergiftigingen sinds 2003 3,5x hoger geworden. In  
de groep 18-24 jr is het zelfs vervijfvoudigd. Bij alle leeftijden zijn ♂ in de meerderheid. Alleen tussen 10-14 jr, en dat is ook opval- 
lend, drinken de meisjes meer dan de jongens.  
Verslavingszorg Het aantal jongeren (< 25 jr) met een A-hulpvraag daalde in vergelijking met 2014 met 20%.In deze aantallen zijn  
niet de cijfers verwerkt van de speciale opvang van de SEH bij ziekenhuizen voor comazuipers. Het zou wenselijk zijn te onder-
zoeken of er uit deze groep personen/ jong-eren doorstromen naar de reguliere verslavingszorg.                                                                                                                                            
Roken(R) Het aantal scholieren (12-18jr) dat dagelijks rookt is in 2015 significant afgenomen; er is sprake van een forse afname 
tov 2011 (van 6%-> 3%).Zij roken gem 8.6 sig /dag, ♂ iets meer (8,6) dan ♀ (8,4). Onder 12-/13-jarigen zijn nauwelijks dagelijks 
rokers(<1%). Vanaf 14 jr is er echter een toename; onder de14-jarigen is 3% een dagelijks roker en op 15-jarige leeftijd 6%. Het 
percentage neemt echter niet verder toe, ook onder de 16-jarigen is 6% een dagelijks roker. In 2015 zijn naar schatting ca 75 kin-
deren /dag begonnen met dagelijks roken (27.000 kk). Het aantal scholieren dat de afgelopen maand nog heeft gerookt leek zich 
tussen 2003-2011 te stabiliseren rond de 17%. In 2015 trad echter weer een sign daling op naar 11%. Het gebruik stijgt snel met 
het toenemen van de leeftijd: onder de12-jarigen heeft 2% de afgelopen maand gerookt en onder de 16-jarigen 21%.Tussen 2011 
en 2015 daalde het percentage scholieren dat ervaring heeft met R sterk (33% ->23%). Op 12-jarige leeftijd heeft 8% ooit gerookt, 
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op 16-jarige leeftijd is dat 40%. Het R-gedrag hangt samen met het schoolniveau. Leerlingen van het VMBO-b hebben de meeste 
ervaring met R; 32% van hen heeft ooit gerookt, dat is 2x zo veel als onder VWO leerlingen (16%).Het percentage leer-lingen dat in 
2015 in de afgelopen maand heeft gerookt is met 17% eveneens het hoogst onder VMBO-b leerlingen. Dat is meer dan op alle 
andere schoolniveaus, hoewel het verschil met HAVO leerlingen (10%) net niet significant is. Onder de VWO leerlingen worden de 
minste rokers aangetroffen (7%).Ook het percentage dagelijkse rokers is met 7% het hoogst op het VMBO-b. Onder de leerlingen 
van het VWO bevinden zich de minste dagelijkse rokers (0,8%). Mn onder de meiden is het verschil tussen VMBO-b (8%) en VWO 
(0,1%) opvallend groot. Onder de jongens is dit verschil minder groot (1% op het VMBO-b versus 6% op het VWO). In 2015 had 
53% van de Nederlandse studenten van 16-18 jr op het MBO en HBO wel eens gerookt; 33% van hen had in de afge-lopen maand 
gerookt en18% rookte dagelijks. Jongvolwassenen van 18 -25 jr roken meer dan scholieren. Ca 33% van de 18- 25-jarigen rookte  
wel eens in 2011/2015. Ruim 20% van hen stak dagelijks een sigaret op. Iets meer dan 3% van de 18-25-jarigen rookte per dag  
minstens 20 sigaretten en is daarmee een zware roker. 
De gem leeftijd waarop scholieren dagelijks gaan R ligt op 13,7 jr, ca 1 jr na de gem startleeftijd waarop voor het eerst met R wordt 
geëxperimenteerd (gem leeftijd steekproef 12t/m16 jr: 13,9 jr); een jaar later als in 2003.

623
 Rokers die jong zijn begonnen met R, 

roken gem meer sigaretten /dag en hebben meer moeite met stoppen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.  
In 2016 rookte 24,1% van de bevolking van 18 jr en ouder. Dit is een daling tov 2015 (26,3%) en 2014 (25,7%). Het merendeel van 
alle rokers rookte dagelijks (77,1%). R kwam vaker voor onder volwassenen met een laag opleidingsniveau. Van de rokers heeft 
32,5% een (serieuze) stoppoging gedaan, dat wil zeggen: 24 uur of langer volgehouden om niet te roken.Van alle volwassenen 
werd 23,3% elke dag binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen. 3,5% van de volwassenen gebruikte ‘wel eens’ een e-siga-
ret en 5,8% gebruikte ‘wel eens’ waterpijp. Van de e-sigaret gebruikers was 85% ook een reguliere roker – bij waterpijp gebruik valt 
op dat de helft van de gebruikers (50,1%) géén reguliere roker was. 
Van alle rokers, rookte 15,9% wel eens binnen in aanwezigheid van kinderen. R-vrije wetgeving zorgt voor een aantoonbare ver-
mindering van het aantal kinderen dat met luchtweginfecties in het ziekenhuis wordt opgenomen. Na invoering van de R-vrije wet-
geving in Engeland in 2007 bleek het percentage kinderen dat werd opgenomen voor een zware luchtweginfectie direct te zijn af-
genomen met 3,5%.

624
 De daaropvolgende jaren daalde het aantal opnamen met nog eens 0,5% per jr. Peuters met rokende ou-

ders hebben op 10-jarige leeftijd een grotere kans op overgewicht. Deze invloed schijnt zelfs even groot te zijn als R tijdens de 
zwangerschap. Wereldwijd wordt 40% van de kinderen thuis blootgesteld aan de rook van sigaretten.                                                                                                                                                                                                  
Nog altijd beginnen elk jaar 27.000 kinderen met R (75/ dag) en sterven er in NL jaarlijks meer dan 20.000 mensen vroegtijdig als 
gevolg van R en enkele duizenden door meeroken; meer dan 66% van de rokers is begonnen voor zijn 18

e
. De kans om te begin-

nen met R is voor jongeren 2x zo groot als zij in de supermarkt geconfronteerd worden met de zichtbaarheid van sigaretten. R kost 
NL ruim € 30 miljard /jaar, zo’n € 2000 /persoon. De kosten worden voor het grootste deel veroorzaakt door de waarde van verloren 
levensjaren en het verlies van kwaliteit van leven. 13% van de totale ziektelast in NL komt voor rekening van tabaksconsumptie; bij-
na € 3 miljard.

625
 R zijn oa minder productief op hun werk, verzuimen gem 3½ dag meer dan niet-R en moeten vaker gebruikmaken 

van gezondheidszorg. Ieder jaar overlijden 20.000 Nederlanders aan ziektes die voortkomen uit R-gedrag,wo kanker, long-, hart- 
en vaatziekten, reuma en diabetes. Naast iedere tabaksdode zijn er nog eens 20 mensen die chronisch ziek worden door R. 25% 
van de zware rokers overlijdt voor de 65ste verjaardag. Van zware rokers (> 20 sig/ dag) is de levensverwachting gem 13 jr korter 
dan van nooit-R. Matige rokers (< 20 sig/ dag) verliezen naar schatting 9 levensjaren, lichte rokers (niet dagelijks roken) 5 jaren.  In 
2013 overleden in NL 19.594 mensen van 20 jr en ouder aan de directe gevolgen van R, even veel als in 2012. De sterfte aan 
longkanker is de belangrijkste direct aan R gerelateerde doodsoorzaak.                                                                                                                                                                                          
Nicotine(N) veroorzaakt blijvende schade in de hersenen.

 
Jong beginnen met roken verstoort de normale hersenontwikkeling en 

leidt tot permanente veranderingen in de functie van het prefrontale brein.
626

 Mn de PFC, het gebied van het brein dat betrokken is 
bij aandacht en cognitieve controle is pas tegen het 20

e
 levensjaar volledig ontwikkeld. N kan in de PFC de activiteit van verschil-

lende typen hersencellen veranderen en zo cognitieve vermogens beïnvloeden zoals het richten van aandacht.
 627 

De onderzoekers 
ontdekten dat N in de hersenen leidt tot een blijvende afname van een specifiek eiwit, mGluR2. Dit eiwit bevindt zich in het deel 
van de hersenen dat aandacht en concentratie reguleert.

 
Alleen door het eiwit met medicijnen te stimuleren kan de verminderde 

aandacht worden hersteld, maar enkel tijdelijk. Roken heeft een direct effect op zich nog ontwikkelende hersenen tijdens de ado-
lescentie en leidt tot aandachtsproblemen.                                                                                                                                       
Waterpijp Bij het roken van een waterpijp kan tot wel 30x meer koolmonoxide vrij komen dan bij het roken van sigaretten. Zelfs bij 
éénmalig gebruik kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging. In 2015 had 24% van de scholieren wel eens een waterpijp gebruikt 
en 7% heeft dit in de afgelopen maand gedaan. Dit betreft vaker jongens dan meisjes. 
Cannabis(C) (hasj en wiet) wordt doorgaans gerookt (geblowd) in joints, al dan niet met tabak. Eten (spacecake) is minder populair 
net als verdampen in een vaporizer of roken in een waterpijp. Gebruikers ervaren C als rustgevend, ontspannend en geest verrui-
mend. De werkzame stof is THC(tetrahydrocannabinol). Een andere actieve stof is cannabidiol (CBD), welke vermoedelijk bescher-
mend werkt tegen (acute) psychotische effecten. De concentratie THC in nederwiet was in 2017 16,9% vrijwel hetzelfde als in 2016 
(16,1). Het gem gehalte van geïmporteerde hasj was met 20,8% in 2017 iets hoger dan in 2016 (19,8%).Naast de meest populaire 
nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 18,9% THC. Het 
kabinet wil zware C (THC van >15%) op lijst I van de Opiumwet plaatsen waarmee het een harddrug wordt. De prijs die gem voor 1  
gr. van de meest populaire nederwiet moest worden betaald is €10,11 en geïmporteerde hasj €9,93.     
In 2015 daalt het percentage 12 t/m16-jarige VO scholieren dat ooit C heeft gebruikt vergeleken met de vorige meting in 2011 sig-
nificant naar 10%; een halvering vergeleken met 1996 (20%).Ook de maandprevalentie vertoont sinds 1996 een dalende trend en  
bedraagt 5%;ook een halvering vergeleken met 1996 (10%). De gem leeftijd waarop jongeren voor het eerst blowen lijkt de afge-
lopen jaren langzaam toe te nemen van 13,7 jr in 2003 naar 14,1 jr in 2015. 

628
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21,1% van de bevolking (15-64 jr) in NL heeft in 2015 ooit wel eens C gebruikt, 8,0% heeft in het jaar voor de peiling C geconsu-
meerd (recent gebruik) (onder jongvolwassenen (15-34 jr) is dit 2x zo hoog:16%) en 4,2% deed dit in de mnd voor het interview  
(actueel gebruik). Omgerekend naar de bevolking bedroeg het aantal actuele C-gebruikers 510.000. 1,3% van de bevolking (140 
duizend =ofwel 28,8% van de actuele gebruikers) blowt dagelijks. Wiet is veruit de meest favoriete C-variant; 69,2% van de actuele 
gebruikers rookt meestal wiet, 17,0% meestal hasj en 13,5% geeft aan beide even vaak te gebruiken. Zij doen toenemend een be-
roep op de verslavingszorg; in 2015 waren circa 11.000 cliënten in behandeling. Van 2001- 2011 nam de hulpvraag toe.Sinds 2011  
is het aantal cliënten ong gelijk gebleven. Ca 50% van de jongeren (<25 jr) in de verslavingszorg heeft een C-hulpvraag.   
C-gebruik is erg nadelig voor een zich nog ontwikkelend tienerbrein. Er is ontdekt dat de effecten van het belangrijkste actieve be- 
standdeel in wiet; THC bij wekelijks gebruik een negatief effect heeft op de aandacht, het geheugen en het IQ kan verlagen. Niet  
alleen dit gegeven, maar ook dat mensen met psychische aandoeningen in de familie gevoeliger zijn voor de toxische effecten van  
THC.

629
 Vergelijkend onderzoek van de hersenen van18-25 jarigen mbv.MRI toonde een verandering (toename in grootte + veran-

dering van vorm en structuur)
 
in de n.accumbens en de amygdala  (structuren die betrokken zijn bij positieve belevingen zoals ver-

langen, motivatie, passie en bevrediging en reguleren van emoties) bij jeugdigen die recreatief C gebruikten, waarbij ook werd aan 
getoond dat een toename in gebruik tot meer verandering leidde.

630 
Ander onderzoek toont aan dat het corpus callosum bij C-ge-

bruikers minder omvangrijk is dan bij niet-gebruikers, hetgeen maakt dat de hersenhelften minder efficient met elkaar kunnen com-
municeren.

631
 Ook blijkt C-gebruik de cognitieve controle te verminderen.

632
                                                                                                                                                                                        

Recente technologische ontwikkelingen in neurobiologisch onderzoek hebben nieuwe inzichten verschaft over de ontwikkeling van 
de hersenen mn. tijdens de adolescentie. Aangetoond is dat PFC en projecties van bepaalde hersendelen naar de hersenschors 
en van de schors naar dieper gelegen hersendelen tijdens de adolescentie nog belangrijke veranderingen ondergaan. Afwijkingen 
in de ontwikkeling van de PFC wordt algemeen beschouwd als een cruciaal aspect van schizofrenie. 

633 
                                                                                                                                                                                 

Gebruik van C kan bij jonge mensen leiden tot een slechter geheugen en een lager leervermogen.
 
Onderzoek heeft onlangs aan 

getoond dat deze verslechteringen veroorzaakt wordt door een verstoring van de ‘thèta’-hersengolven.
 634 

 Langdurig en zwaar 
gebruik van C verandert de afgifte van dopamine in het striatum.

635
  Er werd een verband vastgesteld tussen verminderde dopa-

mine afgifte in het striatum en impulsiviteit en depressieve kenmerken. Dit heeft een negatieve invloed op het cognitief functione-
ren. De kans op latere depressieve klachten bij degenen die C vóór 17 jr. gebruikten was 1,5 x zo groot vergeleken met degenen 
die C op een latere leeftijd begonnen te gebruiken of dat nooit deden.

636
  

 
 

Bij onderzoek is een verband aangetoond tussen (problematisch) C-gebruik en impulsieve, ongeplande zelfmoordpogingen.
637

 C- 
gebruik onder jongeren zorgt niet alleen voor slechte schoolprestaties maar duidelijk is dat veelvuldig C-gebruik de kans versterkt  
om schizofrenie en psychose te ontwikkelen. Ook heeft onderzoek aangetoond dat hasj/weed roken leidt tot depressie. C-gebruik 
komt veel vaker voor onder leerlingen van het SO. Op ZMOK-scholen was 41% van de 16-jarigen een actuele blower tov 13% van 
hun leeftijdgenoten op reguliere scholen.

249
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hoe hoger de opleiding hoe vaker jongeren ooit met C geëxperimenteerd hebben.
638

  Van de HBO’ers en WO’ers had 36% wel 
eens geblowd, van de jongeren met alleen BaO was dat 27%. Regelmatig gebruik komt echter vaker voor onder laag opgeleiden. 
Vooral ♂ gebruiken wel eens C. Daarbij wordt in de grotere steden aanzienlijk vaker C gerookt als op het platteland. Jongeren die 
af en toe C gebruikten hadden 3x meer kans om als 20-er harddrugs te gebruiken; wekelijkse gebruikers hadden 12x meer kans.  
Jongeren met een sterk verlangen naar sensatie en jongeren die weinig terughoudend zijn in onbekende omstandigheden lopen  
een groter risico om C te gaan gebruiken voor hun 13

e 
levensjaar.

639 
Jongeren die tijdens hun adolescentie blowen lopen een gro- 

ter risico psychotische symptomen te ontwikkelen dan jongeren die in die fase niet gebruiken.
640

 Mensen die <12 jr. beginnen met  
het gebruik van C hebben 3x zo vaak last van psychotische symptomen als jongvolwassenen die niet blowen.                                                                                                                                                                                    
In 2015 werd C-gebruik geregistreerd bij 862 (18%) van de 4.661 geregistreerde drugsincidenten. Bij 626 van deze C-incidenten 
(73%) was C de enige gebruikte drug. Bij de overige incidenten was C in combi met 1 of meerdere andere drugs gebruikt, meestal 
met ecstasy (33%) en/of snuifcoke (20%). 
Harddrugs(HD) Uit het peilstation scholieren van 2015 blijkt dat XTC met 1,9% de HD is met de hoogste lifetime-prevalentie onder  

scholieren. Daarna volgen cocaïne (1,3%), amfetamine (1,1%), met heroïne (0,4%),crack (0,4%), GHB (0,4%) en LSD (0,3%) is  
door heel weinig scholieren geëxperimenteerd. 3% heeft 1 van deze middelen ooit gebruikt. Paddo’s) zijn door 0,9% van de scho-
lieren tenminste 1x gebruikt .Opvallend is het hoge percentage scholieren dat lachgas heeft gebruikt (8%). De verschillen tussen 
jongens en meisjes in het gebruik van HD zijn klein en niet significant. In de maand voorafgaand aan het onderzoek heeft minder  
dan 1% van de leerlingen van 12t/m16 jr XTC (0,6%), cocaïne (0,5%) of amfetamine (0,6%) gebruikt. De maandprevalenties van  
heroïne (0,3%), crack (0,2%), GHB (0,2%) en LSD (0,1%) zijn zeer laag. 
Heroïne(H) In de algemene bevolking komt H-gebruik weinig voor. In 2015 rapporteerde 0,5% van de bevolking van 15 t/m 64 jr  
ooit in hun leven H te hebben gebruikt. H is ook niet populair onder jongeren. In 2015 had 0,4% van de scholieren van 12-18 jr in 
het regulier onderwijs ervaring met deze drug en 0,3% gaf aan dit middel in de afgelopen maand te hebben gebruikt.  
Het aantal hulpvragers is sinds 2006 gedaald. Toen waren er nog 13.500 hulpvragers voor opiaten (vnl heroïne), in 2015 9.000. De  
gem leeftijd ligt inmiddels op 48 jr en 25% is ouder dan 55 jr. 4% is jonger dan 30 jr. Er melden zich relatief weinig nieuwe cliënten 
voor de behandeling van opiaatverslaving, 3% in 2015. Van de totale cliëntgroep kampt 66%met meer dan 1 verslavingsprobleem. 
Het grootste deel van de opiaatverslaafden, ruim 80%, staat ook ingeschreven bij een methadonprogramma.                                                                                                                                                                     
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Amfetamine (A)(speed) A wordt minder vaak gebruikt dan XTC. Resp 500.000 en 140.000 Nederlanders (15-64 jr) hebben ooit(4%)  
of recent (0,4%) A gebruikt in 2015. Ook het recente A-gebruik ligt met 2,9% onder 15-34 jarigen boven het EU gemiddelde van 
1%. In 2015 had 1,1% van de VO scholieren van 12-18 jr ervaring te hebben met deze drug en 0,6% gaf aan dit middel in de afge-
lopen maand te hebben gebruikt.  In 2015 bevatten de samples A bij testen gem 46% A. Het wordt vaak versneden met caffeine. 
Gem prijs is € 6/gram A. De hulpvraag in de verslavingszorg voor A is de afgelopen 10 jr bijna elk jaar toegenomen. Het aantal 
hulpvragers is in 2015 tov het jaar er voor met 1% gedaald. Deze daling is beduidend lager dan de gem daling van 7% in de gehele 
verslavingszorg. Het betreft 2500 hulpvragers,merendeels tussen de 25-40 jr.  
Ectasy(E) In 2015 hebben ca 930.000 Nederlanders tussen 15-64 jr (7%) ooit wel eens E gebruikt.Van hen, gebruikte 1 op de 3 het 
nog in het afgelopen jaar; dat is 2,8% van de bevolking, ofwel 380.000 Nederlanders tussen 15-64 jr. Het actuele gebruik ligt op 0,7 
% (80.000). Het percentage recente gebruikers 6,6% ligt boven het Europese gem. van 0,6 %. Deze groep bestaat mn (230.000 
personen) uit jongvolwassenen (15-34 jr). Het gebruik van E is het hoogst in de leeftijdscategorie 25-29 jr (46% gebruikte het afge-
lopen jaar en 22% in de afgelopen maand). In 2015 had 1,9% van de scholieren van 12-18 jr in het regulier onderwijs ervaring met 
deze drug en 0,6% gaf aan dit middel in de afgelopen maand te hebben gebruikt. De hulpvraag voor E als primair probleem is met 
122 personen in 2015 beperkt in de verslavingszorg; 359 personen noemen E als secundair probleem. De gem leeftijd van de hulp-
vragers voor E bedraagt 24 jr en daarmee is de E-hulpvrager gemiddeld de jongste in de verslavingszorg                                                                                                                                                                
MDMA is de werkzame stof in E. Jarenlang schommelde de gem. hoeveelheid rond de 75 mg MDMA/ tablet. De laatste jaren zijn 
er steeds vaker als E gekochte pillen op de markt met een veel hogere dosering. Ruim 50% van de tabletten had in 2015 een do-
sering MDMA >140 mg; de hoogst gemeten dosering was 293 mg. Een hogere dosering blijkt niet de gewenste E-achtige effecten 
te versterken,maar verhoogt wel het risico op acuut toxische effecten, zoals hyperthermie(oververhitting) en hypertensie. E wordt 
vaak versneden met caffeine en amfetamine. Gem prijs is € 4,00 per pil en € 20,00/gram MDMA.Voor een onervaren gebruiker kan 
de hogere dosering tot onaangename effecten leiden. De toename van het aantal doden in de afgelopen jaren lijkt hiermee samen 
te hangen.1 van de meest voorkomende ernstige acute risico’s is oververhitting. Daarnaast komt er door E meer antidiuretisch hor- 
moon vrij wat ervoor zorgt dat het lichaam meer vocht vast houdt. Als je lichaam het vocht niet kwijt raakt kan er een watervergifti- 
ging ontstaan hetgeen dodelijk kan zijn.Tevens kan E leiden tot een opwindingsdelier. 
In 2015 werd E-gebruik geregistreerd bij1.877 (40%) van de 4.661 geregistreerde drugsincidenten. Bij 1.390 van deze E-incidenten  
(74%) was E de enige gebruikte drug. Bij de overige incidenten was E in combi met 1 of meerdere andere drugs gebruikt, meestal 
met amfetamine (31%), GHB (27%) en/of snuifcoke (20%).  
Uit onderzoek blijkt dat E langdurige maar geen dramatische effecten veroorzaakt op mn. het verbale geheugen, ook al bij lage do- 
seringen en tijdens het eerste gebruik.

 
Ook zijn er aanwijzingen voor het bestaan van een genetische kwetsbaarheid voor de ne- 

gatieve cognitieve effecten van E.
 641

 
4-fluor amfetamine Deze nieuwe psychoactieve stof (NPS) verscheen in 2007 op de Ned markt en zal met ingang van april 2017 
worden veboden omdat het een groot risico voor de gezondheid van de gebruiker. De gebruiker voelt euforie, praat en beweegt 
veel en raakt niet vermoeid. Hoewel over de dosering nog weinig bekend is wordt 80 -140 mg 4-FA als een gem dosis gezien. De 
gem prijs van 4-FA als poeder is €15/gram.Bij oraal gebruik treden de eerste effecten op na ca 30 minuten. Na 1 ½ -2 uur zijn de 
effecten volledig merkbaar; deze kunnen 4-6 uur aanhouden. Som-mige gebruikers melden een werkingsduur tot zelfs 12 uur na 
inname. Veel door gebruikers gerapporteerde ongewenste effecten zijn hoofdpijn, zweten, droge mond, tandenknarsen en 
kaakkrampen, moeite met inslapen, angsten, verminderde eetlust, misselijk-heid, griepachtige verschijnselen, mentale 
veranderingen en verhoogde lichaamstemperatuur. Een groot risico aan het gebruik van 4-FA is dat de klachten in het begin vrij 
mild van aard zijn, in het bijzonder (lichte) hoofdpijn en een (lichte) verhoging van de bloed-druk, maar onverwacht snel kunnen 
omslaan in levensbedreigende situaties.Recente incidenten wijzen er op dat er grote gezond-heidsrisico’s zitten aan het gebruik 
van 4FA,waaronder hartproblemen en hersenbloedingen. In 2015 werden door de deelnemers 184 incidenten gemeld waarbij 4-FA 
betrokken was, terwijl dit er geen vóór 2012 waren, 3 in 2012, 18 in 2013 en 55 in 2014. 
Het aandeel van 4-FA-incidenten is toegenomen tot 3,9% van alle incidenten in 2015. 
Cocaïne(C) gebruik mn in de snuifbare poedervorm komt rel veel voor onder jongeren/ jongvolwassenen met een uitgaande leef- 
stijl maar is minder populair dan ecstasy. C-poeders op de Ned markt bevatten in 2015 in 95% van de gevallen ook werkelijk C. Ze 
worden regelmatig versneden: net als in 2014 bevatte 71% van de poeders in 2015 levamisol, met een gem gehalte van 10,8% 
(was10,6% in 2014). Hoewel dit gehalte rel laag is geeft frequente blootstelling aan levamisol een risico op een slechte afweer door 
vermindering van het aantal witte bloedcellen en schade aan kleinere bloedvaten. C kostte in 2015 gem  € 50,00/gram C. De rook-
bare variant van C ('crack') komt veel voor onder opiaatverslaafden maar de harddrugsscene kent ook crack gebruikers die geen 
opiaten consumeren. Onder de schoolgaande jeugd van 12-18 jr in het regulier onderwijs is het ooit gebruik van C tussen ’96 en 
2015 licht gedaald van 31,3%. Het actuele gebruik bleef al die jaren op 0,5%. In 2015 had 4,3% van de bevolking van 18-64 jr 
ooit C gebruikt ca 570.000 personen.1,6% van de bevolking van 15-64 jr in het afgelopen jaar C gebruikt, 0,6% (70.000) had de 
laatste maand gebruikt. C gebruik komt 2-3x vaker voor onder ♂ dan ♀. In 2015 waren ca 7.300 cliënten in behandeling vanwege 
C-problemen. Dit is een daling van10% tov 2014. Het aandeel jongeren (<25 jr) is de afgelopen 10 jr gedaald van 12% in 2006 tot 
6% in 2015. Tegelijkertijd nam het aandeel ouderen (>55 jr) toe van 2->ca 10%. C is het middel dat het meest voorkomt als neven-
problematiek.    
In 2015 werd gebruik van snuifcoke geregistreerd bij 520 (11%) van de 4.661 geregistreerde drugsincidenten. Bij 240 van deze C- 
incidenten (46%) was C de enige gebruikte drug. Bij de overige incidenten was snuifcoke in combi met 1 of meerdere andere drugs  
gebruikt, meestal met ecstasy (34%)en/of GHB (32%).  
GHB (gamma-hydroxyboterzuur) Sinds mei 2012 is GHB een harddrug geworden.Gem prijs is € 5/ dosis GHB.0,4% van de school- 
gaande jeugd van 12-18 jr in het regulier onderwijs heeft ervaring met GHB. Hogere percentages zijn te vinden onder scholieren 
SO (7,1%) en jongeren in de residentiele jeugdzorg (8%). Ook uitgaande jongeren en jongvolwassenen hebben vaker ervaring met 
GHB: 4,6% van de bezoekers van party's hebben in de afgelopen maand gebruikt. In 2015 heeft 0,4% van de Nederlanders van 
15-64 jr in het afgelopen jaar GHB gebruikt  en 0,2% heeft de afgelopen maand gebruikt. 1,5% van de 15-64 jarigen heeft ooit GHB 
gebruikt: circa 170.000 Nederlanders. Meer mannen (2,4%) dan vrouwen (0,7%) hebben ervaring met GHB. De gem prijs van GHB  
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is €35-40/ kwart liter. 
De hulpvraag GHB groeide tussen 2007-2012 van 60 ->ca 800 cliënten. Vanaf 2012 is de hulpvraag ong gelijk gebleven. Het aan- 
tal cliënten met een GHB-hulpvraag bedroeg in 2015: 837. De GHB hulpvraag concentreert zich voornamelijk in delen van N-Bra-
bant, Twente en Friesland. Het aandeel ♀ ligt in vergelijking met andere problematieken met 39% relatief hoog. 
GHB is lastig te doseren en het risico op een overdosering is groot. Gebruikers beschouwen ‘out gaan’ vaak als een onschuldige  
bijwerking. Onterecht, want in deze toestand kan iemand (in een verkeerde houding) stikken in tong of braaksel. Het is nog niet be- 
kend wat regelmatig out gaan voor gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de hersenen. Afkicken zonder professionele begelei-
ding kan levensgevaarlijk zijn. Er kunnen psychische problemen ontstaan zoals delirium of een psychose. 33% van deze slachtof-
fers heeft naast GHB ook alcohol gebruikt. Ong. 20% gebruikte naast GHB een andere drug, zoals XTC, cocaïne en speed. Ruim 
40% van alle op de SEH behandelde slachtoffers was er zo slecht aan toe dat een opname nodig was. 50% hiervan is zelfs direct 
naar de IC verwezen. Ca 3% van de behandelde slachtoffers denkt slachtoffer te zijn geweest van een ongemerkte toediening van 
de drug door een ander. GHB wordt vooral in het uitgaansleven gebruikt.                                                                                                                                                                                    
In 2015 werd GHB-gebruik geregistreerd bij1.057 (23%) van de 4.661 geregistreerde drugsincidenten.Dat is opvallend hoog gezien 
het beperkte gebruik in de bevolking. Bij 693 van deze GHB-incidenten (66%)was GHB de enige gebruikte drug. Bij de overige inci-
denten was GHB in combi met 1 of meerdere andere drugs gebruikt, meestal met ecstasy (36%), amfetamine (30%) en/of snuifco- 
ke (25%).  
De Radboud Universiteit gaat experimenteren met een nieuw wapen tegen ghb-verslaving: baclofen, de goedkope 'wonderpil' die  
beroemd werd nadat een Franse cardioloog claimde zichzelf ermee te hebben genezen van alcoholverslaving. Baclofen is een  
spierverslapper die normaal wordt gebruikt bij spasticiteit en multiple sclerose. Het concurreert met de signalen die ghb afgeeft in  
het brein, waardoor de zucht naar drugs af zou nemen.                                                                                                                               
Paddo’s 4,4% van de Nederlanders van 15-64 jr heeft ooit wel eens gebruikt  (6,2% mannen, 2,5% vrouwen). Het kan hier om zo- 
wel hallucinogene paddenstoelen gaan, die sinds 1 december 2008 op lijst II van de Opiumwet zijn geplaatst, als hallucinogene  
truffels of sclerotia, die niet onder de Opiumwet vallen. 
NPS imiteren de psychoactieve effecten van ‘traditionele’ drugs en zijn oa te koop via internet. Voorbeelden zijn methoxetamine,  
methylon, benzofury (6-APB) en 4-fluoramfetamine (4-FA). Het gebruik van NPS in Nederland lijkt zowel in het uitgaansleven als in  
de harddrugsscene beperkt.Het effect van 4 FA lijkt op MDMA. In 2014 meldt het NVIC 77 incidenten met de stoffen, een stijging  
tov 2013 met 33 meldingen. 
Flakka De synthetische drug flakka (werkzame stof: alpha-PVP) stak vorig jaar de kop op in de VS. Het is een soort amfetamine,  
maar werkt veel heftiger dan speed. Op internetvideo’s rennen gebruikers grommend achter mensen aan, springen op rijdende  
auto’s in en verwonden zichzelf. De drug (heldere kristallen, poeder) is te snuiven, spuiten en slikken. 
Ketamine Effecten: bewustzijnsveranderend; scheiding van lichaam en geest. Risico: bad trip, spierverstijving of verslapping,adem- 
halingsstoornissen en misselijkheid. Gem prijs is € 25,00/gram K. In 2015 bevatten de samples K bij testen gem 77% K.Tussen 09- 
2015 lijkt sprake te zijn van een lichte toename van het aandeel van k-incidenten (als enige drug) op EHBO’s: van 0,6% in 2009-> 
1,5% in 2015. Het totaal aantal geregistreerde incidenten na gebruik van K (als enige drug) is echter beperkt (n=146, 2009-2015) 
en de mate van intoxicatie meestal licht (62%). 
Qat is een milde drug die al eeuwenlang gebruikt wordt in de Hoorn van Afrika en op het Arabisch Schiereiland. Door emigratie is 
qat wereldwijd verspreid. Geschat gebruiken 10 miljoen mensen dagelijks qat. Jemen is er als grootleverancier zelfs economisch 
afhankelijk van. Uit onderzoeken in Groot-Brittannië blijkt dat 33-50% van de Somalische migranten het middel regelmatig gebruikt 
Vanaf begin 2013 geldt er in NL een verbod; de verdovende plantenbladeren vallen vanaf die datum onder lijst II van de Opiumwet 
Lachgas (distikstofmonoxide, N2O) is een kleurloos, niet-irriterend, zoetgeurend en zoetsmakend gas. Mensen die lachgas inha- 
leren vanwege de psychedelische effecten - dus als drug - doen dat meestal via een met gas gevulde ballon. Het inhaleren van  
lachgas zorgt voor een kortdurende maar sterke roes. Er is sprake van een bewustzijnsdaling die een beetje lijkt op dronkenschap.  
Gebruikers kunnen lacherig worden, vandaar de naam “lach”gas. Ook krijgt de gebruiker tintelingen en is er een vervorming van de  
werkelijkheid in beeld en geluid. Dit kan zowel euforie als onrust of angst geven. Het effect treedt al snel op na inademing en houdt  
een aantal minuten aan. 
Benzodiazepines(B) In 2011 heeft 9% van de scholieren van 15-16 jr ooit slaap-/kalmeringstabletten gebruikt op voorschrift van ‘n  
arts. 9% van hen gaf aan deze middelen zonder recept te hebben gekregen. Het aantal mensen dat bij de verslavingszorg aan-  
klopt met medicijnproblematiek steeg van 459 in 2005 naar 697 in 2010, en naar 1384 in 2015.Grotendeels (77%) betreft het pro-
blemen met B, die tot de meest gebruikte medicijnen in NL horen. In 2010 slikten 1,4 miljoen Nederlanders een B. De gem.leeftijd 
ligt op 45 jr en het aandeel ♀ is hoog. In 2014 werden 79 sterfgevallen door overdosering van dergelijke medicijnen geregistreerd, 
waarvan 20 gevallen door B, 8 gevallen door (andere) sedativa en 51 gevallen door barbituraten. Meestal ging het in deze gevallen 
om suïcide. 
Energy-drank(E) zijn frisdranken met veel calorieën door de aanwezige suikers. Je krijgt er niet meer energie door maar ze geven 
wel een oppeppend effect door de toegevoegde cafeïne, taurine en glucuronolacton. Uit het peilstation scholieren 2015 blijkt dat 
38% van de 12 t/m16-jarige scholieren van het VO in de maand voorafgaand aan het onderzoek E heeft gedronken,meer ♂ (43%) 
dan ♀ (31%). In groep 7 en 8 van het baO geldt dit voor 14% van de scholieren. Vanaf het BaO neemt het gebruik snel toe t/m13 
jaar waarna het rel stabiel blijft. Onder de 15-jarigen heeft 43% de afgelopen maand E gedronken. Resp 11% van de jongens en 
10%van de meisjes dronk de afgelopen maand iedere dag E.  
Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat bijna 50% van de jongeren niets merkt van het zgn stimulerende effect. 66% van 
de jongeren krijgt zelfs te maken met nadelige effecten van het drinken van E. Ze ervaren klachten zoals hartkloppingen, moeilijk 
kunnen slapen of rusteloosheid, druk gedrag en maagklachten. Het Voedingscentrum adviseert jeugdigen boven de 13 jr, zwange-
ren en vrouwen die borstvoeding geven om niet meer dan 1 blikje/dag te drinken. Kinderen onder de 13 jr moeten de drankjes he-
lemaal mijden.     
E zijn populair in dansclubs en tijdens lichamelijke inspanning, sommige nuttigen een aantal van die drankjes achter elkaar.  
Deze situatie kan leiden tot een aantal ongunstige omstandigheden waaronder angina, cardiale aritmie (onregelmatige hartslag) en  
zelfs plotselinge dood. Het cafeïnesyndroom; gekarakteriseerd door hartkloppingen, trillingen, angststoornissen en hoofdpijn, bleek  
het meest voorkomende probleem. Er blijkt interactie te zijn tussen alcohol en cafeine: een hogere alcoholspiegel leidt tot vertra- 
ging van de afbraak van cafeine. 

 
Verder blokkeert cafeine op receptorniveau de coordinatiestoornissen van alcohol en vermindert  
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het sederend effect hetgeen makkelijker leidt tot een alcolholintoxicatie.
 642

 Gezien deze risico’s moet de combi E dranken en alco-
hol ontraden worden.

643
 Er bestaat een verband tussen tussen frequente frisdrankconsumptie en agressief gedrag en pesten.

644
  

Jongeren die dagelijks frisdrank drinken, hebben meer kans betrokken te worden bij pesten en vechten. Dat geldt voor ♂ én ♀ in 
alle leeftijdsgroepen, uit arme en welgestelde gezinnen. Desgevraagd gaven deze jongeren ook vaker aan zich nerveus en prikkel- 
baar te voelen. Onderzoeker denkt dat dit kan komen door het nuttigen van veel suiker, caffeïne en andere ingrediënten in deze  
fris- en energiedranken.    
Junkfood (J) Vet, suiker en zout in J maken dit voedsel zo verslavend als cocaïne, tabak of alcohol. J verandert de chemische huis-
houding in de hersenen dusdanig dat men er, net als bij drugs nooit genoeg van krijgt.

645
 De sleutel tot deze vaststelling ligt bij do-

pamine, een stof in de hersenen die verantwoordelijk is voor het genotsgevoel. De stof maakt dat de meeste mensen pakweg eten 
en seks lekker vinden. Door het veelvuldig gebruik van genotsmiddelen als alcohol, tabak en drugs neemt de gevoeligheid van het 
dopaminesysteem af met als gevolg dat er steeds meer genotsmiddelen nodig zijn om het gevoel van welbehagen te bewerkstelli-
gen. De persoon in kwestie raakt verslaafd en, in het geval van J, wordt dikker en dikker. Er zijn duidelijke parallellen tussen drug-
gebruik en in de inname van voedsel met een hoog suiker- en vetgehalte.

 646
 Wie te veel eet, heeft meer en meer prikkels nodig om 

zijn genotspeil te bereiken, met als gevolg dat die steeds zwaarder wordt. Eerdere studies toonden aan dat een alcoholverslaving 
ook gepaard gaat met een afgenomen gevoeligheid voor dopamine. Onderzoek  heeft aangetoond dat een suiker- en vetrijk dieet 
bij zwangere mama's de hersenen van ongeboren baby's zodanig kan programmeren dat hun kinderen na de geboorte regelmatig 
zin hebben in junkfood.                                                                                                                                                                     
Gokken(G) Uit het peilstation scholieren van 2015 blijkt dat 25% van de jongeren in het VO heeft in het afgelopen half jaar een on-
line kansspel gespeeld, ca 5% heeft zo’n spelletje gespeeld voor geld. Populaire spelletjes zijn online poker, - bingo en – sport-
weddenschappen.Vooral online sportweddenschappen worden ook voor geld gespeeld (3%). ♂ G vaker online dan ♀  en zetten 
hierbij ook vaker geld in.Online G neemt bij ♀ af met de leeftijd terwijl dit bij ♂ iets toeneemt. De hulpvraag voor G in de versla-
vingszorg is in 2015 met 10% gedaald tov 2014. G-problematiek speelt voornamelijk bij mannen (87%).                                                                                                                                                                                                
Gamen(G)  Uit het peilstation scholieren van 2015 blijkt dat 27% van de jongeren in het VO dagelijks gamet, ♂ gamen vaker dage-
lijks en meer uren per dag dan ♀. Ruim 3% van de scholieren voldoet aan de criteria voor risicovol G, ♂ vaker dan ♀. Naarmate  
het schoolniveau stijgt, daalt het risicovol gebruik van risicovol gamen. 
Nagenoeg 10% van de gamende ♂ van 12-15 jr is g-verslaafd blijkt uit onderzoek. Bij ♀ van die leeftijd speelt dit veel minder. Nog 
geen 1% van de gamende ♀ vertoont verslavingskenmerken. Uit cijfers blijkt dat 95% van de ♂ aangeeft te g tov 75% van de ♀.

647
 

Ook qua aantal uur dat besteed wordt aan G is een duidelijk verschil tussen ♂ en ♀.Waar de ♀ gem 4,5 u/week in de weer zijn met 
gamen, zijn de ♂ hier gem 16 u/week aan kwijt. Vd Eijnden voegt er aan toe dat de ♂ die voldoen aan de criteria van G-verslaving 
nog heel wat meer uren G: 29 u/ week. Dat is dus ruim 4 u/ dag. Volgens onderzoeker zijn er 2 groepen jongens die meer risico 
lopen op G-verslaving. Dat zijn ♂ die last hebben van concentratieproblemen, denk aan ADHD. En ♂ die aangeven het moeilijk te 
vinden om goede vrienden te krijgen. Die laatste groep heeft een extra probleem. Deze ♂ zonder goede vriendschappen raken 
door hun G-verslaving alleen maar meer sociaal geïsoleerd.                                                                                                                                                                                               
Uit onderzoek van IVO blijkt dat 1,5% van jongeren13-16 jr geïdentificeerd kan worden als een G-verslaafde. Dat vertaalt zich naar 
12.000 jongeren. G-verslaafden zijn bijna altijd ♂ (94,5% van de aanmeldingen) gem. leeftijd is 25 jr maar er kloppen ook steeds 
vaker jongere G-verslaafden vanaf 12 jr. voor hulp aan.Vaak gaat de G-verslaving hand  in hand met andere problemen, zoals ge-
brek aan sociale vaardigheden, problemen met werk/school of recreatie en problemen binnen het gezin. Daarnaast is er ook vaak 
sprake van een andere verslaving/ psychische aandoening. Steeds meer G melden zich bij klinieken om af te kicken. Hun aantal is 
de afgelopen 2 jr met 66% gestegen. Ook zijn ze jonger en erger verslaafd dan enkele jaren geleden. In 2011 behandelden de 8  
klinieken samen 256 G-verslaafden; in 2013 ging het om al 426 jongeren. De G die willen afkicken zijn steeds jonger: soms 10,11  
of 12 jr. Drie jaar geleden ging het doorgaans om jongeren van 15 jr en ouder. Ook neemt de heftigheid van het probleem toe. Het  
aantal problematische G-verslaafden in NL is verder toegenomen tot ruim vijfhonderd.                                                                                                                                                                                           
 
Criminaliteit                                                                                                                                                                                           

Uit onderzoek blijkt dat jong volwassenen (18-25) minder delicten plegen als zij een relatie hebben, een opleiding hebben afge-
rond, een baan hebben en niet in hun ouderlijk huis wonen. Als jonge mensen veel instabiliteit ervaren, bv hun school niet afma-
ken, hun baan verliezen en veel van relatie wisselen is de kans groter dat ze zich crimineel gaan gedragen. Ouders spelen een 
belangrijke rol in het voorkomen van delinquent gedrag.

648
 

Allochtone kinderen belanden vaker in de criminaliteit omdat psychische stoornissen bij hen niet of te laat worden behandeld.
649

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Omgang met delinquente vrienden Uit onderzoek blijkt dat het verbieden van omgang met delinquente vrienden averechts werkt. 
Kinderen bij wie vriendschappen met delinquente jongeren zijn verboden, hebben een jaar later juist meer criminele vriendjes.

 
En  

daardoor vertonen deze kinderen zelf ook vaker crimineel gedrag. Onderzoeker adviseert ouders dan ook om het gesprek met  
kinderen aan te gaan. Communicatie is in dezen erg belangrijk: praat met kinderen over verkeerde vrienden.

650
 

Delinquent gedrag bij kinderen <12 jr is een belangrijke voorspeller van een langdurige en ernstige criminele carrière.
 
Vanaf  2010  

worden zij standaard door de politie naar BJZ verwezen.
651

 De buurt waarin jongeren opgroeien vormt een belangrijke achtergrond  
voor het gedrag dat jongeren vertonen;  jongeren uit probleemwijken blijken veel vaker deel te nemen aan jeugdbendes dan jonge- 
ren die in betere buurten wonen.

652 
Kinderdelinquenten zijn vaak ♂, komen vaker uit de grote steden en uit buurten met een lage  
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SES. Ook kinderen van nietwesterse origine zijn oververtegenwoordigd in de registratiesystemen van de politie. Ca. 50% van de  
onderzochte kinderen is afkomstig uit een gebroken gezin, had een moeder waarbij sprake was van tienermoederschap en was er  
sprake van veel psychische problemen bij zowel ouders als kinderen.

 653
  Bijna 33% van de jonge boefjes gaat als jongvolwassene  

door met crimineel gedrag. Van de jeugdige gedetineerden heeft: 
654

                                 

90% 1 psych stoornis 67% heeft 2 psych. stoornissen 75% heeft een gedragsstoornis 

55% gebruikte drugs 34% had psychotische symptomen 9% had angststoornissen  

8% had ADHD 6% had een affectieve stoornis  

Kinderen van criminele vaders hebben meer kans om zelf het verkeerde pad op te gaan. Als een vader nooit veroordeeld is ge- 
weest dan heeft een jeugdige 90% kans om geen strafblad te hebben.

655
 Als de vader 1 of enkele keren een delict heeft gepleegd  

is er 85% kans dat de jeugdige geen strafblad heeft. Kinderen met een vader die >15x veroordeeld is hebben in meer dan 30% van  
de gevallen een strafblad. ♂ hebben gem. veel vaker een strafblad dan ♀, ongeacht het criminele gedrag van hun vader.

 
In NL  

maakt het niet uit of de ouder in de gevangenis heeft gezeten of niet. Enkel het hebben van een ouder met een strafblad maakt de  
kans groter dat de jeugdige in de criminaliteit belandt.

 656
 Hoe ouder het kind is als de ouder in de gevangenis belandt hoe meer cri-

minaliteit het kind als volwassene pleegt. Vermoedelijk ligt dat aan het negatieve imago dat aan de gevangenisstraf van een ouder 
kleeft.    
Problematische jeugdgroepen Naar verhouding komen meer jeugdgroepen voor in meer verstedelijkte gemeenten. Ook het aantal 
jeugdige inwoners speelt mee: hoe meer jeugdigen t/m 24 jr in een gebied wonen, hoe groter de kans dat zich in dat gebied een  
problematische jeugdgroep bevindt. Eind 2014 waren er nog 623 problematische jeugdgroepen, waarvan 427 hinderlijke, 163 over- 
lastgevende en 33 criminele jeugdgroepen; een daling van ruim 18% tov 2013. Sinds 2009 daalt het aantal ieder jaar, toen waren 
er 1760 problematische jeugdgroepen.Sinds het begin van de aanpak van criminele jeugdgroepen in 2011 zijn meer dan 7.000  
strafzaken gevoerd tegen criminele jongeren. De ong. 1500 leden van criminele jeugdgroepen waren verantwoordelijk voor ruim  
10.000 strafbare feiten. Van die groep heeft 96% één of meer strafrechtelijke interventies opgelegd gekregen. Het aantal criminele  
jeugdgroepen in NL is hierdoor verder afgenomen.  
Slachtoffer (SO) In 2016 werd 17% van de Ned bevolking van 15 jr en ouder slachtoffer van één of meer delicten; vergelijkbaar met 
2015 (18%). Van geweldsdelicten werd 2% SO; 12% van de bevolking werd in dat jaar SO van 1 of meer vermo gensdelicten. 6% 
werd SO van 1 of meer vandalismedelicten. Jongeren worden vaker slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit. Het aandeel 15-
24-jarigen dat slachtoffer werd, was met 22% ruim 2x zo groot als het aandeel 65-plussers dat slachtoffer werd (10%). Meerderja-
rige jongeren zijn vaker SO dan minderjarige (25 tegen18%).

657 De verschillen treden vooral op bij vermogensdelicten, mn bij fiets-
diefstal en diefstal gerelateerd aan de auto, waarvan in het laatste geval minderjarigen doorgaans geen SO kunnen worden. Het 
verschil treedt ook op bij vandalisme, en dan vooral bij vernielingen aan voertuigen. Het SO-schap van geweldsdelicten daarente-
gen verschilt nauwelijks tussen15- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen. 
SO van criminaliteit kunnen naast de mogelijk materiële gevolgen ook te maken krijgen met emotionele gevolgen. Hiervoor kunnen 
zij hulp krijgen bij Slachtofferhulp. In 2014 kregen ca.19.900 jongeren tot 20 jr slachtofferhulp bij een delict of ongeval. Voor ♂ ging 
het mn om hulp vanwege geweldsdelicten, gevolgd door verkeersongevallen en vermogensdelicten.Ook bij ♀ ging het vooral om 
hulp vanwege geweldsdelicten, gevolgd door hulp vanwege zedendelicten en verkeersongevallen.  
Cybercrime  Kinderen (15-18 jr) zijn beduidend vaker dan gem het slachtoffer van cybercrime. In 2015 gaf17% van de jongeren van  
15-25 jr aan dat ze te maken hebben gehad met deze vorm van criminaliteit, in de totale populatie was dat 11%. 20%van de 15-18-
jarigen met cybercrime geconfronteerd tegenover 16%van de 18-25-jarigen. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door cyber-
pesten: het aandeel minderjarigen dat hiervan slachtoffer werd, is met 11% bijna twee keer zo groot als het aandeel meerderjari-
gen. Ze worden geconfronteerd met geroddel, getreiter, pesten,stalken, chantage of bedreiging via internet. 66% van de slachtof-
fers gaven aan meer dan eens slachtoffer te zijn geweest. Bij 66% van de slachtoffers van cyberpesten is de dader bekend.14% 
van de 15-25-jarige slachtoffers stelt de politie/ andere instantie op de hoogte. Onder de totale populatie is dat bijna 25%. Verder 
zijn jongeren ook vaker slachtoffer van hacken en minder vaak van digitale identiteitsfraude. Ook online seksueel misbruik en 
grooming (waarbij kinderen online worden overgehaald offline af te spreken voor seksuele contacten) komen voor, al gebeurt het 
laatste gelukkig slechts incidenteel. 
Daders In 2016 zijn 16,4 per 1.000 jongeren van 12-17-jarigen geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Deze jeugdigen zijn 
minstens 1x verdacht geweest van een misdrijf. In 2006 ging het nog om ruim 42 per 1.000 minderjarigen. De afgelopen 10 jr is de 
jeugdcriminaliteit met ruim een helft afgenomen. De geregistreerde jeugdcriminaliteit daalt harder dan de criminaliteit onder volwas-
senen. In 2016 staan ca 12 per 1.000 jongeren met een Ned afkomst geregistreerd als verdachte. Onder jongeren met een niet-
Ned achtergrond gaat het om bijna 34 per 1.000 jongeren. Jongeren met een niet-westers achtergrond zijn, vergeleken met die met 
een westerse-achtergrond,  2x zo vaak verdacht van een misdrijf. Onder de grootste migrantengroepen in NL is het aantal verdach-
ten het hoogst onder jongeren met een Antilliaanse-Arubaanse afkomst (ruim 59 per 1.000 jongeren) en het laagst onder jongeren 
met een Turkse afkomst (28 per 1.000 jongeren). ♂ worden vaker verdacht van een misdrijf dan ♀. Hierbij zijn de zwakbegaafde 
jongeren zwaar oververtegenwoordigd. Onderzoekers schatten het percentage zwakbegaafde jongeren binnen de totale jeugdcri-
minaliteit op 30-50%.

658
 In totaal vormt de groep jongeren met een IQ <85‘slechts’ 16% van alle jongeren. Op basis van het VN-

Kinderrechtenverdrag hebben jeugdigen in het strafrecht een aparte rechtspositie. Dit betekent dat ook de politie een kindgericht 
beleid moet voeren waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de minderjarige. Daarbij zijn bv het contact met ouders, 
daglicht in de cel, een goede bejegening en goede informatie van belang.                                                                                                                                                                                           
Jaarlijks komt ong 3% van de jongeren van 15-27 jr die geen opleiding meer volgen in aanraking met de politie. Onder de jongeren    
zonder startkwalificatie(SK) is het aandeel dat verdacht wordt van een misdrijf met 5,3% ca 3x zo groot als onder jongeren die lang- 
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er op school hebben gezeten en wel beschikken over een SK. Jonge voortijdig schoolverlaters hebben ook vaker geen werk dan  
jongeren met een SK. Binnen de groep werkloze jongeren zonder SK ligt het aandeel dat in de aanraking komt met de politie nog  
weer hoger dan binnen de totale groep jongeren zonder SK. Zo werd 11% van de werkloze VSV-ers in ’08 /10 door de politie aan-
gehouden als verdachte. Bij de jongeren die met een SK het onderwijs hadden verlaten en niet werkloos zijn, lag dit aandeel op 
1,5%. In 2010 kwamen ca. 2.500 werkloze jongeren die geen SK hebben in aanraking met de politie. Dit aantal, dat de laatste jaren 
licht is toegenomen, komt overeen met ca 0,3% van de totale groep niet-onderwijsvolgende jongeren in NL, wat relatief weinig is.                                                                                                                                                          
Bij jongeren die zijn veroordeeld voor strafbare feiten zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan de achtergronden van  
hen, hun thuissituatie en vooral of ze te maken hebben gehad met kindermishandeling.Onderzoek naar de relatie tussen geweld- 
dadig en overlastgevend gedrag van ♂ enerzijds (buitenshuis) en huiselijk geweld en kindermishandeling (binnenshuis) anderzijds  
waarbij extra aandacht is uitgegaan naar de achtergronden van Marokkaanse ♂ heeft aangetoond dat Marokkaanse ♂ vaker wor-
den blootgesteld aan kindermishandeling; ruim 60% van de ondervraagde Marokkaanse ♂ zegt te maken te hebben gehad met fy-
siek geweld van een ouder in vergelijking met 21% van de Nederlandse ♂.

659
 Ook zag 45% geweld tussen beide ouders tegen17% 

van de Nederlandse ♂. Het getuige zijn van geweld van ouders is het meest van invloed op het zelf plegen van geweldsdelicten.
 
Er 

lijkt geen etnische component in te zitten; het gaat niet om de Marokkaanse achtergrond als wel om migrantenproblematiek, zoals 
lage opleidingsniveau van ouders, hoge werkloosheid en grote gezinnen. 
Uit onderzoek blijkt dat ♀ die in een jeugdgevangenis zitten/ hebben gezeten een bijzonder kwetsbare populatie vormen. Bij 96%  
van hen was op jongvolwassen leeftijd sprake van 1 of meerdere ongunstige omstandigheden (drugsgebruik, geen dagbesteding,  
financiële problemen) en bijna 66% had psychische stoornissen. Zij ontwikkelen meer stoornissen als ze niet afdoende worden  
geholpen.

 660
 Bovendien geven ze hun problemen door aan hun kinderen, die ze vaak al op zeer jonge leeftijd krijgen. Onderzoeker  

pleit voor een langere en betere begeleiding van voormalig gedetineerde meisjes.  
Arrestanten Van de arrestanten in de politiecel die medische zorg nodig hebben (=28%) bleek 50% te kampen met psychische of 
verslavingsproblemen en krijgt 42% psychofarmaca. In een huisartsenpraktijk is dit resp 17 en 22%. Gezien het grote aandeel ver-
slaafden en psychiatrische patiënten is de gemiddelde huisarts niet de aangewezen persoon om zorg te verlenen stelt onderzoe-
ker. Forensisch artsen zijn weliswaar niet geschoold zoals de huisarts maar hebben ervaring met de doelgroep.

661
 

Strafzaken(SZ) In 2013 zijn 19.200 misdrijfzaken van minderjarigen ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie.Van  
deze misdrijfzaken zijn er 11.000 zelfstandig door het OM afgedaan. 36% daarvan betrof vermogensmisdrijven, gevolgd door ge- 
welds- en seksuele misdrijven (24%) en vernieling (22%). Het aantal ingeschreven misdrijfzaken en het aantal afdoeningen door 
het OM daalt al een aantal jaren. Zo ging het in 2010 nog om 28.100 misdrijfzaken en 17.700 afdoeningen. Van de 11.000 zaken 
die door het OM in 2013 zijn afgedaan ging het 3600 keer om een transactie (vorm van buitengerechtelijke afdoening). Voor min-
derjarigen bestaat een transactie vaak uit een werkstraf (64%). Bijna de helft van het aantal strafzaken van minderjarigen die zijn 
afgedaan door het OM werd in 2013 geseponeerd. Het OM heeft dan besloten af te zien van vervolging van een geconstateerd 
strafbaar feit om beleidsmatige/ technische redenen, zoals het feit dat er onvoldoende bewijs is. In 2013 werd in 8700 zaken een 
dagvaarding uitgebracht, wat betekent dat de zaak is voorgelegd aan de rechter. De rechter, meestal een kinderrechter, heeft daar-
van 6800 zaken afgedaan. Bij de in eerste aanleg afgedane strafzaken ging het in 47% van de gevallen om een vermogensdelict, 
gevolgd door geweldsdelicten (22%) en vernieling (21%). Wordt een minderjarige verdachte schuldig bevonden dan kan de rechter 
besluiten een straf/ maatregel op te leggen, of een combi van straffen+maatregelen. De meest voorkomende sanctie onder jonge-
ren is de taakstraf; in 2013 legde de rechter 4600x taakstraf (werkstraf/ leerstraf) op. De gedragbeïnvloedende maatregel wordt het  
minst vaak opgelegd. In 2013 stroomden 45 jeugdigen in bij de jeugdreclassering obv de gedragbeïnvloedendemaatregel. 
ZSM In het kader van ZSM (afspraken binnen het strafrecht om zo snel en simpel mogelijk te straffen) kan de OvJ toestemming ge-
ven om delicten naar Halt te sturen die voorheen als taakstraf door het OM werden afgedaan. Halt  ziet dat aantal toenemen van 
9% in 2012 25% in 2014. In 2014 is in ruim 25000 zaken van minderjarige verdachten op ZSM een beoordeling gemaakt door de 
OVJ in overleg met de andere ZSM-ketenpartners. De meest voorkomende afdoening/sanctie die in 2014 is toegepast op de ZSM-
locaties is een verwijzing naar Halt (25%). Daarnaast wordt een groot deel van de zaken met een minderjarige verdachte doorver-
wezen naar een Justitieel Casus Overleg+, het Veiligheidshuis of de backoffice van het OM (ca 22%), nadat de zaak kort is bespro- 
ken op de ZSM locatie met de ketenpartners. 
Halt Om te voorkomen dat minderjarigen na het plegen van een zgn ‘licht delict’ meteen in aanraking komen met Justitie kan de po- 
litie besluiten om te verwijzen naar Halt. Door deze Halt-afdoening worden de jongeren wel geconfronteerd met de gevolgen van  
hun daden maar krijgen ze nog geen ‘strafblad’. Het totale aantal jongeren dat in aanraking kwam met bureau Halt zakte van 17,5 
duizend in 2012 naar 15.600 in 2016; 57% werd doorverwezen voor een overtreding en 43% voor een misdrijf. Vermogensmisdrij-
ven (27%) en schoolverzuim (18%) zijn daarbij de belangrijkste reden. Jongens komen vaker in aanraking met Halt: bijna 3:1. Bal-
dadigheid, zoals het schoppen tegen een prullenbak of sneeuwballen gooien tegen rijdende auto's, komt vooral voor bij jongens. 
Meisjes maken zich vooral schuldig aan schoolverzuim. 
Adolescentenstrafrecht (AS) is op 1 april 2014 van kracht geworden. Het AS is bedoeld voor risicojongeren van 15-23 jr. Zij kunnen  
volgens het jeugdstrafrecht maar ook volgens het volwassenenstrafrecht worden veroordeeld, afhankelijk van de omstandigheden. 
De RvdK adviseert de OvJ en de rechter over de strafrechtvorm bij jongvolwassenen van 16-18 jr. De reclassering doet dat voor 
jongvolwassenen van 18-23 jr. Dus welk strafrecht het beste past bij de ontwikkelingsleeftijd van de jongvolwassene. Het AS geeft 
mogelijkheden om sociale en psychische problemen aan te pakken die tot crimineel gedrag hebben geleid maar er kan ook streng 
worden opgetreden als blijkt dat een jongere die kans niet grijpt. In het AS wordt het mogelijk om een PIJ-maatregel om te zetten in 
een TBS-maatregel, gaat de jeugdreclassering scherper toezien en kunnen jongeren die hun taakstraf laten mislukken, rekenen op 
een strenge aanpak. In 2013 werden er 56 minderjarigen via het volwassenstrafrecht gestraft. Het is een slechte ontwikkeling dat  
er in 2014 en 2015 niet meer is bijgehouden hoeveel kinderen er via het volwassenrecht worden gestraft. 
Zedendelict 900-1.000 jongeren (vnl. ♂, slechts 6-7 ♀ per jr) komen jaarlijks in contact met de politie vanwege een zedendelict.

662
  

Het meest voorkomende delict is aanranding. Uit onderzoek
663

 blijkt dat ca de helft stopt met het plegen van nieuwezedendelicten.  
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Van de andere helft die wel doorgaat behoort 80% tot de generalisten: jongeren die zedendelicten plegen als onderdeel van een  
breder criminaliteitspatroon. 20% pleegt enkel zedendelicten: de specialisten.

 
Jaarlijks maken zo’n 900 jongeren van 12-18 jr zich 

schuldig aan seksueel misbruik met leeftijdgenoten/ jongere kinderen; meeste slachtoffers (ca.400) zijn <12 jr.   
Onderzoek toont aan dat veel jonge zedendelinquenten (12-18 jr.) kampen met psychiatrische stoornissen. 75% van de ♂ had ten- 
minste 1 psychiatrische stoornis en >50% had er tenminste 2; 42% van hen is als kind zelf misbruikt. Ze onderscheidt 3 groepen:  
♂ die jongere kinderen misbruikten, ♂ die in hun eentje iemand van minstens hun eigen leeftijd misbruikten en ♂ die dat laatste in  
groepsverband deden. Ze vond meer symptomen van ASS bij de verdachten dan bij niet delinquente jongeren, vooral bij de kind- 
misbruikers en de solisten.

 
Zij vraagt zich af of jonge plegers van seksuele delicten bestempeld moeten worden tot zedendelin- 

quent, omdat bij hen de zedenrecidive extreem laag is.
664

          
Uit onderzoek blijkt dat jeugdige zedendelinquenten zich meestal niet ‘specialiseren’, maar dat zij ‘algemene criminelen’ worden.  
Het hebben van werk is de belangrijkste beschermende factor tegen recidive bij jonge zedendelinquenten.

665 
 

Justitiële jeugdinrichting (JJI) In 2015 zijn er in totaal 1437 jeugdigen met een strafrechtelijke titel ingestroomd in een JJI, 22% min-
der tov 2011. In 2015 verbleven 12 kinderen van 12 en13 jr in een JIJ. Voor deze jonge kinderen is opsluiting extra schadelijk van-
wege de problemen met school, het gemis van familie, het strafrechtelijk regime en het leeftijdsverschil met groepsgenoten. Onder-
zoeker concludeert dat kinderen onder de 14 jr niet volledig begrijpen wat er gebeurt in een juridische setting en wat dat voor hen 
betekent. Pas als ze ouder zijn, kunnen ze abstractere begrippen aan en verantwoordelijk gehouden worden voor hun gedrag.

666
 

Gesloten jeugdzorg Uit cijfers van het CBS blijkt dat het afgelopen halfjaar (2017) er 1719 jongeren met zware problemen in een 
gesloten zorginstelling zaten terwijl dat in de eerste zes maanden van 2015 om 1566 jongeren ging. Zij verbleven er gemiddeld 
7maanden. De prijs per jongere in een instelling voor gesloten jeugdzorg bedraagt gem €115.025 per jaar. 
Jeugdreclassering Eind juni 2017 hadden 6.520 jongeren jeugdreclassering; 10% minder dan in 2016. Dit betreft personen van 12 
t/m 22 jr met één of meerdere jeugdreclasseringsmaatregelen. In totaal waren op dat moment 6 530 jeugdreclasseringsmaatre-
gelen van kracht. Meestal gaat het om een jeugdreclasseringsmaatregeldie binnen het gedwongen kader valt, 5770 jongeren en 
vrijwillig (585). Ook bij de jeugdreclassering zijn jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond oververtegenwoordigd. Jon-
gens ontvingen vaker jeugdreclassering dan meisjes. De meeste maatregelen werden toegepast bij jongeren van 15 t/m17 jr.  
DNA profiel In 2015 groeide het aantal in de DNA-databank opgenomen personen die veroordeeld zijn als minderjarige tov 2014  
met ruim 7%, van 24.283 naar 25.962. Het percentage DNA-profielen in de DNA-databank dat minderjarigen betreft, is echter licht  
gedaald van11,9% in 2013 naar 11,5% in 2014.  
 
Vreemdelingen 

In 2015 waren er in de hele wereld bijna 50 miljoen kinderen op de vlucht.                                                                                                
Medio november 2016 wonen er in NL 8.128 kinderen in een AZC waarvan 1353 amv’s.. De meeste kinderen komen uit Syrië, Irak 
en Afganistan. Een langdurig verblijf in een AZC of vaak verhuizen tussen AZC’s is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
In 2015 vroegen 16.940 kinderen van gezinnen en 3859 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ama) asiel aan in NL (eerste 
asielverzoeken). 7430 kinderen dienen een nareisverzoek in. In 2015 zijn 160 kinderen uit de asielopvang verdwenen, zonder dat 
bekend is waarheen, zij lopen een groot risico op uitbuiting.  
Ruim 1000 kinderen verbleven in 2015 een gesloten gezinslocatie (GLO). De gemiddelde verblijfsduur in een gezinslocatie steeg  
naar 560 dagen (ten opzichte van 484 dagen in 2014). In deze periode verblijven de kinderen in een situatie die lijkt op gevangen- 
schap, met gebrekkige rust, privacy en weinig financiële ondersteuning voor de ouders. 
Kinderen in gezinnen en amv’s kunnen worden gedetineerd in verband met uitzetting naar eigen land. Tot oktober 2014 werden de- 
ze kinderen geplaatst in een locatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarna zijn gezinnen en amv’s in Zeist in een gesloten  
gezinsvoorziening in bewaring gesteld. Tegen de detentie van kinderen in gezinnen en amv’s bestaat grote maatschappelijke weer- 
stand. De maatregel geldt als een ultimum remedium, maar de vraag is hoe terughoudend deze in de praktijk wordt toegepast.    
De omstandigheden waarin kinderen in asielzoekerscentra in NL opgroeien vormen een ernstig gevaar voor hun ontwikkeling: 
Hun leefomstandigheden voldoen niet aan het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind:

 667
 

 - de onzekerheid over de toekomst zorgt ook voor gezondheidsproblemen. 
- de lange duur dat gezinnen in de opvang moeten verblijven,  

 - het vele verhuizen door de organisatie van de opvang en de asielprocedure. (1x per jaar! Normaal: 1x per 10 jr) 
 - het ontbreken van informatie over de eigen situatie. 
 - in de centra is nauwelijks speelruimte en er is vrijwel geen privacy  
 - ontbreken van informatie over school, gezondheid en clubs  
De Kinderombudsman stelt dan ook dat vreemdelingenkinderen psychische schade oplopen door de lange procedures en onzeker-
heid waarin ze verkeren of ze wel of niet in NL mogen blijven.

668
 Hij pleit voor een individuele en onafhankelijke beoordeling van 

kinderen op zijn/haar welzijn, incl. schade en worteling. Daarvoor moet een apart meetinstrument worden ontwikkeld. De uitkomst 
moet meegewogen worden in de verblijfsvergunningsprocedures. Op die manier wordt recht gedaan aan de kinderrechten. Voor de 
grote groep kinderen die nu al jaren in NL woont en geworteld is moet een overgangsregeling opgesteld worden. Ruim 1400 kinde-
ren wachten 4 jr of langer op duidelijkheid 900 kinderen 6 jr of langer en 700 8 jr of langer. De Kinderombudsman geeft het dringen-
de advies aan de minister om nog dit jaar alle kinderen, die zijn binnengekomen vóór 1 juli 2010, individueel te laten toetsen door 
een onafhankelijke deskundige, bv. onder regie van de RvdK, waarbij ook naar de individuele schade en mate van worteling wordt 
gekeken. Daaropvolgend moet snel een beslissing genomen worden die duidelijkheid geeft over de toekomst.                                                                                                                                                     
Fysieke kindermishandeling komt onder asielzoekers relatief vaker voor dan verwaarlozing en emotionele mishandeling.

 
Risi-

cogroepen voor fysieke mishandeling zijn meisjes, kinderen in de opvang met alleen de vader, kinderen van tienermoeders en 
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kinde-ren van moeders met geweldservaringen of een depressie.
 669

                                                                                                                    
Getraumatiseerde ouders ervaren vaak ernstige belemmeringen in hun ouderschap. Desondanks is de wetenschap verdeeld over 
de vraag of traumatisering van ouders van invloed is op hun kinderen. Onderzoek toont aan dat traumatisering beperkingen in het 
ouderschap kan veroorzaken, en dat deze beperkingen de ontwikkeling van het jonge kind kunnen verstoren.

 
Er blijkt een direc-te 

relatie tussen PTSS en de ontwikkeling van het kind te bestaan. De hechting van de kinderen is vaker onveilig of zelfs gedesor-
ganiseerd. Ouders rapporteren meer angstig en depressief gedrag van deze kinderen. 

670
                                                                                                                                                                            

In totaal zijn er 800 staatloze kinderen in NL die als inwonend bij hun ouders staan geregistreerd, waarvan 340 in NL geboren. Op 
1 jan 2013 zijn er 80 staatloze kinderen die niet bij de ouders staat ingeschreven. 70 van deze kinderen zijn in NL geboren.Volgens 
het Staatlozenverdrag uit 1954 betekent staatloosheid dat er geen enkel land is dat de persoon als onderdaan erkent. Maar deze 
cijfers geven geen compleet beeld van alle staatloze kinderen in NL. Dat komt omdat niet alle vreemdelingen staan ingeschreven in 
het bevolkingsregister. Kinderen die zonder rechtmatig verblijf (‘illegaal’) in Nederland verblijven, staan bijvoorbeeld niet geregis-
treerd. Ook zijn niet alle asielzoekers ingeschreven.                                                                                                                             
In NL wonen tussen de 200.000 en 250.000 erkende vluchtelingen. De meesten van hen hebben inmiddels de Nederlandse natio-
naliteit. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, Irak, Somalië en Iran.                                                                                                                            

Zwerfjongeren(ZJ)                                                                                                                                                                                                             

9000 zwerfjongeren (waarvan ca.150 minderjarigen)
 
telt NL nu, 1½ x zo veel als 4 jr geleden terwijl er maar 1800 opvangplaatsen 

zijn. Hun financiële situatie is zorgelijk.
 671

  Wettelijk zijn ouders financieel verantwoordelijk voor kinderen < 21 jr, maar ZJ kunnen 
vaak niet op hen terugvallen. Voor aanvraag van studiefinanciering is info van ouders nodig- eveneens vaak problematisch. Een ZJ 
heeft ca. € 3500–7000 schuld. Hun uitkering bedraagt € 227/ maand krachtens de wet investeren in jongeren.

 
Aan de opvanginstel-

ling moeten jongeren een wettelijk verplichte bijdrage betalen- zonder dat kunnen de organisaties niet voortbestaan. Doorstromen 
naar een eigen kamer is te duur (rond € 300 voor een kamer) waardoor jongeren langer in de opvang blijven dan wenselijk.                                                                                                                                                                                                   
De sinds 2010 officieel gehanteerde definitie van ZJ is: 'ZJ zijn feitelijk of residentieel daklozen <23 jr. met meervoudige problemen. 
Feitelijk daklozen zijn jongeren die niet beschikken over een eigen woonruimte.

 
Residentieel daklozen zijn jongeren die zijn inge-

schreven bij instellingen voor maatschappelijke opvang. Jongeren die in de vrouwenopvang staan ingeschreven worden niet als ZJ 
gezien. Ook jongeren die begeleid wonen of met hun ouders meekomen in de opvang zijn volgens de definitie geen ZJ. ZJ zijn 
meestal tussen de 18-23 jr oud, verhouding jongens: meisjes is als 61 vs 39%/. Ze hebben vaak te maken met meervoudige pro-
blematiek; geen vast adres, geen gezin dat kan helpen, vaak een geestelijk gezondheidsprobleem of een verstandelijke handicap, 
geen werk of school, weinig inkomen en schulden.

672
                                                                                                                                                                                                      

Uit onderzoek blijkt dat een problematische thuissituatie de bron is voor sociale uitsluiting. ZJ hebben vaak geen goede jeugd ge-
had doordat hun ouders niet genoeg geld hadden of doordat zij de benodigde vaardigheden missen voor de opvoeding. 

673 
 Veel 

van deze gezinnen worden gekenmerkt door conflictenDe jongeren werden thuis genegeerd, slecht behandeld of mishandeld en lo-
pen meerdere malen weg van huis. Een slechte jeugd in combinatie met ‘t ontbreken van een vaste verblijfplaats is psychisch be-
schadigend voor een kind.  De jongeren in het onderzoek geven aan dat ze als ZJ beter af zijn dan op hun laatste verblijfplaats. 
Probleem is dat de hulp vanuit de jeugdzorg stopt als ze 18 jr zijn geworden, terwijl de zorgbehoefte niet ophoudt. De volwassen- 
enzorg, in de vorm van maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg moeten de zorg voor 18-ja-
rigen overnemen, maar aansluiting is er niet. Deze jongeren vallen tussen wal en schip.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Milieu-effecten                                                                                                                                                                                                                   

Het besef dat kinderen geen kleine volwassenen zijn bestaat nog niet lang. Zo’n 20 jr geleden bevestigden onderzoekers op het 
gebied van milieu en gezondheid dat kinderen vaak gevoeliger en kwetsbaarder zijn voor chemische stoffen en andere milieufac-
toren. Ondanks dat de effecten van milieuvervuiling op kinderen bekend zijn en er goede richtlijnen zijn om de bestaande risico’s 
tegen te gaan doen we in NL nog weinig met die kennis.

 674
                                                                                                                                                                                                        

Zon  Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in NL. Maar liefst 1 op de 6 Nederlanders krijgt een vorm van huid-
kanker en naar verwachting worden in 2009 zo’n 35.000 huidtumoren vastgesteld.

 
Jonge ♀ uit de drie hoogste sociale klassen lo-

pen het grootste risico op melanomen door het gebruik van de zonnebank en het regelmatig verbranden van de huid door natuurlijk 
zonlicht, waarbij genetische factoren ook een rol spelen.

 675
 Er zijn drie soorten huidkanker: basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarci-

noom en melanoom (meest agressief). Goede bescherming en het regelmatig zelf controleren van de huid kunnen veel verschil 
maken in de strijd tegen huidkanker. In 2000 overleden 470 mensen aan melanoom, in 2012 waren dat er 793.                           
Anderszins gaat het vermijden van de zon gepaard met een vervroegde mortaliteit. Uit onderzoek blijkt de sterfte onder zonvermij-
ders 2x zo hoog als onder de groep die het meest werd blootgesteld aan zonlicht.

 676
  Onderzoekers veronderstellen een positief 

effect van vit.D op de levensduur.                                                                                                                                                   
Dioxine(D)  Kinderen die in hun babytijd dicht bij een verbrandingsoven met een D-uitstoot hebben gewoond en die borstvoeding 
kregen, vertonen in hun puberteit lichamelijke afwijkingen en gedragsproblemen. Vooral de longfunctie is verstoord terwijl ♀ ook 
een vertraagde borstgroei hebben. Onderzoeker constateert dat kinderen tussen de 14-19 jr verstoringen hebben in de suikerhuis-
houding en in hun afweersysteem.

 
Ook hun schildklier werkt minder goed. ♀ lopen zeker een jaar achter wat betreft hun borst-

groei. Ook op jongere leeftijd  vertonen de kinderen al achterstanden, bijvoorbeeld in hun psychomotorische groei en in de ontwik-
keling van hun hersenen.

 677
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Fijnstof Hoe meer een ♀ tijdens de zwangerschap is blootgesteld aan fijnstof, hoe groter de kans dat haar kind met een laag ge-
wicht ter wereld komt.

 
De gevolgen van blootstelling aan fijnstof zijn volgens onderzoekers vergelijkbaar met die van roken tijdens 

de zwangerschap. Verdere acties ter verbetering van de luchtkwaliteit zijn aan te bevelen.
 678

                                                                   
In een andere studie vergeleken onderzoekers de blootstelling aan luchtvervuiling van moeders met en zonder kinderen met het 
vóórkomen van autisme. Voor zowel fijnstof als stikstofdioxide bleek te gelden: hoe hoger de concentratie, hoe groter het risico dat 
een kind autisme ontwikkelt. Zo blijkt dat in wijken met de hoogste concentraties luchtvervuiling autisme 3x zo vaak voor komt als in 
wijken met de schoonste lucht. Zeker voor kinderen blijkt blootstelling aan fijnstof funest. Zij zijn slecht beschermd tegen milieuri-
sico's, stelt onderzoeker. Kinderen die naar een school aan de snelweg gaan, roken passief 17 sigaretten per dag. 

679
                                                                                                                                                      

In NL sterven jaarlijks 2000 mensen door fijnstof; dat is meer dan door verkeersongelukken. Met zijn allen gaan we in NL gem. 2 
jaar eerder dood door luchtvervuiling. 99,9% van de verloren levensjaren door luchtvervuiling komt op conto van fijnstof.

 680
 Bij 

mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten bevordert en verergert fijnstof de klachten. Langdurige blootstelling 
aan fijnstof leidt tot een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten. Uit onderzoek bleek dat een gem. jaarlijkse toename met 
5 μg/m3 van deeltjes met doorsnede van kleiner of gelijk aan 2,5 μm het risico op een coronaire aandoening met 13% verhoogde.

 

Een toename met 10 μg/m3 van deeltjes met een diameter kleiner of gelijk aan 10 μm verhoogde dat risico met 12%. Daarnaast 
belemmert fijnstof de ontwikkeling van de longen bij kinderen. In verschillende studies werd aangetoond dat mensen met DM ge-
voeliger zijn voor de effecten van fijn stof dan andere mensen.

 681
                                                                                                                                                                                    

Binnenmilieu(BM)  Een gezond BM is erg belangrijk.  Een goede luchtkwaliteit draagt bij tot een gunstige leeromgeving en geeft 
een gevoel van comfort, gezondheid en welbevinden. 

682
  Een slechtere kwaliteit van het BM (hoog CO2 gehalte, temperatuur en 

veel ziektekiemen) kan naast fysieke gezondheidsklachten en discomfort ook leiden tot onrust, onoplettendheid en prikkelbaarheid, 
met als gevolg een nadelige invloed op leerprestaties en ziekteverzuim.                                                                                               
Het slechte klimaat in klaslokalen is een zorg die erkend wordt door de overheid. Het grote aantal kinderen in een relatief kleine 
ruimte leidt tot te hoge concentraties CO2 en ongunstige luchtvochtigheid. Daarnaast kan er sprake zijn van hoge concentraties 
van vluchtige organische verbindingen zoals formaldehyde en benzeen en “onfrisse” lucht (lichaamsgeuren etc). De aanwezigheid 
van planten biedt een oplossing voor deze problematiek. Planten zijn in staat CO2 te consumeren en beïnvloeden tevens de lucht-
vochtigheid. Ook is bekend dat planten in staat zijn om lucht te zuiveren van vluchtige organische verbindingen, zoals formaldehy-
de, benzeen, 'onfrisse geuren' etc. Bijkomende effecten van planten zijn het absorberen van geluid en het bijdragen aan betere 
prestaties bij creatieve taken door proefpersonen. Daarnaast zijn er educatieve voordelen verbonden aan het plaatsen van planten 
in een leeromgeving. Onderzoek toont aan dat leerlingen in de klassen waar planten zijn geplaatst en waar de PAR-licht condities 
voldoende zijn, gem. 7% minder gezondheidsklachten rapporteren dan voordat er planten werden geplaatst.                                     
Groen Hoe meer groen op en rond een school, hoe slimmer de kinderen. 

683
 Blootstelling aan veel uitlaatgassen blijkt juist een 

nega-tieve invloed te hebben op de cognitieve ontwikkeling.  De negatieve invloed van luchtvervuiling op de cognitieve ontwikkeling 
was al uit eerdere studies gebleken. Een groenere omgeving is vaak ook een omgeving met minder auto’s. Andere verklaringen 
kunnen te vinden zijn bij een afname van lawaai, een grotere stimulans om te bewegen en een grotere blootstelling aan bacteriën. 
“Een vergroening van de school kan de cognitieve ontwikkeling van kinderen stimuleren”,                                                                                                            
Koolmonoxide doodt jaarlijks tenminste 11 mensen; 150 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en honderden mensen wor-
den behandeld op de SEH. Bij meer dan de helft van de koolmonoxidevergiftigingen (57%) heeft de vergiftiging thuis plaatsgevon-
den. Koolmonoxide (CO) is kleur- en geurloos en komt vrij bij verbranding in open haarden, kooktoestellen, gaskachels en cv-ketels 
Te hoge concentraties CO kunnen in huis vrijkomen als er sprake is van gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde 
afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of een foutieve installatie van toestellen die een fossiele brandstof ge-
bruiken. Blootstelling aan een te hoge concentratie CO kan tot koolmonoxidevergiftiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als een 
beginnend griepje: je krijgt hoofdpijn, wordt misselijk, moet overgeven en bent moe. Ook verwardheid en een te snelle hartslag kun-
nen optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben.                                                                                                                                                                                                     
Roken Jaarlijks sterven er naar schatting meer dan 160.000 kinderen door blootstelling aan tabaksrook. Daarnaast zijn kinderen 
ook vatbaar voor het krijgen van bv longontsteking of astma als gevolg van ongewild mee roken. Om longziektes en sterfte tegen te 
gaan adviseert de WHO om strikte regelgeving in te voeren en rookvrije zones in te richten op werkplekken en in openbare ruimtes. 
Het was al bekend dat de gezondheid van volwassenen hierdoor verbetert. Onderzoek bij 2,5 miljoen baby’s levert nu aantoonbaar 
bewijs dat anti-rookwetgeving een positief effect heeft op de gezondheid van kinderen.

684
 Zo zorgen rookvrije publieke ruimtes voor 

een vermindering van ruim 10% qua aantal te vroeg geboren kinderen. Ook is het aantal ziekenhuisopnamen en 1
e
  hulp bezoeken 

voor astma-aanvallen met een daling van 10% fors minder als gevolg van rookvrije zones. Kinderen die opgroeien tussen rokers 
zijn vaker ziek. Ze missen meer schooldagen dan kinderen die in een rookvrij huishouden wonen. Dat blijkt uit een Amerikaanse 
onderzoek onder de ouders van 3087 kinderen.                                                                                                                                                                      
Ledlicht wordt steeds meer toegepast: in verlichting en in beeldschermen van onder meer smartphones en tablets. Naast de vele 
voordelen heeft het blauwere licht mogelijk ook risico’s voor de gezondheid,  zoals verstoring van de biologische klok en oogscha-
de. Mensen brengen steeds meer tijd voor een beeldscherm door: thuis, onderweg, op het werk. Mede dankzij flexibele werktijden 
en meer beeldschermgebruik bij de besteding van de vrije tijd doen zij dit bovendien vaker in de donkere avonduren dan voorheen 
Ledlicht bevat relatief veel blauw licht hetgeen mensen meer alert maakt, wat afhankelijk van het tijdstip van de dag gunstig, of juist 
ongunstig kan zijn. De GR vindt het belangrijk om consumenten te attenderen op mogelijkheden om die risico’s te beperken, daar-
naast pleiten ze voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van ledlicht.                                                                   
Geluidsoverlast  20.000 jongeren (15-25 jr) lopen jaarlijks gehoorschade op door te harde muziek. Van de stappers heeft 93% last 
van het gehoor na een bezoek aan een discotheek/muziekevenement. Een dag later heeft 38% nog last van een piep, oorsuizen of 
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verminderd gehoor. 1 op de 4 jongeren (12-25 jr) die de online hoortest deden heeft gehoorverlies. Dat blijkt uit onderzoek van het 
AMC. De Nationale Hoorstichting roept de overheid op gehoorschade de aandacht te geven die het verdient.

 
Laura van Deelen, 

directeur: ‘Er moet nu echt een landelijk actieplan tegen gehoorschade komen. Gehoorschade heeft een leven lang impact op het 
welzijn, de leerprestaties en het arbeidsperspectief van jongeren.

 685
  Om te voorkomen dat toekomstige generaties met een ach-

terstand aan hun toekomst beginnen moet NL een veel actiever beleid gaan voerenHet risico op gehoorschade na een muziek-
festival kan worden verminderd door het dragen van gehoorbescherming. In onderzoek is ontdekt dat tijdelijk gehoorverlies ruim 5x 
zo vaak voorkwam bij bezoekers die geen oordoppen droegen vergeleken met dragers van oordoppen. 

686
                                                                                                                                                                                     

Langdurige blootstelling aan geluid kan naast welzijnsachtige effecten als hinder en slaapverstoring ook meer klinische effecten 
veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan geluid de kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten ver-
groot; daarnaast zijn er aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan geluid kan leiden tot cognitieve effecten zoals verminderde 
leesvaardigheid bij schoolkinderen.                                                                                                                                      
Trillingen In NL liggen circa 845.000 woonadressen met naar schatting 1.347.400 bewoners van 16 jr en ouder binnen 300 meter  
van het spoor. Bijna 270.000 Nederlanders van deze groep ondervinden ernstige hinder van de trillingen die treinen veroorzaken. 
Zij klagen over gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. ’s Nachts kan deze hinder zich uiten in verstoring van de slaap. 
Verreweg de meeste hinder en slaapverstoring wordt veroorzaakt door trillingen van goederentreinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen in bijzondere omstandigheden 

Begin 2016 telde Nederland 4,9 miljoen jongeren jonger dan 25 jr en 25% is allochtoon; zij vormen 29% van de bevolking (ruim 
16,9 miljoen Nederlanders): tov 2015 is er sprake van een lichte daling van de het aantal jeugdigen. Op 1 januari 2015 waren er 
4.897.091 jeugdigen tot 25 jr. Op 1 januari 2016 was dit aantal 4.884.930.                                                                                                                                
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Van de jeugd is op 1 jan 2016 bijna 18% in de leeftijd van 0-5 jr (876.906), 19% 5-10 jr (930.064), 20% 10-15 jr (992.847), 20% 15-
20 jr (1.018.714) en 21,8% bestaat uit jong volwassenen van 20-25 jr (1.066.399).                                                                         
3,4 miljoen minderjarigen (0-18 jr) en bijna 1,5 miljoen jongvolwassenen (18-25 jr). 25% (1,2 miljoen) is van allochtone komaf: 583 
duizend heeft een niet-westers allochtone afkomst; Marokkaans (21%), Turkse (18%), Surinaamse (13%) en Antilliaanse jongeren 
(7%) vormen de grootste groepen allochtone jongeren. De overige niet-westers allochtone jongeren (bijna 27%) zijn vaak van Chi-
nese(3%), Irakese (3%), Syrische(3%)Somalische (3%) en Afghaanse herkomst (2%).Van de westers allochtone jongeren (261 
duizend) vormen de Duitse jongeren de grootste groep (16%), ook zijn er relatief veel Poolse, Belgische en Indonesische jongeren 
(resp 12, 8 en 8%).   
Op 1 januari 2014 telde Nederland 2,5 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen waarvan1,9 miljoen gezinnen met minderjari-
ge kinderen. Bij 1,6 miljoen gezinnen ging het daarbij om een ouderpaar en bij 340.000 gezinnen om een alleenstaande ouder. 
Ruim een kwart van de ouderparen had 1 thuiswonend kind, terwijl dat bij de alleenstaande ouders ongeveer de helft was. 
 
Te vroeg geboren kinderen 
8% van alle kinderen (15.000/jaar) wordt te vroeg geboren; ca. 2000/ jaar vroege prematuren (<32 wkn) en ca. 8-10.000 / jaar late 
prematuren (32-36 wkn)  

=>gezondheidsproblemen 

 40% krijgt een chronische aandoening als gevolg van de behandeling, 15% zelfs een ernstige aandoening 

 hebben vaker handicaps (6-10% ernstige handicap en 45% beperkingen) vooral op het gebied van bewegen (spas-
ticiteit), mentale ontwikkeling (20% gaat naar SBO), functioneren van ogen en oren en spraak/-taalontwikkeling 

 vroege prematuren (<32 wkn.) hebben een verhoogd risico op groeivertraging. Verder blijkt dat de grof motorische 
ontwikkeling van deze kinderen gemiddeld langzamer verloopt dan van op tijd geboren kinderen 

687
 

 late prematuren (32-36 wkn) hebben 2x zoveel kans op ademhalingsproblemen t/m 4 jr. en 3x zoveel kans om op- 
genomen te worden in een ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen. Zij hebben een grotere kans op problemen 
met de fijne motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen geboren na een zwangerschap van 32-34 
wkn. hebben daarnaast ook wat vaker problemen met de communicatie en probleem oplossen 

688
 

 lopen een 4x zo groot risico op het oplopen van een Rotavirusinfectie 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 scoren 2-4x slechter op school als kinderen die niet te vroeg geboren zijn 
689

 

 vroeggeboorte is geassocieerd met een hogere leeftijd van de moeder, een moeizamere hechting van ouders met 
het kind, geboorte- en thuiskomststress en gedragsproblemen waardoor er meer kans is op mishandeling 

 late prematuren (32-36 wkn) vertonen op 4-jarige leeftijd meer gedrags- en emotionele problemen.
 690

  Deze kinderen 
hadden 70% meer kans op externaliserende problemen, zoals aandachtsproblemen en agressief gedrag. Het risico 
op internaliserende problemen bleek echter groter: matig prematuur geboren kinderen hadden 2,5 x meer kans op 
problemen als emotioneel reactief, angstig, teruggetrokken en somatiserend gedrag. Bij de te vroeg geboren ♂ kwa-
men externaliserende problemen meer voor en bij de ♀ internaliserende problemen. Het is bekend dat gedragspro-
blemen een negatieve invloed kunnen hebben op schoolprestaties en sociale ontwikkeling. 

 
Kinderen met kanker 
In NL krijgen jaarlijks bijna 400 kinderen van 0-15 jaar kanker. Per jaar overlijden ongeveer 80 kinderen (0-15 jaar) aan kanker. 
Kanker op kinderleeftijd is zeldzaam, maar de incidentie stijgt sinds 1950 met 1% per jaar. Zowel genetische als omgevingsfactoren 
zouden van invloed zijn op het ontstaan ervan, maar hoe het precies zit is onbekend. Verder bestaat het vermoeden dat de helft 
van alle kankers bij kinderen zijn oorzaak vindt in de baarmoeder. Het lijkt erop dat het blootstellen van een ongeboren kind aan 
carcinogenen in het voedsel van de moeder moleculaire mechanismen activeert die een verhoogde kans op kanker indiceren.

691
 

25% leukemie: jaarlijks 100-150 kinderen in NL  20% hersentumoren 

11% lymfklierkanker 7% bottumoren 

7% tumoren van de weke delen 5% Wilms-tumor en andere niertumoren 

5% neuroblastoom (1 op de 100.000 kinderen in NL) 3% retinoblastoom 

3% kiemceltumoren  

Op dit moment telt ons land 7.000 overlevenden van kinderkanker, en jaarlijks komen er nog eens 400 bij.  
=>gezondheidsproblemen 

 73% krijgt een ernstige aandoening, soms (40%) zelfs levensbedreigende aandoeningen als gevolg van de 
behandeling destijds (zoals groei- of immuunstoornissen, schade aan de nieren, fertiliteitproblemen of secundaire 
tumoren) 25% zelfs vijf of meer tegelijk. Orthopedische problemen en stoornissen in de hormoonhuishouding, maar 
ook psychosociale problemen komen vaak voor. Zwaarlijvigheid en hart- en nierproblemen scoren eveneens hoog. 

 Met het oog op de schaal en de ernst van gezondheidsproblemen pleiten de AMC-onderzoekers ervoor 
692

alle over- 
levenden van kinderkanker levenslang nazorg aan te bieden, op basis van regelmatig gezondheidsonderzoek in de  
late-effectenpoli's bij de kinderoncologische behandelcentra  

 
Kinderen met een verstandelijke beperking  
ca. 440.000 jongeren tussen 5-18 jaar hebben een IQ-score tussen de 50 en 85; dat is15% van de jeugd in NL.  
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1,5-2% van alle kinderen wereldwijd heeft een verstandelijke beperking (IQ onder de 70) 
693

 
Een score tussen 70-85 duidt op een licht verstandelijke beperking (LVB).    
NB Er is pas sprake van  zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking als er ook beperkingen zijn in de sociale redzaamheid,  
dit is bij 61% het geval                                                                                                                                                                                   
De behandeling van psychische problemen bij kinderen en jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking moet gericht 
zijn op verbetering van hun aanpassingsvaardigheden en ondersteuning van hun ouders. De interventies moeten minder taal en 
meer visuele ondersteuning gebruiken, de nadruk leggen op doen in plaats van denken, worden toegepast in de eigen omgeving 
en bestaan uit korte behandelsessies verdeeld over een lange behandelperiode.

694
 

=>gezondheidsproblemen 

 Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een laag IQ én een beperkt sociaal aanpassingsver- 
mogen. Ze begrijpen mensen vaak verkeerd en schatten reacties van anderen niet goed in. Hierdoor komen ze in de 
problemen raken daardoor gefrustreerd en veroorzaken dan door hun gedrag weer nieuwe problemen. 

 ervaren beperkingen op het terrein van cognitieve besluitvorming en zijn gevoeliger voor de invloed van leeftijds- 
genoten, dit zou ten grondslag kunnen liggen aan het hoge risicogedrag dat bij hen wordt waargenomen. 

695
 

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 verhoogd risico op leer- en gedragsproblemen.Leren uit boeken, zelfstandig werken en abstract denken is voor veel  
LVB-jongeren te moeilijk.  

 3-4x zo veel kans op psychiatrische stoornis. Bij LVB-jongeren gaat het vaak om ADHD, autisme, depressieve en 
angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en antisociaal gedrag.  

 uit onderzoek blijkt dat 22% van de kinderen met een cognitieve beperking (7-20 jr) in NL voldeden aan de criteria 
van een angststoornis. Angststoornis is de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij mensen met een 
cognitieve  beperking.

 696
                                                                                                                                                                  

 uit onderzoek blijkt dat ze vaak ook specifieke medisch-organische aandoeningen hebben (reflux, doofheid etc) 

 zij vertonen vaker seksueel risicogedrag, middelenmisbruik en delinquent gedrag  

 het percentage zwakbegaafde jongeren binnen de totale jeugdcriminaliteit wordt geschat op 30-50% 

 LVB-jongeren verblijven vaker dan gemiddeld in justitiële inrichtingen. Ongeveer 25% van de jongeren in deze instel-
lingen behoort tot de LVB-groep.  

 Ook van de zwerfjongeren voldoet 25% aan de criteria. 

 De Kinderombudsman heeft aandacht gevraagd voor de problematiek van jongeren met een LVB, die verplicht 
gebruik maken van jeugdhulp (jeugdbescherming). Deze jongeren mogen na hun 18

e
 verjaardag zelf beslissen of zij 

nog hulp willen of niet, terwijl het voor deze jongeren vaak moeilijk is om de gevolgen van het stopzetten van de zorg 
te overzien.                                                                                                                                                                                                      

 
kinderen die opgroeien in armoede 
Van armoede, of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake als het inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau 
te realiseren dat in NL als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Het CBS maakt gebruik van de lage-inkomensgrens. Deze grens 
lag in 2015 op €1030 /maand voor een alleenstaande en op €1930 voor een echtpaar met twee kinderen.                                      
626.000 (8,8%) huishoudens (net zoveel als in 2014) moesten in 2015 rondkomen met inkomen onder de armoede grens (= 1,4  
 miljoen mensen). Van deze 626.000 huishoudens moesten er  221.000 (3,3%) al ten minste 4 jr achtereen van een laag
 inkomen rond komen (= 426.000 mensen).1 op de 3 van hen (131.000) betrof een minderjarig kind.  
323.000 minderjarige kinderen woonden in een huishouden met een laag inkomen en hadden in 2015 kans op armoede (12 % van
 de 0-18- jarigen of 1 op de 9).

697
 ca 1/3 van alle armen is dus minderjarig. Sinds 2007 zijn er ruim 100.000 arme minderja-

 rigen bijgekomen. De aantallen zijn gelijk aan die van 10 jr geleden. Kinderen t/m12 jr lopen een bovengemiddeld risico op 
 armoede in 2014 leefde iets meer dan 12% van deze kinderen (288.000 personen) in een huishouden met een inkomen 
 onder het niet-veel-maar-toereikend -criterium. Dit is bijna 5% hoger dan het landelijke gemiddelde (7,6%. Vanaf het 13

e
 jr

 loopt de kans op armoede flink terug: van de jeugdigen in de middelbare schoolleeftijd is iets meer dan 9% arm (91.000
 personen). Vanaf het 18e jr gaat het om 8% à 9%, iets meer dan het landelijke gemiddelde. 
125.000 (= 5,6% van alle kinderen) leefden in 2015 langdurig (>4 jr.) van een laag inkomen; ca 60% van deze kinderen groeiden
 op in een bijstandsgezin en 40% in een 1-oudergezin.  
226.000 kinderen (6,5%) leven eind 2015 in Nederland in armoede.

698
 69% kan niet regelmatig nieuwe kleren kopen.10% van de

 bijstandsouders geeft aan dat ze hun kind geen geschikt speelgoed kunnen geven door hun financiële situatie. Ruim 1/3 
 van de bijstandskinderen neemt door geldgebrek weinig deel aan vrijetijdsactiviteiten als sport, muziekles of een dagje 
 naar de speeltuin; bij kinderen van ouders met werk is dat nog geen 5%. Een verjaardag vieren gebeurt niet in15,5% van
 de bijstandsgezinnen, terwijl dat vanzelfsprekend is voor bijna alle kinderen met werkende ouders. Daarbij hanteren de 
 onderzoekers de grens van de bijstandsuitkering van €1690 (gezin met 2 kinderen). Het SCP/CBS legt de armoedegrens  
 voor zo'n gezin beduidend hoger nl op €1920. Dit bedrag is incl toeslagen die men krijgt ( kindgebonden budget, zorg-
 toeslag etc.) maar zonder huurtoeslag. Voor een 1-oudergezin met 2 kinderen ligt die grens op 1540 euro netto/ maand. 
60% (= 241.000) van de arme kinderen hebben werkende ouders.  
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40% (= 152.000) van de arme kinderen is van niet-westerse komaf; 9% (= 36.000) van de arme kinderen is van westers komaf
 Relatief gezien is de 2e generatie van minderjarige migranten juist minder vaak arm dan de 1e generatie. Dit geldt zowel 
 voor degenen van niet-westerse afkomst (27%, tegenover 41%) als voor degenen van westerse komaf (14% tov 22%).  
60% (= 100.000) van de bijstandskinderen (totaal 161.000) is arm. Hun armoede risico is dus zeer hoog. 

=>gezondheidsproblemen 

 kan de cognitieve ontwikkeling in de weg staan door o.a. slechte voeding, minder toegang tot faciliteiten, ongunstige  

 woonomstandigheden (huiswerkplek, nachtrust, lood) 

 armoede kan de hersenen aantasten; de hoogte van het gezinsinkomen is blijkbaar bepalend voor de ontwikkeling  
van de hersenen van kinderen.

699
 

 stress 

 15% van de lage inkomens met ernstig overgewicht tegenover 10% van de hogere inkomens. Van de lage inkomens 
is 9% een zware roker, van de hogere inkomens is dat 4%. Drie op de tien lage inkomens ervaren hun gezondheid 
als minder goed, tegenover twee op de tien van de hogere inkomens. De levensverwachting, en de levensverwach-
ting in een als goed ervaren gezondheid, zijn lager bij de personen met kans op armoede. 

 19% van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep heeft overgewicht vs 11% van de 2-25-jari-
gen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse 3x zo 
vaak voor (6%) als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse. 

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 40% meer kans op sociale-, emotionele- en gedragsproblemen dan andere leeftijdsgenoten 

 1,5-3x zo vaak sociaal-emotionele problemen 

 sociale deprivatie (gebrek aan alledaagse dingen tot en met niet elke dag een warme maaltijd) 

 minder participatie en minder vertrouwen in de samenleving 

 sociale uitsluiting 

 welbevinden: hoe langer armoede hoe meer angst, afhankelijkheid en ongelukkig 
700

 

 opgroeien in een ‘cultuur van armoede’ met weinig toekomstperspectief en zonder vertrouwen in het vermogen zelf 
moeilijke situaties te kunnen beïnvloeden 

 langdurige armoede veroorzaakt een vorm van chronische stress die een negatieve invloed heeft op het psychisch  

 welzijn van de ouders en op hun rol als opvoeders.
701

 

 ouders blijken vaker een autoritaire of inconsistente opvoedstijl te hanteren dan meer welvarende ouders 
702

 

 risico op kindermishandeling bij langdurige armoede 
=>risicogedrag/ leefwijze 

 Van de personen die opgroeiden in een gezin dat in 1989 moest rondkomen van een inkomen onder de lage-
inkomensgrens maakte 17% in 2013 deel uit van een huishouden met eveneens een laag inkomen. Dat is ruim 2x zo 
vaak als bij degenen van wie de ouders destijds een hoger inkomen hadden (8%).

 703
 

 arme kinderen komen gem op een lager opleidingsniveau uit dan niet-arme kinderen. Zij hebben daardoor minder 
vaak een vaste baan en een grotere kans om op volwassen leeftijd afhankelijk te zijn van een uitkering. Die drie 
factoren leiden tot een wat grotere kans op armoede en sociale uitsluiting bij volwassenen. 

 minder gemotiveerd voor school, kiezen voor kortere lagere vervolgopleiding ivm. de kosten 

 voortijdig schoolverlaten vanwege de kosten 

 grotere kans op daderschap 

 mensen met een laag inkomen leven niet alleen korter, ze brengen ook minder jaren door in goede gezondheid en in 
goede psychische gezondheid 

 
kinderen uit een 1-ouder gezin 
770.000 1-oudergezinnen; ong 33% daarvan betreft een 1-oudergezin met uitsluitend minderjarige kinderen. Veruit de meeste van
  deze 1-oudergezinnen heeft een vrouw aan het hoofd. 87% één moedergezin, 17% één vadergezin   
702.332 jeugdigen van 0-25 jr (16%) wonen in 2016 bij1 van de ouders; in 2000 was dat 12%. Naarmate de kinderen ouder 
 worden, neemt ook het aandeel kinderen in een 1-oudergezin toe: in 2016 woont 9% van de pasgeboren baby’s in een 1-
 oudergezin. Van de 15-jarigen woont 20% bij één van beide ouders. 18% van de kinderen groeit op zonder vader  
527.000 minderjarigen (15,4%) wonen in een 1-oudergezin. 12,9% van de kinderen met een Ned achtergrond en 23% van de kin-
 deren met een migratie-achtergrond. Onder kinderen met een migratie-achtergrond zijn wel grote verschillen. Zo leeft 18%
 van de kinderen met een westerse migratie-achtergrond in een 1-oudergezin tov 25,3% van de kinderen met een niet wes-
 terse migratie-achtergrond. Ook binnen deze laatste groep zijn de onderlinge verschillen groot. Vooral veel kinderen met 
 een Antilliaanse achtergrond leven in een 1-oudergezin, namelijk 47%. Ook onder Surinaamse kinderen leeft 38% van de`
 kinderen in een 1-oudergezin. Resp 17% en 16,3% van de Marokkaanse- en Turkse kinderen leeft in een 1-oudergezin, 
 nog altijd ruim meer dan onder de Ned kinderen, maar bijv wel minder dan onder kinderen met een Westerse migratie- 
 achtergrond (18%). Ook kinderen met een overig niet-Westerse migratie-achtergrond leven rel vaak in een1-oudergezin,  
 nl 26,3%. 

                                                
699

 2015 Colombia University Kimberley Noble 
700

 2009 Stevens e.a. 
701

 2007 Leuven Greet Geenen ‘Intergenerationele overdracht van gehechtheid bij Belgische moeders en kinderen die in extreme armoede leven 
702

 2007 Katz e.a. 'The relationship between parenting and poverty' 
703

 2015 SCP Armoede en sociale uitsluiting 



Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

90 

25,7% van deze gezinnen leeft onder de lage inkomensgrens (€1540/maand), minder dan voorgaande jaren. De daling kan deels 
 worden verklaard  door de verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in 2015, waardoor de koop-
 kracht van alleenstaande ouders met betaald werk toenam.  
8% van deze gezinnen met minderjarige kinderen leefde in 2015 al minstens 4 jaar achtereen onder de armoedegrens. Dit was 0,3 
 procentpunt meer dan in 2014. 
23% van de alleenstaande moeders met minderjarige kinderen leeft in armoede terwijl dit bij de vader slechts14% is.  
1,4% van de kinderen verliest voor het 5

e
 jaar één ouder. 

40% van de pasgeboren baby’s hebben een moeder die niet gehuwd samenwoont. Vooral eerstgeborenen hebben vaak een niet- 
 gehuwde moeder. Bij een 2

e
  en volgend kind is de moeder vaker gehuwd 

44% van het aantal slachtoffers van kindermishandeling komt uit een een ouderhuishouden (CBS) 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 Jeugdigen die opgroeien in een 1-oudergezin zijn over het algemeen kwetsbaarder dan jeugdigen die bij beide 
ouders wonen.  

 kinderen uit een eenoudergezin zijn vaker arm dan kinderen uit een tweeoudergezin (26% versus 9%).  

 minst goede schoolprestaties van kinderen uit ‘nieuwe gezinnen’ en ze verlaten vaker het onderwijs zonder startkwa-
lificatie. 

 3,5 x verhoogd risico op kindermishandeling, daarnaast risico op oudermishandeling. 

 grote druk op gezinssituatie/opvoeding belastend. 

 lage SES 

 verhoogt het risico op het ontwikkelen van emotionele- en gedragsproblemen aanzienlijk. 
704

  

 ouders vaker een negatief beeld over de opvoeding en hebben meer zorgen en vaker opvoedingsproblemen.
705

 

 weinig sprake van sociale steun en toegankelijke hulp voor moeders, zij hebben daarnaast veel last van stigmatise- 
ring en veroordeling door anderen. Dit kan hun ervaringen dat zij een goede ouder zijn teniet doen en hen erg onze-
ker maken.

706
 

=>risicogedrag/ leefwijze 

 leefstijl ongezond. 

 ca. 28% van de jongeren van 12-25 jr in een 1-oudergezin rookt, tov. ruim18% van de jongeren wonend bij een paar 

 overgewicht komt vaker voor bij jongeren in 1-oudergezinnen dan bij jongeren wonend bij een paar; ruim 18% tov. 
ruim 13%. Ook obesitas komt vaker voor bij jongeren in een 1-oudergezin, nl. bijna 5% tov. bijna 3% onder jongeren 
wonend bij een paar. Dit geldt voor zowel de jonge ♂ als de jonge ♀. 

 Kinderen uit een 1-oudergezin zijn eerder toe aan een partnerrelatie en een eigen gezin dan kinderen die zijn  
opgegroeid bij 2 ouders. Van de vrouwen die zijn geboren tussen 1960-1970 en opgroeiden met 1 ouder was 19% 
moeder op hun 25e. Woonden ze met beide ouders, dan was 16% op die leeftijd moeder. Opvallend is dat vrouwen 
die opgroeiden in een gezin met twee ouders gemiddeld later, maar uiteindelijk wel vaker moeder worden. 

 
Kinderen met een lage SES/ laagopgeleide ouders (de moeder heeft een lbo-opleiding of lager) 
5,9% van de huishoudens met een laagopgeleide hoofdkostwinner moest in 2014 al tenminste vier jaar achtereen van een laag in-
komen rondkomen. Van alle huishoudens met risico op langdurige armoede is 55% laagopgeleid. 
230.000 kinderen woonden in 2016 in een bijstandsgezin (een toename van 2,1%). Ruim twee derde van alle kinderen in 
bijstandsgezinnen had een migratieachtergrond. Van deze groep kwam 50% uit een overig niet-westers land, Er zijn vooral meer 
kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit. 

=>gezondheidsproblemen 

 Laag opgeleide ouders hebben minder kans op een goed verlopende zwangerschap dan hoogopgeleide.
707

 Ze lopen 
een groter risico op toxicose, zwangerschapsobesitas en hoge bloeddruk. Dat komt omdat zij tijdens de zwanger-
schap vaker roken, meer last hebben van stress en vaker te zwaar zijn dan hoogopgeleide ♀. Ook groeien kinderen  
van een laag opgeleide moeder trager in de baarmoeder.                                                                                                                                                                                               

 Zwangerschapsdiabetes geeft een verdubbeling van het risico op ADHD en komt vaker voor bij gezinnen met een 
lage SES. Kinderen die blootgesteld zijn aan beide factoren hadden een vertraagde taalontwikkeling, een minder 
hoog IQ en bleven achter in de ontwikkeling van emoties en gedrag. De combinatie van beide factoren liet een 14x  
verhoogd risico zien op het ontstaan van ADHD.

708
 

 Kinderen rond de 6-jarige leeftijd hebben gem. een hoger lichaamsgewicht, vaker een verstoorde bloedsuikerspiegel  
en een 2x zo hoge kans op een te hoge bloeddruk in vergelijking met kinderen uit een hoge SES. Dit hangt oa. sa- 
men met het geboortegewicht, de duur van de borstvoeding en mogelijk ook doordat deze kinderen te veel koolhy-     
draten (zoete voeding) binnenkrijgen en te weinig vezels. De bevindingen zijn des te alarmerender omdat een klein 
verschil in gedrag op jonge leeftijd grote gevolgen kan hebben op latere leeftijd.

709
 

 Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. 19% van de jongeren in  
een huishouden in de laagste inkomensgroep heeft overgewicht, ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laag 
ste inkomensklasse 3x zo vaak voor. 

 Jeugdigen uit de lage SES1 groep poetsen minder vaak hun tanden, vertonen een minder gezond voedingsgedrag  
en bezoeken minder vaak de tandarts  
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 psychosomatische klachten. 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 laagopgeleiden scheiden vaker dan hoogopgeleiden. Hoe hoger de opleiding, hoe minder er wordt gescheiden
710

 

 baby's van ouders met een lage SES/ lage opleiding hebben een moeilijker temperament. Een moeilijk temperament  
is een voorspeller van latere gedragsproblemen als ADHD en angststoornissen.  

 8 x verhoogd risico op kindermishandeling  

 2x verhoogd risico op ADHD 

 slechte, uitzichtloze financiële situatie/gezinsstress. 

 lage SES, armoede en sociaal isolement. 

 lopen meer risico betrokken te raken bij pesten. 

 grote kans op afglijden naar een lager opleidingsniveau (van HAVO naar VMBO e.d). 

 ouders vaker een negatief beeld over de opvoeding en hebben meer zorgen en vaker opvoedingsproblemen. 
=>risicogedrag/ leefwijze 

 4x minder bewegen/sportdeelname 

 hart- en vaatziekten 
 

kinderen van verstandelijk beperkte ouders:
711

 
ca 17.500 gezinnen; waarvan 50% van de kinderen normaal begaafd is 
geringere draagkracht  zowel in psychosociaal, lichamelijk als financieel-economisch opzicht maatschappelijk kwetsbare positie 

=>gezondheidsproblemen 

 naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19% van de  
jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, ernstig overgewicht komt onder jongeren in 
de laagste inkomensklasse 3x zo vaak voor. 

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 pedagogische onmacht of onkunde 

 risico op kindermishandeling en verwaarlozing 

 sociaal isolement, financiële problemen, schulden en armoede 

 meer of mindere mate van verwaarlozing, ontwikkelingsachterstand, leermoeilijkheden en gedragsstoornissen 

 normaal begaafde kinderen lopen de kans op parentificatie en overbelasting 
 risicogedrag/ leefwijze 

 depressie en zelfmoordneiginhgen 

 politiecontacten en detentie 
 
kinderen van ongewild arbeidsloze ouders 
161.000 kinderen van ouders met een bijstandsuitkering. 
60% van deze gezinnen heeft in 2013 een inkomen onder de lage-inkomensgrens  
87.000 van deze kinderen (40%) is arm 

=>gezondheidsproblemen 

 psychosomatische klachten. 

 naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19% van de  
jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, ernstig overgewicht komt onder jongeren in 
de laagste inkomensklasse 3x zo vaak voor. 

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 5 x verhoogd risico op kindermishandeling. 

 slechte, uitzichtloze financiële situatie, gezinsstress. 

 armoede risico is zeer hoog (54%) 

 lage SES, sociaal isolement. 

 ervaringsbeperking. 
=>risicogedrag/ leefwijze 

 4x minder bewegen en/of sportdeelname. 
 
kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) of verslavingsproblemen (KVO)                                                                      
ca. 1,6 miljoen jongeren hebben een ouder met psychisch of verslavingsproblemen (900.000 zijn <12jr; 400.000 < 6jr)                                                                       
405.000 ouders jaarlijks met een psychische stoornis of verslavingsproblematiek (= ondergrens van daadwerkelijke aantal).      
          577.000 kinderen <18 jr en 423.000 <12 jr.

712 
 

553.920 kinderen hebben per jaar in NL een ouder met psychiatrische problematiek  
23.080 kinderen hebben per jaar in NL een ouder met verslavingsproblematiek  
In KOPP-gezinnen ontbreekt vaak ruimte voor de gevoelens van het kind, wordt de ziekte van de ouder weggestopt en het gezins- 
leven gekenmerkt door onrust, onvoorspelbaarheid, angst en instabiliteit zowel in emotioneel, organisatorisch en vaak ook in finan- 
cieel opzicht. Parentificatie, waarbij het kind de ouderrol op zich neemt, komt veel voor. Dit is een te zware verantwoordelijkheid  
voor het kind en het belemmert de ontwikkeling. Daarnaast dreigen deze gezinnen door schaamtegevoelens sociaal geïsoleerd te  
raken en neemt hun maatschappelijke participatie af. De module KopOpOuders Zelfhulp leert ouders met filmpjes, animaties en  
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korte, haalbare thuisopdrachten de beschermende factoren voor hun kind te versterken.(www.kopopouders.nl) 
Voor veel kinderen is het lastig om te erkennen dat ze hulp nodig hebben en om deze hulp te vragen. Een grote loyaliteit naar de  
ouder toe en het nog steeds heersende taboe rondom psychische problemen spelen hierbij een grote rol.

713
 

Ze voelen zich gesteund en gesterkt door deelname aan een Doe-praatgroep:  ze worden sterker en weerbaarder 
714

 
=>gezondheidsproblemen 

 lichamelijke ziekten 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen:(afh. van de leeftijd) door o.a. verminderde opvoedcompetentie bij KOPP-ouders 

 2-3x zo grote kans op kindermishandeling 

 gebrekkige hechting, instabiliteit gezin, loyaliteitsprobleem. 

 kids van 0-5 jr lopen het grootste risico op emotionele en gedragsproblemen zoals separatieangst, hechtingsproble- 
men, verminderde spontaniteit, angstig gedag en moeilijk temperament 

 negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en minder goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 kinderen van 6-12 jr hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van stemmingsstoornissen (somberheid, boos-
heid) angsten, gedragsveranderingen (excessief aandacht trekken of terugtrekken)  en psychosomatische klachten 
door schuldgevoelens, schaamte en bezorgdheid, risico op parentificatie 

 bij adolescenten van 12-18 jr gaat het m.n. om conflicten met ouders en school, dit kan gepaard gaan met schaamte-  
en schuldgevoelens tegenover de ouders met loyaliteitsconflicten leidend tot teruggetrokken gedrag. Daarnaast ook 
extreem verantwoordelijkheidsgevoel, schaamte, schuldgevoel en parentificatie 

       =>risicogedrag/ leefwijze: 

 zijn minder sociaal vaardig door ontbreken rolmodel maar ook vaker onveilig gehecht 

 schoolverzuim en wegloopgedrag 

 66% van deze kinderen krijgen psychische problemen: ca.1 miljoen kinderen. Daarvan hebben 537.000 kinderen       
          tijdelijke problemen en 402.750 kinderen ondervinden ernstige blijvende psychische problemen 

 48-55% kans op psychische stoornissen (30% bij andere kinderen) bij één ouder met psychische problematiek;  

 66% kans op psychische stoornissen (30% bij andere kinderen) bij beide ouders met psychische problematiek; 

 33% heeft zelf angsten stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, schizofrenie en 
verslaving aan alcohol en drugs, relatieproblemen. 

 60-80% wordt depressief; 40% maakt voor het 18
e
 jaar en depressieve periode door  

 doen 5x meer beroep op de geestelijke gezondheidszorg als kinderen van ouders zonder problemen 

 jeugdigen waarvan een ouder zelfmoord heeft gepleegd, hebben op latere leeftijd 3x meer kans om ook zelfmoord te  
plegen dan kinderen bij wie dit niet het geval is 

 
kinderen met verslaafde ouders 
8.000 ouders zijn drugsverslaafd  
300.000 ouders zijn alcoholverslaafd (in 66% van de gevallen is vader verslaafd, 33% moeder, soms hebben beiden een probleem) 
370.000 kinderen onder de 22 jr hebben een ouder met een verslaving 
23.080 kinderen hebben per jaar in NL een ouder met verslavingsproblematiek  
180-540 kinderen per jaar (1-3 /1.000) worden geboren met een foetaal alcohol syndroom (FAS) en 1.600 kinderen per jaar  
(9,1 op de 1.000) met een foetaal alcohol spectrum disorder (FASD) door overmatig alcoholgebruik (6 E of meer) van de moeder  
tijdens de zwangerschap.                                                                                                                                                                       
In Nederland heeft ongeveer 1 op de 12 volwassenen ten minste 1 ouder (gehad) die alcoholist is. 

=>gezondheidsproblemen 

 laag geboortegewicht, (FAS(D) = groeiachterstand, afwijkingen centraal zenuwstelsel, gezichtsafwijkingen en andere  
misvormingen); neonataal abstinentiesyndroom (= prikkelbaarheid, onrustig slapen, ontroostbaar huilen, braken, 
diarree, versnelde ademhaling, zweten) 

 aangeboren afwijkingen. 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 psychosociale problemen en ontwikkelingsachterstand. 

 ca.50% ontwikkelt ernstige psychische problemen: van eetstoornissen tot gedragsproblemen en delinquentie. 

 40% maakt voor het 18
e
 jaar en depressieve periode door 

 opvoeding onder druk; onvoorspelbaarheid en instabiliteit ouders; kwetsbare hechting. 

 onvoldoende competenties ouder(s). 

 verdrievoudigd het risico op kindermishandeling: huiselijk geweld, mishandeling en verwaarlozing; seksueel misbruik 

 geen of gebrekkige huisvesting, afwijzing door omgeving en sociaal isolement. 

 detentie, schulden en prostitutie. 
=>risicogedrag/leefwijze 

 blijken een verminderde cognitieve controle te hebben. Zo namen hoog-risico jongens meer riskante en snellere  

 beslissingen tijdens een goktaak en hun hersenen reageerden minder sterk op zowel positieve- als negatieve feed- 
back (geld winnen of verliezen). Dit kan betekenen dat hoog-risico jongeren minder gevoelig zijn voor de (toekomsti- 
ge) consequenties van hun eigen gedrag, wat kan leiden tot de toegenomen neiging tot risicovolle gedragingen zoals 

middelengebruik. 715
 

 4x meer kans op verslaving/depressie. 
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 persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en antisociaal gedrag. 

 krijgen niet zelden een relatie met iemand die een verslavingsprobleem heeft 

 communicatief minder vaardig, minder toegerust om relaties aan te gaan en te onderhouden  
 
kinderen met chronisch zieke ouders 
ca.450.000 jeugdigen hebben te maken met een langdurig ziek gezinslid, 12% van de 5-23 jarigen. Zij leven samen meteen ouder,  
broer of zus met langdurige psychische en/of lichamelijke gezondheidsproblemen.

716
                                                                       

Bij 300.000 jongeren is er in het gezin sprake van psychische gezondheidsproblemen (evt. in comb. met lichamelijke problemen). 
Bijna 225.000 jeugdigen hebben te maken met gezinsleden met lichamelijke klachten, evt. met psychische beperkingen .                   
Drie regionale jeugdmonitors wijzen op een aandeel van 20-25% van de jongeren dat opgroeit met een langdurig ziek familielid. 
Jonge mantelzorgers zijn niet zichtbaar: 69%van de jongeren kent geen leeftijdsgenoten die zorgen voor een langdurig ziek of ge-
handicapt gezinslid. Terwijl 11% van alle jongeren aangeeft een zorgende rol te hebben thuis. Dit betekent dat in een klas van 30 
leerlingen 3 jonge mantelzorgers zitten. De helft van de zorgende jongeren geeft emotionele aandacht aan het zieke of gehandi-
capte gezinslid, zoals troost en gezelschap.

717
 Dit wordt door 35% als het zwaarst ervaren. Zorgende jongeren geven aan een zwa-

re psychische druk te ervaren. Deze komt tot uiting in vermoeidheid (37%), psychische problemen (28%), concentratieproblemen  
(24%) en slaaptekort (20%). Jonge mantelzorgers geven aan behoefte te hebben aan: 
- ontspanning      - meer begrip vanuit school en aandacht voor hun situatie 
- 24% kan zorgtaken matig combineren met werk/school - 40% wil informatie hoe om te gaan met de zorg voor familielid         
Onderzoek laat zien dat 35% van deze jongeren aangeeft dat zij er baat bij zouden hebben om met iemand te praten over hoe het  
is om een zieke ouder te hebben.

718
    

75.000 kinderen hebben een vader of moeder met kanker. De eerste 4 mnd. na de diagnose zijn de zorgen, verdriet en angst het  
grootst in de gezinnen waarvan één van de ouders kanker heeft. Met het merendeel van deze gezinnen gaat het daarna redelijk  
goed. Toch kan 33% van de ouders met kanker, 33% van hun partners en 33% van hun kinderen tot 5 jr na de diagnose de proble- 
men eigenlijk niet aan.

719
 Donofrio stelt vast dat emotionele problemen en gedragsproblemen vooral spelen bij kinderen die zich  

eenzaam voelen of onzeker zijn over de ziekte van hun ouder. Emotionele reacties zijn geen goede voorspeller voor het slecht 
functioneren van een kind. Eerdere functioneringsproblemen van kinderen zijn dit juist wel. Kinderen of jongeren die thuis langdurig 
zorgen voor een ziek gezinslid: vader, moeder, een broer of een zus met een lichamelijke of psychische chronische ziekte, handi-
cap of verslaving worden langdurig overbelast. Ze hebben taken en verantwoordelijkheden die niet bij de ontwikkelingsfase passen  
en wat kan leiden tot: 

=>gezondheidsproblemen 

 5x meer gezondheidsproblemen dan andere jongeren. 

 vermoeidheid en slaaptekort 

 slecht eten, bedplassen  
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 1½ x zo veel risico op psychische problemen als andere kinderen (30% vs.16%) m.n. internaliserend problemen 

 zowel meisjes en jongens vertonen eerder internaliserend probleemgedrag dan externaliserend probleemgedrag. 

 25% heeft last van PTSS 

 kinderen van patiënten met een erfelijke aandoening hebben vaker negatieve jeugdervaringen en zijn vaker onveilig 
gehecht dan kinderen van gezonde ouders.

720
 

 33% van de kinderen tussen de 7-18 jr. heeft matige tot ernstige emotionele problemen en gedragsproblemen, waar- 
voor deze kinderen professionele hulp zouden moeten krijgen 

721
 

 rolomdraaiing en parentificatie ---> emotionele kindermishandeling. 

 kinderen uit chaotische gezinnen (waarin regels, rollen en normen voortdurend werden aangepast) of kinderen uit los 
zand gezinnen lijken het grootste risico te lopen om emotionele- en gedragsproblemen te ontwikkelen 

 voelen zich vaker geïsoleerd ervaren meer stress en halen lagere cijfers
722

      

 meer kans op mishandeling 

 emotionele overbelasting. 

 concentratieproblemen, leerproblemen 

 ervaren meer problemen thuis              

 op school vaker afwezig door ziekte of spijbelen. 
=>risicogedrag/leefwijze 

 meer problemen op latere leeftijd waardoor meer beroep op de geestelijke gezondheidszorg (5x zo groot). 

 3-13x zo groot risico op psychische problemen c.q. verslaving 

 lastig gedrag en schooluitval 

 agressief gedrag, stelen 
 
kinderen met criminele ouders 
De kans dat een kind een delict pleegt is gem. 5% voor kinderen met een veroordeelde vader en 1% voor kinderen die geen ver- 
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oordeelde vader hebben. De onderzoeker stelde vast dat deze kleine kans 3x zo groot is in de jaren nadat ouders gescheiden zijn, 
vergeleken met de kans die hetzelfde kind had voor de scheiding  (gecontroleerd voor de leeftijd van het kind). 
Wanneer kinderen een vader hebben die vaak veroordeeld is, hebben ze meer kans op een criminele toekomst. Wanneer een va- 
der meer dan 5x veroordeeld is, dan is de kans 3x zo groot dat zijn kind ook met justitie in aanraking komt. Dit vergeleken met va-
ders die nooit met justitie in aanraking zijn geweest. Met elke veroordeling neemt die kans toe. Juist kort nadat de vader het delict  
heeft gepleegd is de kans het grootst dat het kind ook het verkeerde pad kiest. Pas wanneer een vader herhaaldelijk met justitie in  
aanraking komt en >10 veroordelingen heeft, is de kans voor hun zonen groot (50%) dat zij zelf ook een veroordeling krijgen. Voor 
dochters is die kans 25%.

723
 De invloed van criminele vaders en criminele moeders (komt minder vaak voor) op de criminele 

ontwikkeling van kinderen is ongeveer even groot. 
 
kinderen van gescheiden ouders 

724
                                                                                                                                                   

34.000 huwelijken eindigden in 2015 in een scheiding, bij 30% zijn er problemen qua financien of ouderschapsplan; 15% loopt uit 
  op een vechtscheiding 
70.000 minderjarige kinderen (1,75% van alle thuiswonende kinderen) krijgen jaarlijks te maken met een echtscheiding van hun ou- 
 ders. In totaal zijn er nu 850.000 kinderen in NL die gescheiden ouders hebben. In 22% van de gevallen is 1 kind betrok-
 ken, in 36% zijn dat er 2 of meer. 20% van deze kinderen was op het moment van de scheiding <5 jr, 33% was tussen de
 5-10 jr oud. ruim 70% van de kinderen blijft bij de moeder wonen, 7% gaat bij de vader wonen. 22% van de ouders kiezen 
 voor co-ouderschap. Onderzoek toont aan dat het met kinderen in co-oudergezinnen iets beter gaat dan met kinderen in 
 de andere gezinnen na scheiding.

725
       

6800 scheidingen eindigen per jaar in een vechtscheiding waarbij kinderen de dupe zijn. In totaal wordt geschat dat 16.000 kinde- 
 ren op dit moment in een situatie van een vechtscheiding zitten en jaarlijks komen daar 6800 bij. Mn. scheidingen waarin 
 ouders openlijk en chronisch ruzie met elkaar blijven maken zijn funest voor kinderen vanwege de emotionele onveilig-
 heid en verlies van vertrouwen in de beschermende ouders. Daarbij zijn scheidende ouders er minder voor hun kinderen
 waardoor je in sommige gevallen kan spreken van emotionele verwaarlozing. De Kinderombudsman pleit voor verplichte 
 mediation, verplichte scheidingseducatie aan ouders, een regierol voor de rechter en het sneller inschakelen van een bij-
 zondere curator die het belang van het kind behartigt. De impact van destructieve ouderlijke conflicten op alle gezinsleden,
 vraagt om interventies die zich niet alleen op het kind richten, maar ook op de ouders en zelfs op het sociale netwerk van
 ouders. Dit zorgt ervoor dat de symptomen bij kinderen verminderen en hun welzijn verhoogt.

726
                                                                                           

184.000 stiefgezinnen met 500.000 kinderen. 60% van deze stiefgezinnen valt binnen 5 jr uit elkaar.  
120 duizend jongeren t/m 15 jr (4% van de jongeren) woonde op 1 jan 2015 samen met een niet-biologische ouder. Meestal gaat
  het om een kind dat bij de biologische moeder en haar partner woont (108.000).In 13.000 gevallen woonde het kind bij de
  biologische vader en zijn partner.40-50% van die kinderen krijgt te maken met een stiefouder; NL telt naar schatting  
1 op de 3 ouders zegt dat het contact met de ex-partner slecht is,1 op de 5 heeft geen contact meer; bij 40% is het contact redelijk
  tot goed. 20% van de kinderen heeft vanwege echtscheiding geen contact meer met hun vader (10.000 kinderen/ jaar), 
 dat zijn ruim 500.000 kinderen. 60.000 kinderen zien na de scheiding hun moeder niet meer.  
23% van de gescheiden moeders gaat er financieel op achteruit, 7% van de vader gaat er op vooruit 
Er zijn meer echtscheidingen bij lager opgeleiden en binnen gemengde huwelijken (niet westerse mannen en autochtone vrouwen) 
Kinderen van gescheiden ouders kunnen op veel basisscholen gebruikmaken van de spel- en praatgroep Kinderen In Echtschei- 
ding Situatie (KIES). Dit interventieprogramma helpt kinderen de scheiding beter te begrijpen en te verwerken. KIES wordt onder  
schooltijd op school aangeboden, waardoor kinderen goed bereikt worden en gemakkelijk kunnen meedoen. Een effectstudie naar  
KIES voor kinderen in de basisschoolleeftijd laat zien dat zij na deelname aan KIES een afname rapporteren in probleemgedrag en  
in gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid.

727
 

=> psychosociale en/of gedragsproblemen: 

 scoren slechter dan kinderen uit intacte gezinnen qua schoolprestaties, spijbelen, gedrag, psychologisch en emotio-
neel welbevinden, zelfbeeld en sociale relaties 

728
 

 psychologisch en fysiek geweld komt vaker voor 

 30% krijgt last depressieve en angstgevoelens, delinquentie, agressie,  

 kinderen voelen zich weinig gehoord, ervaren loyaliteitsconflicten en zitten met hun gevoelens in de knoop 

 2x zo veel kans op problemen op school 

 3x zo veel kans op crimineel gedrag als leeftijdgenoten uit volledige gezinnen 

 loyaliteitsproblemen 

 bepaalde vorm van parentificatie 

 sociale problemen 

 (na vechtscheiding): depressiviteit, delinquentie, agressief gedrag,  

 probleemscore van scheidingskinderen is 1,5x  zo hoog  als die van kinderen uit intacte gezinnen: bv. angstgevoe- 
lens 10,2% : 6,7%; algeheel welbevinden 13,5% ; 5,5%; drugsgebruik 7,1% : 4,4% 

300
 

=> risicogedrag/ leefwijze: 

 lager opleidingsniveau, minder succesvolle carrière en lager inkomen 

 roken, drugs, spijbelen en lagere schoolprestaties; 2x meer dan kinderen van niet-gescheiden ouders (15%) 
729
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 grotere kans op dronkenschap in de adolescentie 

 gevolgen voor relatievorming, gaan op jongere leeftijd een relatie aan 

 echtscheidingskans ruim 2x zo groot; als beide partners uit gescheiden gezinnen komen is de kans om zelf uit elkaar 
 te gaan 54%. 

 gaan eerder het huis uit 

 in de jaren na de scheiding een 3x grotere kans op een strafblad.
730

 Door financiële problemen of gebrek aan toe-
zicht van de ouders kunnen kinderen probleemgedrag zoals criminaliteit ontwikkelen 

 
kinderen met stiefouders of bonusouders 
184.000 stiefgezinnen (=9,5% van alle gezinnen in NL) bij 30% van de stiefgezinnen krijgen de ouders ook gezamenlijk kinderen 
84% stiefvadergezin (een gezin waar men met de biologische moeder en de stiefvader samenwoont) en 13% stiefmoedergezin 
(gezin waar men met de biologische vader en de stiefmoeder samenwoont), 3% daarvan is een samengesteld gezin waarbij beide 
partners kinderen meebrengen vanuit een vorige relatie. Kinderen uit stiefmoedergezinnen lijken iets meer problemen te vertonen  
dan  kinderen uit stiefvader gezinnen. Dit heeft verschillende redenen bv. doordat:  

 kinderen met problemen na de scheiding vaker bij vader wonen 

 stiefmoeders gemiddeld jonger zijn en minder ervaren als opvoeder dan hun partner 

 stiefmoeders gemiddeld meer taken binnenshuis krijgen 

 vaders te snel en te veel opvoedtaken aan de stiefmoeder overlaten 

 stiefmoeders de kinderen van hun nieuwe partner er niet altijd graag bij willen hebben 
3% is een samengesteld gezin met kinderen van beide ouders; in deze gezinnen wonen 280.000 kinderen. 40% van de kinderen  
heeft een goede relatie met de stiefouder (t.o.v.80% bij biologische ouders), 30% een redelijke relatie en 30% een slechte relatie 
33% van deze samengestelde gezinnen krijgen gezamenlijk kinderen 
60% van deze ‘2

e 
huwelijken’ mislukt 

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 2x verhoogd risico op kindermishandeling. 

 vaker last van angst- en depressieve gevoelens. 

 gebruiken meer en vaker alcohol 

 meer spanningen / slechte relatie stiefouder risico op oudermishandeling. 

 ouders strijden over opvoedkwesties. 

 scoren vaak beter qua schoolcijfers 

 zijn zelfstandiger; worden minder vaak naar bed gebracht (65% versus 90% in 2 oudergezin) en met huiswerk ge-
holpen 

 
kinderen van roze ouders (ouders van hetzelfde geslacht) 
25.000 kinderen groeien op met homoseksuele of lesbische ouders 
5930 gezinnen in 2009; dit is 0,3% van de ruim 2 miljoen 2-oudergezinnen waarvan 5.000 moeder paren en 930 vader paren 
Bij 20% van de vrouwenparen en 3% van de mannenparen wonen kinderen.  

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 kinderen van homo-ouders vertonen geen ander gedrag en hebben geen psychosociale problemen anders dan 
kinderen van hetero-ouders 

 
adoptiekinderen 
ca. 55.000 geadopteerden in Nederland 
354 geplaatste adoptiekinderen in 2014 (70% met special needs), in 2013 waren er dat nog 401, dit komt m.n. door een daling in  
het aantal kinderen dat wordt afgestaan in China. De herkomst van deze kinderen is vooral China(137), VS (28) en Bulgarije (26).  
34% is jonger dan één jr, 32% is 1-2 jr oud en 55% zijn meisjes. 
Adoptie blijkt een positieve interventie te zijn, niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn. Geadopteerden met vroege  
ondervoeding hebben een even goede maatschappelijke positie als degenen zonder vroege ondervoeding. Hoe sensitiever de 
adoptieouder, hoe beter de gehechtheidsrelatie. 

731
 

=>gezondheidsproblemen 

 FAS, deficiënties, ondervoeding (30%), infecties, perinatale schade, erfelijke aandoeningen, niet westerse pathologie  

 (sikkelcel). 

 laag geboortegewicht. 

 melamine (China) 

 onvoldoende gevaccineerd 

 70% heeft één of meerdere aandoeningen die pas ontdekt worden na aanvullend onderzoek (Pelleboer). 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 scheidingservaring. 

 probleemgedrag bij aankomst (eten, slapen, huilen, aandacht e.d.). 

 30% heeft hechtingsproblemen 

 25% heeft professionele hulp nodig 

 volgen 3x vaker speciaal onderwijs dan andere kinderen 

 worden 6x vaker uit huis geplaatst dan andere kinderen 
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 boos op de wereld, gevoelens van eenzaamheid en gebrek aan vertrouwen 

 verwerking ongewilde kinderloosheid adoptieouders. 

 opvoedingsvaardigheid (40% ziet van adoptie af na voorlichtingscursus). 

 cultuurverschillen, sociaal isolement, gebrek aan sociale steun. 
=> risicogedrag/ leefwijze: 

 4x zo vaak in aanraking met politie en justitie  
 
pleegkinderen 

732
 

Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg waarbij pleegouders tijdelijk een kind van iemand anders in hun gezin opnemen.                
In totaal zetten 16.647 pleeggezinnen zich in voor de opvang van 21.685 pleegkinderen. Dit betreft het aantal unieke pleegkinde-
ren. Op 1 januari 2016 woonden in NL 17.934 jeugdigen bij pleegouders. In 2016 zijn 4.839 nieuwe plaatsingen gerealiseerd en 
zijn er 4.516 plaatsingen beëindigd. Op 31 december verbleven 18.275 jeugdigen bij pleegouders. De instroom in pleegzorg is iets 
groter dan de uitstroom. De groei in de pleegzorg stabiliseert. 
10% van de pleegkinderen heeft een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en 28% is van allochtone afkomst. 
64% van de pleegkinderen is geplaatst met een justitiële maatregel: (OTS) 27% of een voogdijmaatregel 37%; vrijwillig 26%. Bij 
10% van de pleegkinderen is er sprake van pleegoudervoogdij. Eén of beide pleegouder(s) hebben dan de voogdij over hun pleeg-
kind, met behoud van een pleegcontract, een pleegvergoeding en begeleiding. 
48% van de pleegkinderen vindt onderdak bij bekenden (grootouders, tantes en ooms, onderwijzers of buren)= netwerkpleegzorg. 
19% is crisis opvang; 14% is deeltijdpleegzorg (vakantie/ weekend); 80% is voltijdpleegzorg en 6% is een combi. 

duur 11% duurt korter dan 4 wkn. 11% duurt 1-3 mnd. 11% duurt 3-6 mnd. 

 16% duurt 6 -12 mnd 18% duurt 1-2 jaar 33% duurt langer dan 2 jaar 

leeftijd 32% is jonger dan 5 jaar 35% is tussen de 5 -11 jaar 15% is tussen de 12-14 jaar 

 17% is 15 jaar en ouder 1% is 18 jaar en ouder 

=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 2x verhoogd risico op seksueel misbruik. 
 
gepeste kinderen 
225.000 leerlingen in het basisonderwijs (17%),150.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs (15%) en 15.000 leerlingen in het  
speciaal onderwijs (15%) geven aan in het afgelopen jaar te zijn gepest.

 733
 

ca. 74.000 kinderen (oftewel 9% van leerlingen BaO 8 t/m12 jr) worden structureel (dagelijks/ wekelijks)  gepest. 
734

           
                10% van de 11-jarigen 8% van de 13-jarigen en 5% van de 15-jarigen geeft aan gepest te zijn in de afgelopen maanden 
3,1% van de Nederlanders van 15 jr en ouder (dus incl volwassenen) was in 2013 slachtoffer van cyberpesten 

735
 

15-25% van de schoolgaande jeugd is betrokken bij pesten; dit kan zijn als dader, als slachtoffer of beiden 
736

 
5% van de kinderen pest met grote regelmaat, d.w.z. meerdere malen per maand.                                                                                     

=>gezondheidsproblemen 

 psychosomatische klachten; zoals hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid. 
=>psychosociale en gedragsproblemen 

 uit onderzoek blijkt dat de mensen die als kind gepest werden daar zelfs 40 jaar later nog last van hadden. De per-
sonen die als kind gepest werden, waren er op hun 50

e
 zowel fysiek als psychisch slechter aan toe dan de mensen 

die als kind niet gepest werden. Kinderen die regelmatig gepest waren, bleken later een grotere kans te hebben op 
depressies, angststoornissen en suïcidale gedachten. Bovendien waren mensen die als kind gepest werden, vaak 
lager opgeleid. En mannen die als kind gepest werden, hadden in vergelijking met mannen die niet gepest waren 
een grotere kans om op latere leeftijd werkeloos te zijn of een lager salaris te hebben. Pesten had ook effect op 
relaties. Mensen die als kind gepest waren, hadden een kleinere kans om op latere leeftijd een relatie te hebben. 
Ook waren ze doorgaans minder tevreden met hun levengevoelens van eenzaamheid en depressie worden vergroot 
en bestaande problemen verergeren

737
 

 negatief zelfbeeld. concentratieproblemen, motivatieverlies. 

 depressie  

 2x zoveel kans om psychotische symptomen te ontwikkelen dan kinderen die niet gepest zijn. Als het pesten  
meerdere jaren heeft geduurd, wordt die kans zelfs 4x zo groot.

738
 

       => risicogedrag/ leefwijze: 

  24% kans op een angststoornis als volwassene  
 
mishandelde kinderen 
119.000 kinderen worden jaarlijks slachtoffer van mishandeling, dat is 3,4% van alle 0-18 jarigen

739
 (3500 seksueel misbruik,  

 19.0000 geschopt of geslagen en 15.000 psychisch mishandeld)
 
 

99/1000 van alle 12-17 jarige middelbare scholieren (34,6%) geeft aan ooit in zijn leven te zijn mishandeld; en 18,7% geeft aan
  dat dit in het afgelopen jaar (2010) heeft plaatsgevonden  
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43% heeft een ouder met een psychiatrische stoornis 
16% van de gezinnen is laag opgeleid 
33% van de gezinnen heeft twee werkloze ouders 
Kosten: schatting: min. 965 miljoen per jaar 

740
 

=>gezondheidsproblemen 

 fysiek (hersenletsel, handicap, SOA, groeiachterstand) of psychisch letsel; seksuele of sociaal-emotionele schade 

 later hartklachten, luchtwegproblemen, fors overgewicht, diabetes, leverlijden en zelfs voortijdig sterven
741

 

 epigenetische aanpassing van mishandelde kinderen leidt tot een levenslang veranderde stressrespons. Dat kan in  
het latere leven tot een veelvoud aan gezondheids- en psychiatrische aandoeningen leiden

742
. 

=>psychosociale en gedragsproblemen 

 angst, nachtmerries, concentratieproblemen, prikkelbaar en agressief gedrag 

 dramatisch effect op de gehechtheid van het kind meer kans op ontwikkelings- en externaliserende problemen 

 onveiligheid voor het kind, beschadigde gezinsrelaties en kans op herhaling 

 vertrouwen in opvoeder is geschaad / zorgwekkende opvoedingssituatie (bij kindermishandeling in gezin) 

 ernstige problemen in de adolescentie:gedragsproblemen,verslaving, crimineel gedrag, psych.problemen en suïcide. 

 negatief effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen 
743

 
=> risicogedrag/ leefwijze: 

 50% kans op ontwikkelen PTSS of kenmerken (conc.probl., dissociatie, herbelevingen, depressie, prikkelbaar) 

 eerder kans op verslaving (drugs, roken, eten, seks) en meer gebruik van alcohol, nicotine en drugs
246

 

 meer kans op angst- en stemmingsstoornissen maar ook agressie en acting out 
744

 

 moeite met sociaal binden; meer moeite met later vinden van een baan lagere SES 

 2x zo veel kans op herhaalde depressieve periodes, die slecht reageren op medicatie 
745

 

 kindertrauma's blijken sterk samen te hangen met het risico op suïcidepogingen en suïcide-ideatie. Seksueel en fy- 
siek misbruik waren de sterkste voorspellers, voor zowel het ontstaan (3-6x zo grote kans) als de persistentie van  
suïcidaliteit (1,2-2x zo grote kans) 

746
 

 seksueel misbruikte kinderen doen tussen hun 4
e
-12

e
 jr 10x vaker een zelfmoordpoging dan hun niet-misbruikte  

leeftijdgenoten. Naarmate de kinderen opgroeien wordt het risico geleidelijk kleiner.
747

 

 meer kans om opnieuw slachtoffer te worden (loverboy, partnergeweld) 

 30% kans om later mishandelende ouder te worden 

 25% van de mishandelde en verwaarloosde kinderen wordt later crimineel 
 
kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 
44.533 kinderen zijn naar schatting jaarlijks getuige van huiselijk geweld; 12 per 1.000 kinderen. 
40% daarvan heeft een verhoogd risico op psychosomatische klachten of gedragsproblemen 

=>gezondheidsproblemen 

 psychosomatische klachten: onvoldoende energie/weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, 
lichamelijke klachten zonder medische verklaring 

=>psychosociale en gedragsproblemen 

 gedragsproblemen; plotse gedragsverandering, baldadigheid en angst; conflicten maken, liegen, brutaal zijn en 
agressief zijn 

 leerachterstanden, concentratieverlies 

 problemen in de sociale omgang 

 depressie 
=> risicogedrag/ leefwijze: 

  risico om later dader of opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld te worden, zo blijkt 35% van mannen die slaan 
thuis te hebben gezien hoe diens moeder geslagen werd 

748
 

 kans op een gewelddadige relatie in het volwassen leven 
 
kinderen met overgewicht 
In 2011 hadden 606.000 jongeren (15% van de jeugdigen van 2-25 jr overgewicht of ernstig overgewicht. Bij 12% was er sprake 
van matig overgewicht en 3% had ernstig overgewicht (obesitas).

749
 In de leeftijdsgroep van 18-25 jr komt overgewicht vaker voor 

dan in de jongere leeftijdsgroepen. Bijna 19% van de ♂ van 18-25 jr had overgewicht, bij de ♀ was dit zelfs bijna 21%. Overgewicht 
ontstaat bovendien op steeds jongere leeftijd en komt vaker voor bij kinderen van Turkse (♂= 33% en ♀= 32%) en Marokkaanse  
afkomst (25% en 29%) Het aandeel jongeren met overgewicht en ernstig overgewicht is de afgelopen jaren toegenomen. In 1983 
kampte ruim 10% van de jongeren van 2-25 jr met overgewicht. In 2001 was dit opgelopen tot ruim 13% en in 2011 tot 15%. In  
1983 had ruim 2% van de jongeren ernstig overgewicht. 
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=>gezondheidsproblemen 

 diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten, leververvetting, gewrichtsproblemen en overgewicht op latere leeftijd. 

 huidproblemen (striae, infecties), orthopedische complicaties, verminderde afweer, slaapapneu. 

 vergroot risico op vormen van kanker (borst-, darm-, baarmoeder-, nier-, slokdarmkanker). 

 verhoogd risico op astma 
750

 

 vaker ziek en verhoogde sterftekans. 
=>psychosociale en gedragsproblemen 

 weinig zelfvertrouwen en zelfs depressief worden, doordat ze worden gepest of niet goed kunnen mee doen met 
sport. 

 
jeugdigen met alcoholproblematiek 

=>gezondheidsproblemen 

 schade aan de hersenen en andere organen (maag, lever en de hormoonhuishouding). 

 remt de aanleg van nieuwe hersencellen.  
=>psychosociale en gedragsproblemen 

 concentratieproblemen, leerproblemen en geheugenstoornissen. 
=> risicogedrag/ leefwijze: 

 onder invloed van drank ongewilde en onveilige seks of ongevallen in het verkeer. 

 onder invloed van drank betrokken raken in geweld (zowel als dader en als slachtoffer). 

 kans op verslaving op latere leeftijd is veel groter als een jeugdige vroeg begint met drinken. 
 
kinderen van expats in het buitenland / Third culture kids 
Vandaag leven zowat 200 miljoen mensen wereldwijd, of 3% van de wereldpopulatie, in het buitenland 
118.000 personen vertrokken in 2010 naar het buitenland, waaronder ruim 54.000 Nederlanders, 20% van hen is onder 20 jr. 
12.000 kinderen volgden in 2010 Nederlands onderwijs in het buitenland 
Van de groep autochtone emigranten die tussen 1999 en 2006 vertrok is 20% binnen 2 jr teruggekeerd naar Nederland. 
75% van de volwassenen kijkt met plezier terug op verblijf in buitenland; 60% van de kinderen vindt het een verrijking 

=>psychosociale en gedragsproblemen 

 vaker afscheid nemen, familie wordt gemist 

 taalproblemen 

 hechtingsproblemen 

 meer kans op depressie, angsten 

 cultuurshock bij terugkeer: kinderen die na een paar jaar in het buitenland terugkomen naar Nederland moeten erg  
wennen aan de omgangsvormen, de verruwing van onze samenleving. En ze blijken moeilijk grip te kunnen krijgen  
op uitdrukkingen en gezegden, het onderwijssysteem en muziek en kleding--> sociaal isolement 

=> risicogedrag/ leefwijze: 

 rusteloos zijn, vaak verandering willen, reisdrang 
 
kinderen van expats in Nederland  
12.500 leerlingen volgen onderwijs op internationale scholen; vaak leerlingen met een buitenlandse nationaliteit van wie ten min-
ste één van de ouders in NL werkt. Voor leerlingen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit zijn in het primair en voortgezet 
onderwijs strikte toelatingseisen voor het internationaal onderwijs in NL. Het zijn vooral kinderen van diplomaten en buitenlandse 
werknemers (expats) die internationaal onderwijs volgen. Er bevinden zich meer dan honderd verschillende nationaliteiten op de 
internationale scholen in NL. Ca.10% van de leerlingen in het internationaal onderwijs heeft uitsluitend de Nederlandse nationaliteit. 
 
jeugdigen van migrante afkomst 
In 2015 heeft bijna 25% van de jeugd tot 20 jr een migratieachtergrond. Dat zijn ruim 944.000 kinderen. Van alle jeugd heeft 17% 
een niet-westerse achtergrond, waarvan Marokkaanse en Turkse jongeren met elk rond de 20% de grootste groepen vormen.  
  - 20% is in het buitenland geboren (1

e
 generatie)   - 80% is in NL geboren (2

e
 generatie)  

  - 349.000 jongeren zijn van westerse afkomst,   - 815.000 zijn niet westers.  
Er zijn meer jongeren in de allochtone groep dan in de autochtone leeftijdsgroep: 38% is < 25 jr. Dit komt door een hogere

 geboorteratio en door gezinshereniging. In 2015 komt 2/3 van de bevolkingsgroei van de bevolkingsgroepen met een 
 migatieachtergrond.  
18% van de minderjarige kinderen met een migratieachtergrond groeit in 2015  in NL op in een gezin in armoede.

751
 Dat aandeel is 

 6x zo hoog als onder kinderen met een Ned achtergrond (3%).Uitgesplitst blijkt dat mn kinderen met een Marokkaanse 
 (22%) of Antilliaanse achtergrond (25%) in armoede leven. Voor kinderen met een Turkse (15%) en Surinaamse achter-
 grond (14%) ligt dit lager. De grootste groep vormen de kinderen met een migratieachtergrond uit ‘overige niet-Westerse 
 landen’(30%). Hier leeft bijna één op de drie kinderen in armoede. Daarnaast valt op dat van de kinderen met een migra-
 tieachtergrond uit Westerse landen maar 6% in een gezin opgroeit in armoede. Hoewel dit nog steeds 2x zo hoog is als
 kinderen die in NL zijn geboren, is het een stuk lager dan de kinderen met een niet-westerse achtergrond. 
Jongeren met een niet-westers allochtone afkomst zijn vergeleken met een paar jaar geleden hoger opgeleid.

752
 Ook hebben ze  

vaker een baan. Het aantal dat jaarlijks een hoger onderwijsdiploma haalt is gestegen van ruim 1800 in 2001 naar ruim 
3.000 in 2006. Het aantal werkende allochtone jongeren van 15-23 jr. is toegenomen van 47% in 2003 naar 56% in 2008. 
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Migrante jongeren die zich gediscrimineerd voelen, vertonen vaak depressieve symptomen. 
Met zo’n 40% van de migrantenjeugd in NL gaat het erg goed. Deze groep ontplooit en benut talenten, presteert goed op school en  

doet actief mee op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarentegen loopt 25% van de migrantenjeugd het risico op  
problemen op school, in de arbeidsmarkt en de samenleving. De overige 35% kenmerkt zich niet specifiek door een uitge-
sproken positieve, dan wel negatieve ontwikkeling.

 753
 

Kinderen van niet-Westerse afkomst hebben vanaf het begin van de basisschool meer problemen met het aanpassen van hun ge-
 drag en relaties met klasgenoten dan kinderen van oorspronkelijk Nederlandse afkomst. Volgens zowel leerkrachten als 
 medeleerlingen vertoonden kinderen van niet-Westerse migranten in het onderzoek relatief meer opstandig en regel over-
 tredend gedrag, gedroegen zij zich in mindere mate pro-sociaal en hadden zij meer vervelende ervaringen met klasgeno- 
 ten. Volgens de leerkrachten waren ze vaker het slachtoffer van pesten of agressie.

 754
 

Migrante jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb) kampen met veel problemen, maar krijgen vaak niet de aandacht 
die zij nodig hebben.

 
Ondersteuning voor lvb-jongeren + ouders is belangrijk, maar het aanbod is beperkt.Turkse en Ma- 

rokkaanse lvb-jongeren worden slecht bereikt. Volgens experts wordt de beperking niet altijd herkend. Sommige ouders 
 laten hun kind zijn gang gaan, waardoor jongeren de kans lopen om in licht criminele circuits terecht te komen.

 755
        

=>gezondheidsproblemen 

 Niet westerse immigranten hebben 1,3x zo groot risico op complicaties met de bevalling. Vooral ♀ die minder lang in  
NL zijn en die uit Sub Sahara -Afrika komen hebben een verhoogd risico.

 756
                                                                                                     

 perinatale en zuigelingensterfte is hoger bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. 

 bepaalde hemoglobinopathieën komen vaker voor bij kinderen van Surinaamse, Marokkaanse en Afrikaanse  
herkomst. Op sikkelcelanemie wordt nu gescreend door middel van de hielprik.  

 de incidentie van Diabetes Mellitus type 1 is bij Marokkaanse kinderen 1,5 x zo hoog als bij Nederlandse kinderen.  

 astma lijkt minder vaak voor te komen. 

 Overgewicht 0-21 jarigen: 
o Turkse jongens 23%, Turkse meisjes 30%. 
o Marokkaanse jongens 16%, Marokkaanse meisjes 25%. 
o Nederlandse jongens, 9% Nederlandse meisjes 11%. 
o jongens in grote steden 13%, meisjes in grote steden 17%. 

 Kinderen met een buitenlandse moeder hebben 50% meer gaatjes dan kinderen met een moeder van Ned afkomst.   

 Surinaamse en Antilliaanse jongeren lopen meer risico op een SOA. Bij Antilliaanse meisjes komen meer tiener-
zwangerschappen en abortussen voor.  

 Vitamine D tekort komt vaker voor bij niet westerse groepen. 

 Niet-westerse jongeren die thuis Nederlands spreken, lopen meer risico op gebruik van cannabis 
757

 

 VGV of meisjesbesnijdenis (in afnemende percentages):  

Somalië (98%)  Egypte (97%)  Mali (92%),  

Soedan (90%)   Ethiopië (80%)  Mauretanië (71%) 

Guinee en Burkina Faso (70%) Ivoorkust (60%) Benin (50%) 

Afrikaanse republiek (50%) Nigeria (50%) Kameroen (50%) 

Tsjaad (45%) Kenia 32%  

De gevolgen hiervan zijn: grote kans op onvruchtbaarheid, urineweginfecties, chronische onderbuikpijn, pijn bij 
seksuele gemeenschap en problemen bij de bevalling. 

 allochtone jeugdigen ervaren hun eigen gezondheid als minder goed. 
        =>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 25% niet-westerse kinderen groeit op in armoede, tegenover 6% autochtone kinderen. De werkloosheid onder mi- 
grantenjongeren is bijna 3x zo hoog als onder autochtone jongeren, resp. 28% tegenover 10%. Bij Marokkaanse jon- 
geren is dit zelfs 37%.

758
 

 een groot deel van de allochtone kinderen woont in een van de grote steden en behoort tot de lage SES groepen.  

 Marokkaans/Nederlandse jongens worden 3x zo vaak mishandeld door hun ouders als autochtone jongens 

 Bij Turkse/Nederlanders 5x hoger risico op depressie 

 Psychose komt 6-9x vaker voor bij 2
e
 generatie Turkse, Marokkaanse en Surinaamse  Nederlanders 

 ouders hebben vaker een negatief beeld over de opvoeding, hebben meer zorgen en vaker opvoedingsproblemen. 

 in vergelijking met Nederlandse kinderen van 4-18 j. zijn er bij Marokkaanse kinderen meer externaliserende proble- 
men en bij Turkse kinderen meer internaliserende problemen. Er komt meer schizofrenie voor bij  Surinamers, Antil- 
lianen en Marokkaanse jonge mannen (15-24 jr) en meer suïcidepogingen bij Hindoestaanse, Marokkaanse  en  
Turkse meisjes.  

 Kinderen van Marokkaanse afkomst kampen vaker met psychose-achtige symptomen en gedragsproblemen dan 
hun Nederlandse leeftijdgenoten 

759
 

 allochtone jeugdigen rapporteren vaker psychosomatische klachten, minder vaak emotionele problemen en hyper-
activiteit en vaker gedragsproblemen en problemen met leeftijdgenoten. 
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 2013 Pharos 
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 2015 VU Bouchra Ftitache Psychosocial and Educational Adjustment of Ethnic Minority Elementary School Children in the Netherlands 
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 2011 VU A’dam Marcia Adriaanse Psy Psychische problemen en stoornissen bij Marokkaans Nederlandse kinderen en jongeren. 



Marijke van  Keulen, ‘JGZ een gigantisch effect voor een prikkie’ 19 nov. 2017                                                 
  

AJN 
Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV Utrecht  T 085 - 489 4980 

 
 

100 

 Marokkaans-Nederlandse ouders identificeren minder emotionele problemen bij hun kinderen waardoor zij onterecht 
niet doordringen tot de professionele zorg. 

760
 

=>risicogedrag/leefwijze 

 3,5 x verhoogd risico op kindermishandeling. 

 (maar) 96,1% maakt gebruik van het consultatiebureau. 

 allochtone kinderen zijn minder lichamelijk actief, m.n. Turkse kinderen zijn erg inactief. 

 ze ontbijten minder vaak, snacken vaker en snoepen minder vaak. 

 gebruiken minder medicijnen en ze drinken minder en minder vaak. 

 geen verschil in pestgedrag, maar ze vechten wel vaker. 

 minder pilgebruik, meer condoomgebruik. 

 Antilliaanse tienermeisjes hebben 9x zoveel kans om moeder te worden als autochtone meisjes.   

 allochtone jongens hebben vaker ooit seks gehad dan allochtone meisjes. 

 allochtone kinderen belanden vaker in de criminaliteit omdat psych. stoornissen niet of te laat worden behandeld.
761

 

 allochtone meisjes vertonen meer suïcidaal gedrag omdat zij niet vrij zijn om te beslissen over hun levensloop 
762

 
 
oost-europese kinderen 

763
 

Er is reden tot bezorgheid over het welzijn van de 41.000 kinderen van immigranten uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. 
In NL wonen volgens de bevolkingsregisters 24.000 Poolse kinderen. De aantallen Bulgaarse (4700) en Roemeense (4100) kin-
deren zijn veel kleiner. De omvang van deze drie groepen neemt echter toe door geboorten en nieuwe migratie. 

 slechte huisvestingssituaties, zoals het leven op campings of in te kleine woningen. 

 jongeren worden veel aan hun lot overgelaten door lange werkdagen van hun ouders. 

 aanpassingproblemen: wegloopgedrag, schoolverzuim, tienerzwangerschappen en prostitutie. 

 Jonge Poolse kinderen doen het in het basisonderwijs doorgaans goed, mede doordat hun ouders hoger opgeleid 
zijn. Onder Bulgaarse kinderen is een grotere leerachterstand en is het schoolverzuim groter. 

 
vluchtelingenkinderen  
In 2015 zijn er 19.010 jeugdigen naar NL gekomen, waaronder 3.859 alleenstaande minderjarigen vreemdelingen(amv’s). Het jaar 
daarvoor gaat het nog om 8.700 minderjarigen waarvan 962 amv’s. In januari 2016 vragen in totaal1.300 minderjarigen (incl. narei-
zigers) asiel aan, daarvan zijn 212 aanvragen van amv’s.

764
 Op 15 februari 2016 verblijven er in totaal 46.609 asielzoekers in 

een opvangvoorziening van het COA, waaronder 11.795 minderjarigen.
765

 
In NL wonen tussen de 200.000 en 250.000 erkende vluchtelingen. De meesten van hen hebben de Nederlandse nationaliteit 

766
 

=>gezondheidsproblemen 

 AMA’s hebben een slechte geestelijke gezondheid; veel angst, depressie en posttraumatische stressklachten 

 2½ x verhoogd risico op kindermishandeling (m.n. fysieke mishandeling). 1,6 x vaker bij kinderen van moeders met 
geweldservaringen en 1,7x vaker bij kinderen van moeders met PTSS of depressie. 

 honger en ondervoeding. 

 14% van de asielzoekerskinderen is te zwaar en 7% veel te zwaar. Ze werden zo dik tijdens het verblijf in NL. 

 geweldservaringen en trauma´s. 

 zorgachterstand en verlieservaringen. 

 VGV of meisjesbesnijdenis. 

 risico op diabetes is 2x zo hoog 

 risico op ongewenste zwangerschappen (tienergeboortecijfer 5x verhoogd en 2,5 x meer abortus) en SOA’s door 
onvoldoende seksuele voorlichting

767
 

 zelfdoding onder 15-24 jarigen komt 2x zo vaak voor als onder Nederlandse jeugdigen 

 overliden door verdrinking 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 gebrekkige huisvesting en armoede. 

 wachtonzekerheid en onzekere toekomst. 

 veranderde ouder-kind relatie en gezins- en opvoedstress. 

 risico op opvoedingsproblemen. 

 de asielzoekersjeugd heeft vergeleken met andere kinderen in NL veel psycho-sociale problemen. De belangrijkste 
voorspellers hiervoor zijn psychische problemen van de moeder en afwezigheid van een vader of moeder. Kinderen 
in kleine gezinnen hebben meer problemen dan kinderen in grote gezinnen 

 kwetsbaar voor seksueel misbruik door onduidelijk toekomstperspectief en afhankelijkheid van instanties en  
landgenoten 

 
ongedocumenteerde kinderen / ‘illegale’ kinderen 
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 2009 onderzoek van Stichting De Jutters, een instelling voor jeugd-ggz. 
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Naar schatting 30.000 kinderen; in NL verblijven naar schatting 100.000-185.000 migranten zonder papieren 
768

 
=>gezondheidsproblemen 

 slechte toegang tot gezondheidsvoorzieningen 

 geen status is een ziekmakende factor voor m.n. vrouwen (56% heeft gezondheidsproblemen) 

 meer PTSS en meer depressie en verhoogde risico’s op Soa’s, HIV en TBC 
=>psychosociale en/of gedragsproblemen 

 explosieve en instabiele gezinssituatie. 

 hardnekkige en landurige armoede (gezinnen zijn qua inkomen afhankelijk van giften of informeel werk) 

 onbekend adres en gebrekkige huisvesting, marginalisering (koppelingswet). 

 grote psychische druk (leven met een geheim/ weten niet wie ze kunnen vertrouwen) 

 risico op opvoedingsproblemen 

 boosheid en angst 
=>risicogedrag/ leefwijze 

 geen toekomstperspectief. 
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 2012 www.illegaalkind.nl / Defence  for Children International en Stichting LOS 
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Bijlage kengetallen m.b.t. kosten en doelmatigheid JGZ 
 
 
Kosten Zorg en welzijn in 2016 

• in Nederland in totaal € 96 miljard 
769

 (1,8% meer dan in 2015) 
• oftewel 13,8% van het bruto binnenlands product 
• per inwoner is dit € 5.628 euro 

 
Doelmatigheid screeningsprogramma 

• (ter vergelijk) borstkanker: 
• 4 miljoen vrouwen. 
• bereik 82%. 
• kosten € 48,7 miljoen per jaar. 
• Kosten per onderzoek € 55 

 
Kosten JGZ  in 2013 

• 433 miljoen euro. 
• 3,4 miljoen kinderen 0-19 jaar (20%); 4,91 miljoen onder de 25 jaar (= 29% van de bevolking). 
• bereik 95,4% = 3,2 miljoen kinderen. 
• dus € 108 per kind per jaar. 

 
Doelmatigheid JGZ  in 2010 770 

• 38 + 18 = 56 effectieve activiteiten. 
• 58 euro per kind per activiteit (over 20 jaar). 
• 8,9 miljoen euro per activiteit per jaar. 

 
 
Effectiviteit van de Jeugdgezondheidzorg 

ActiZ heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit omdat zij 
het bij de aanstaande stelselwijzigingen in de jeugdketen van belang acht dat bij de positionering van de JGZ recht wordt gedaan 
aan de bijdrage van de JGZ aan de gezondheid van alle burgers en de economie van Nederland. Het doel van dit rapport is om 
betrokkenen en beslissers – lokaal en landelijk – inzicht te geven in de effecten van de JGZ. Door de komst van de jeugdzorg naar 
de gemeenten en de regelreflex van de overheid na incidenten in de jeugdzorg, zouden gemeenten in de verleiding kunnen komen 
beschikbare middelen te verschuiven ten koste van preventie in de jeugdgezondheidszorg. Dit wordt met name ingegeven door de 
geringe zichtbaarheid van preventieve interventies.                                                                                                                                  
Het onderzoek toont aan dat de jeugdgezondheidszorg €433 miljoen per jaar kost; €110 miljoen vanuit de AWBZ voor het RVP en 
de hielprik en €323 miljoen vanuit het gemeentefonds. De interventies leveren echter € 5,6 miljard op. Dat betekent dat het resul-
taat van de JGZ €5,2 miljard per jaar bedraagt (de baten van de niet-geanalyseerde interventies zijn buiten beschouwing gelaten). 
Iedere euro die jaarlijks in de JGZ wordt geïnvesteerd, levert dus minimaal €11 op.

771
  

De baten van de geanalyseerde screeningen (oogafwijkingen, gehoorstoornissen, hartafwijkingen, spraak- en taalontwikkeling en 
indaling testikels) blijken ruim op te wegen tegen de kosten van de totale jeugdgezondheidszorg. De JGZ voert echter nog vele 
andere interventies uit op het gebied van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de jeugd. 
Alle inwoners van Nederland hebben één jaar van hun gezonde levensverwachting te danken aan jeugdgezondheidszorg. Het ge-
wonnen aantal gezonde levensjaren is in NL per jaar ruim 200.000 jaar. Vaccinaties leveren de grootste bijdrage in zowel gezond-
heidswinst als economische winst. De onderzoekers stellen verder dat de baten van de bestudeerde screeningen ruim opwegen 
tegen de kosten van de totale jeugdgezondheidszorg. 
In een vervolgstudie analyseren onderzoekers wat de persoonlijke, maatschappelijke en economische opbrengsten van JGZ kun-
nen zijn bij probleemsituaties aan de hand van zes voorbeelden van moderne zorg voor de jeugd.

 772
 De nadruk in dit rapport ligt op 

moderne jeugdgezondheidszorgactiviteiten en de uitgangspunten van het nieuwe jeugdstelsel, zoals: zeer vroege preventie van 
problematiek, directe preventieve hulp bij beginnende problematiek en systematisch georganiseerde groepsgerichte preventie bij 
specifieke problemen. Uit verschillende projecten blijkt dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 maal terugbe-
talen.  
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 2017 CBS 
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 2007 P.Verloove-Vanhorick, S.A.Reijneveld Jeugdgezondheidszorg: meer preventie voor weinig geld; . 
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 2012 Verdonck, Klooster en Associates Paul Dam Kosteneffectiviteit van de Jeugdgezondheidszorg 
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 2013 GGD Nederland Paul Dam en Bert Prinsen Investeren in opvoeden en opgroeien loont 

 

Er wordt in Nederland 780 euro per persoon per jaar besteed aan veiligheid en slechts 30 euro 
per persoon per jaar aan de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor de jeugd!! 
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Gebruikte afkortingen 
ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
AJN  Artsen Jeugd Gezondheidszorg Nederland 
AMK  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling  
AMV  Alleenstaande Minderjarige Vluchteling 
AMW  Algemeen Maatschappelijk Werk 
Arts M&G Arts Maatschappij en Gezondheid 
ASS  Autisme Spectrum Stoornissen  
BCG  Bacillus Calmette-Guérin is een vaccin tegen tuberculose 
BJZ  Bureau Jeugdzorg 
BO  Basis Onderwijs 
CBS  Centraal bureau voor de Statistiek 
CD  Conduct Disorder 
CJG  Centrum voor Jeugd en gezin 
CMV   Cytomegalievirus 
COA  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers  
CU  Colitis Ulcerosa 
CVS  Chronisch Vermoeidheids Syndroom 
DDJGZ  Digitaal dossier JGZ 
DM  Diabetes Mellitus 
DS  Down Syndroom 
DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
FAS  Foetaal Alcohol syndroom 
FASD   Foetaal alcohol spectrum disorder  
GGZ  Geestelijke Gezondheids Zorg 
GHB  Gamma Hydroy Boterzuur 
HALT  Het ALTernatief 
HBO  Hoger Beroeps Onderwijs 
HPV  Humaan Papilloma Virus 
IBD  Inflammatory Bowel Disease 
IND  Immigratie en Naturalisatie Dienst 
IQ  Intelligentie Quotient 
IUD  Intra Uteriene VruchtDood 
IVF  In Vitro Fertilisatie 
JJI  Justitiële JeugdInrichting 
JGZ  Jeugdgezondheidszorg 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
mg  milligram 
MSN  MicroSoft Network 
µg  microgram 
NL  Nederland 
OTS  Onder Toezicht Stelling 
ODD  Oppositional Defiant  Disorder 
OM  Openbaar Ministerie 
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified 
PCF  Pediatric Condition Falsification 
PDS  Prikkelbare Darm Syndroom 
PTSS  Post Traumatisch Stress Syndroom 
PV  Proces Verbaal 
RED  Restricted Elimination Diet. 
RIVM  Rijks Instituut voor de Volksgezondheid en Milieu 
RVP  Rijks Vaccinatie Programma 
S(B)O  Speciaal (Basis) Onderwijs 
SCP  Sociaal Cultureel Planbureau 
SES  Sociaal Economische Status 
SOA  Seksueel Overdraagbare Aandoeningen 
SSRI  Selectieve Serontonine Reuptake Inhibitor 
TBC  Tuberculose 
UWV  Uitvoerings Instituut Werknemersverzekeringen 
VGV  Vrouwelijke Genitale Verminking 
VMBO  Voorbereidend Middelbaar beroeps Onderwijs 
VO  Voortgezet Onderwijs 
WO  Wetenschappelijk Onderwijs 
WIJ   Wet Investering Jongeren 
ZAT  Zorg Advies Team 
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 internet risico’s           blz.65 
Seksualiteit/ relaties           blz.65 

 Grens overschrijdend seksueel gedrag        blz.66 
Anticonceptie           blz.66 

 Soa test            blz.66 
Zwangerschap           blz.67 
Homoseksualiteit           blz.67 

 Transgenders           blz.68 
Arbeidsuitval            blz.68 

 startkwalificatie           blz.68 
Wajong            blz.68 

Geweld             blz.68 

 Huiselijk geweld           blz.68 
 Oudermishandeling          blz.69 

Eergerelateerd geweld          blz.70 
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Kindermishandeling          blz.70 
Seksueel geweld           blz.72  
VGV                                                                                                                                                                  blz.73 
Uitbuiting           blz.73 
Uitgaansgeweld           blz.74 
Vermiste kinderen          blz.74 

Verslaving            blz.74 

 Dubbelproblematiek          blz.74 
Alcohol            blz.74 

 comazuipen           blz.75 
roken            blz.75 
cannabis           blz.76 
harddrugs           blz.77 

 GHB            blz.78 
Benzo’s            blz.79 
Energy drank           blz.79 
Gamen            blz.80 

Criminaliteit            blz.80 

Delinquent gedrag          blz.80 
Slachtoffer           blz.81 
Daders            blz.81 
Strafzaken           blz.82 

 Zedendelict           blz.83 
Vreemdelingen            blz.83 
Zwerfjongeren            blz.84 
Milieueffecten            blz.84 

 Zon            blz.84 
 Dioxine            blz.85 
 Binnenmilieu           blz.85 

Geluidsoverlast           blz.86 
 
Kinderen in bijzondere omstandigheden         blz.87 

Te voeg geboren kinderen           blz.87 
Kinderen met kanker           blz.87 
Kinderen met een verstandelijke beperking         blz.88 
Kinderen die opgroeien in armoede          blz.88 
Kinderen uit een eenoudergezin          blz.89 
Kinderen met een lage SES/ laag opgeleide ouders        blz.90 
Kinderen van verstandelijk beperkte ouders         blz.91 
Kinderen van ongewild arbeidsloze ouders         blz.91 
Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek       blz.91 
Kinderen van verslaafde ouders          blz.92 
Kinderen van chronisch zieke ouders         blz.93 
Kinderen van criminele ouders          blz.93 
Kinderen van gescheiden ouders          blz.88 
Kinderen van stiefouders           blz.94 
Kinderen van roze ouders           blz.95 
Adoptiekinderen            blz.95 
Pleegkinderen            blz.95 
Gepeste kinderen           blz.96 
Mishandelde kinderen           blz.96 
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld        blz.97 
Kinderen met overgewicht           blz.97 
Jeugdigen met alcoholproblematiek         blz.98 
Kinderen van expats in het buitenland         blz.98 
Kinderen van expats in Nederland          blz.98 
Jeugdigen van allochtone afkomst          blz.98 
Oost-europese kinderen           blz.100 
Vluchtelingenkinderen           blz.100 
Illegale kinderen            blz.100 
 
Bijlage kengetallen m.b.t. kosten en doelmatigheid JGZ       blz.102 
Lijst van gebruikte afkortingen          blz.103 
Inhoudsopgave            blz.104 
Trefwoordenregister           blz.107 
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Trefwoord register 
Aangeboren afwijkingen           blz.21 

Aanraking            blz.14 
Abortus             blz.5 
Acne             blz.21 
ADHD                   blz.5,48,50,52, 60 

Adolescentie            blz.16 
Adolescentenstrafrecht           blz.82 
Adoptie             blz.12,95 
Afkortingen, lijst van           blz.103 

Afweersysteem            blz.11,27 
Agressie, relationele           blz.14, 48 
Alcohol             blz.5,35,74,77 

Alcoholproblematiek; jeugdigen met         blz.98 
Alleenstaande moeder, kinderen van         blz.49 
Allochtone afkomst; jeugdigen van          blz.24, 98 
Allochtone leerlingen           blz.63 
Amber Alert            blz.74 
Amblyopie            blz.24 
Amfetamine            blz.78 
Analfabeet            blz.58 
Anesthesie            blz.14 
Angsten en stemmingsproblemen          blz.4,54 
Angststoornis            blz.12,49,54 

Anorexia            blz.55 
Anticonceptie            blz.66 
Antidepressiva            blz.7 
Apnoe             blz.29,31 
Arbeid(suitval)            blz.68 

Arbeidshandicap            blz.68 
Arbeidsparticipatie            blz.42,68 
Arbeidsloze ouders; kinderen van ongewild         blz.91 
Armoede            blz.42,44,88 
ASS             blz.51 

Astma             blz.9,22,36,71 
Atopische aandoeningen           blz.22 
Automutilatie            blz.20,57 

  
Baclofen            blz.66 

Basispakket JGZ            blz.1 
BCG vaccinatie            blz.29 
Bedplassen            blz.21 
Beeldschermtijd            blz.58 
Beloningscentrum           blz.43 
Benzodiazepines            blz.79 
Beperking, kinderen met een          blz.20 
Bewegen            blz.32, 39 

Binge drinken            blz.75 
Binnenmilieu `           blz.85 
Bipolaire stoornis            blz.57 
Bof vaccinatie            blz.29 
Borderline            blz.57 

Borstvoeding            blz.10,19,31,35 
Boulemie            blz.55 
Brandwonden            blz.19 
Buikpijn             blz.23 
Buisjes             blz.23 
Buitenspelen            blz.40 
Bijlage kenmerken en prevalentiecijfers, kengetallen m.b.t. risicokinderen     blz.3 
Bijlage kengetallen m.b.t. kosten en doelmatigheid JGZ       blz.102 

Bijstandsuitkering, kinderen van ouders         blz.51 
Bijwerkingen vaccinaties           blz.31 
 
Cannabis            blz.6,48,76 

Cafeïne             blz.5 
Calciumtekort            blz.9 
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Carcinogenen            blz.7 
Caries             blz.36 
Cataract             blz.24 
Chlamydia infectie           blz.6 
Chronische ziekten/ handicaps          blz.20 

Chronisch zieke ouders           blz.44,93 
Circumcisie            blz.43 
CJG             blz.1 
Cocaïne             blz.78 
Coeliakie            blz.23 
Comazuipen            blz.75 
Complimenten            blz.41 
Consanguiniteit            blz.21 
Cortisol             blz.33 
Craniosynostose            blz.36 
Criminaliteit            blz.80 

Criminele ouders; kinderen van          blz.69,93 
Crohn / colitis            blz.25 
CT scan             blz.17 
CVS             blz.23 
Cybercrime            blz.81  
Cyberpesten            blz.64 
Cystic fibrosis (CF)           blz.21 
Cytomegalievirus            blz.7,14,22 
 
Daders             blz.51,81 

Darmmicrobioom            blz.13  
Deficiënties in de zwangerschap          blz.8 
Delinquent gedrag           blz.80 
Depressie            blz.35, 56 

Depressieve moeders/vaders          blz.8,45 
Detentie moeders           blz.42 
Diabetes mellitus            blz.5,23, 43 
Dierenmishandeling           blz.65 
Difterie             blz.29 
Digitaal dossier JGZ           blz.1 
Digitaal pesten            blz.64 
Dioxine             blz.6,85 
DNA             blz.4,5,6,83 
Doping             blz.40 
Downsyndroom            blz.3,21 
Dravetsyndroom            blz.28 
Driftbuien            blz.14 
Drugs             blz.6,43 
Dubbelproblematiek           blz.74 
Duchenne            blz.21 
Dwangstoornis            blz.55 
Dyscalculie            blz.61 
Dyslexie             blz.49,61 
Dyspraxie            blz.26,36,61 
 
Ectasy             blz.78 

Eczeem             blz.22 
Een ouder gezin; kinderen uit een          blz.39,89 
Eergerelateerd geweld           blz.70 
Eetgewoonten            blz.33 
Eetproblemen            blz.23 
Eetstoornissen            blz.58 

Effectiviteit van de JGZ           blz.65 
Elektronische media           blz.38 
EMDR therapie            blz.52 
Emotionele- en gedragsproblemen           blz.40 
Empathie            blz.16 
Energy drankjes            blz.79 
Epilepsie            blz.24, 31 
Exoomsequencing           blz.15 
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Expats, kinderen van           blz.98 
 
Faalangst            blz.22,30,46 

Fantasiespel            blz.15 
FAS(D)             blz.5,50, 81 

Fecale incontinentie           blz.14 
Flakka             blz.79 
Flauwvallen            blz.24 
Fluoride             blz.37 
Foliumzuur            blz.4,47 
Fragiele X            blz.24 
Frisdrank            blz.35 
Fijnstof             blz.40, 85 
 
Gamen             blz.80 

Gastouders            blz.35 
Gebit             blz.11, 36 

Geelzucht            blz.10 
Gehechtheidsrelatie           blz.14,31,39,50 
Gehoor             blz.25 
Geluidsoverlast            blz.86 
Genderdysforie            blz.67 
Gepeste kinderen           blz.48,96 
Gescheiden ouders; kinderen van          blz.94 
Geslachtsbepaling           blz.5 
Geslachtsgemeenschap           blz.66 
Geweld             blz.4,60,65, 68 
Gewicht             blz.34 

Gezin             blz.41 
Gezond gedrag, stimuleren van          blz.40 
Gezondheid            blz.16 

GGZ             blz.46 
GHB             blz.78  
Glaucoom            blz.27 
Gokken             blz.80 
Grens overschrijdend seksueel gedrag         blz.66 
Groei             blz.34 

Groen             blz.85 
Grooming            blz.73 
 
Harddrugs            blz.77 

Halt             blz.82 
Hartafwijking            blz.16,24 
Hechting (stoornissen)           blz.12, 34, 58 
Hepatitis B            blz.28 
Hemangioom            blz.21    
Hemoglobinopathie           blz.24 
Hemofilie            blz.24 
Heroïne             blz.77 
Hersenletsel (NAH)           blz.20 
Hersenontwikkeling           blz.12 
Hersenschade door roken           blz.42 
Hersenschudding            blz.18 
Heupafwijking            blz.38 
Hielprik             blz.20 
HIV             blz.67 
Hoge bloeddruk            blz.24 
Hongerwinter            blz.4 
Homoseksualiteit            blz.49,67,65 
Hoofdluis            blz.24 
Hoogbegaafdheid           blz.61 
Hooikoorts            blz.23 
Houding/ bewegingsapparaat          blz.38 

HPV vaccinatie            blz.28 
Huidafwijking            blz.24 
Huilbaby’s            blz.11 
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Huiselijk geweld            blz.68, 97 
Huisverbod            blz.69 
Huwelijksdwang            blz.70 
Hypospadie            blz.25 
 
IBAIP             blz.8 

inactiviteit            blz.39 
Inflammatory bowel disease          blz.24 
Inbakeren            blz.13,36 
Incontinentie            blz.25 
Indrinken            blz.70 
Infecties in de zwangerschap          blz.7 
Inflicted Traumatic Brain Injury (Shaken baby syndroom)       blz.18 
Illegale kinderen            blz.100 
Inkomen             blz.63 

Internationale scholen           blz.60 
Internet             blz.63 

Intersekse conditie           blz.68 
Intoxicaties in de zwangerschap          blz.6 
IVF             blz.3,5 
 
Jeugdbeschermingsmaatregelen          blz.47 

Jeugdgezondheidszorg           blz.1 
Jeugdgroepen, problematische          blz.81 
Jeugdreclassering           blz.77 
Jeugdwet            blz.46 
Jeugdzorg            blz.46,56,73 
Jodium             blz.8,32 
Jongensbesnijdenis           blz.73 
Junkfood            blz.80 
Justitiele jeugdinrichting           blz.83 
 
Kanjertraining            blz.54 

Kanker             blz.16,25,30,87 
Kerncomponenten van ouderschap          blz.9 
Kinderen in bijzondere omstandigheden         blz.87 

Kinderen in oorlogssituaties          blz.74 
Kinderen in opvangcentra           blz.43 
Kinderarbeid            blz.63 
Kinderbrein            blz.15 
Kindermishandeling           b.70,68,78,83 

Kinderontvoering            blz.28,74 
Kinderopvang            blz.46 
Kinderporno            blz.73 
Kindersterfte            blz.17 

Kindhuwelijken            blz.41 
Kinkhoest            blz.29 
Klompvoeten            blz.39 
Koemelkallergie            blz.13 
Koolmonoxide            blz.85 
KOPP             blz.82 
Kosten JGZ            blz.81 
Kraambedpsychose           blz.4 
 
Lachen             blz.41 

Lachgas             blz.79 
Laag glykemische index           blz.34 
Laag opgeleide ouders; kinderen van         blz.3,90 
Laaggeletterdheid           blz.58  
Lactose intolerantie           blz.21 
Lage SES, kinderen van ouders met         blz.90 
Lager IQ             blz.33 
Ledlicht             blz.85 
Leerproblemen            blz.59 

Levensverwachting           blz.16, 48 
Lichaamsbeeld            blz.58 
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Listeria             blz.7 
Lood             blz.6 
Loverboys            blz.73 
Luchtvervuiling            blz.52  
Lijnen             blz.36 
Lyme             blz.25 
 
Magnesium            blz.55 

Magnetische staven           blz.37 
Manisch-depressieve stoornis          blz.57 
Mantelzorgers, jonge           blz.42, 86 
Mazelen             blz.29 
Meertaligheid            blz.13 
Media/ internet            blz.63 

Medicatie            blz.34 
Meerlingen            blz.9 
Melatonine            blz.38 
Menarche            blz.15 
Meningococcen             blz.30 
Mineralen            blz.4  
Migraine             blz.25 
Migrante afkomst, jeugdigen van          blz.98 
Milieu-effecten            blz.84 

Mindfulness            blz.57 
Mishandelde kinderen           blz.96 
Miskramen            blz.9 
Misofonie            blz.57 
Moedervlekken            blz.23 
Moeheid             blz.15 
Moord(ouders)            blz.18 
Moskee internaten           blz.45 
Motorische problemen           blz.47,50 
MS             blz.25 
Multiprobleemgezinnen           blz.41 
Multivitaminepillen           blz.34 
Mutisme             blz.49 
Myopie             blz.27 
 
NAH             blz.19,60 

Narcolepsie            blz.38        
Natuurlijke dood            blz.16 
Neurale buisdefecten           blz.3 
Nicotine             blz.76 
Nieraandoening            blz.26 
Niet natuurlijke dood            blz.18 
Niet westerse immigranten          blz.3 
NIPT niet invasieve prenatale test          blz.3,20 
NODO-procedure            blz.18 
NPS             blz.79 
Normale ontwikkeling           blz.12 
 
Obesitas            blz.5, 28 

Obstipatie            blz.25 
ODD             blz.51 

Omega vetzuren            blz.6 
Ondergewicht            blz.18,26,36 
Ondervoeding            blz.30, 36 
Onderwijsplicht, ontheffing           blz.63 
Ongedocumenteerde kinderen          blz.100 
Ongevallen            blz.18 

Ontbijten            blz.33, 35 
Ontvoering            blz.64 
Onvoldoende nachtrust           blz.31 
Oorlogsgebied, kinderen in          blz.69 
Oost europese kinderen           blz.100 
Opvangcentra; kinderen in           blz.45 
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Opvoeding            blz.45,52, 69 

OTS             blz.47 
Oudermishandeling           blz.69 
Ouders van psychiatrische kinderen         blz.43  
Ouderschapsplan            blz.43 
Ouderschapsverlof           blz.40 
Overbescherming           blz.45, 67 
Overgewicht             blz.4,10,16,35,43,97 
Overwaarderen            blz.13 
 
Paniekstoornis            blz.55 

Partus             blz.13 
Parvovirus            blz.8 
Passend onderwijs           blz.59 
Pedes plani            blz.39 
Pediatric Condition Falsification          blz.71 
Perinataal            blz.9,17 

Persoonlijkheidsstoornissen          blz.58 
Pesten             blz.36,61,89 
Piekeren            blz.54 
Plagiocephalie            blz.38 
Planten             blz.44,79, 82 
Pleegkinderen            blz.47,96 
Pneumokokkenvaccin           blz.28 
Polio             blz.29 
Postmaturiteit            blz.11 
Postnatale depressie           blz.10 
Prenatale screening           blz.3 
Prematuriteit/ dysmaturiteit          blz.5 
Prematuren            blz.11,17,87 

Prikkelbare darmsyndroom          blz.25 
Procesverbalen            blz.53 
Psychiatrie            blz.47 

Psychiatrische problematiek; kinderen van ouders met       blz.91 
Psychische problemen in de zwangerschap         blz.4 
Psychosociaal            blz.40 

Psychosomatische klachten          blz.16 
psychose            blz.45, 58 
psychotische PTSS           blz.51 
PTSS             blz.10,53, 60 

Puberbrein            blz.15 
Pijn                    blz.7,11,12,22,31 
 
Q-koorts             blz.8 

Qat             blz.79 
 
Raad voor de kinderbescherming          blz.72 

Rabies             blz.30 
Reclassering            blz.70 
Regurgitatie            blz.12 
Residentiele zorg            blz.47 
Reuk/smaak            blz.26 
Rheuma             blz.25,27 
Rode hond            blz.8,30                
Roken             blz.6,25,75,85 

Rotavirus            blz.31 
Rouw             blz.36 
Roze ouders; kinderen van            blz.95 
RS-virus              blz.30 
Rugzak(je)            blz.51 
Rugzakken            blz.37 
 
Scheiding            blz.43,90 

Schildklierhormoon tekort            blz.9 
Schisis             blz.26,38 
Schizofrenie            blz.58 
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School/ leerproblemen           blz.59 

Schoolverlaters            blz.60 
Schuld             blz.63 
Scoliose             blz.39 
Sectio             blz.9 
Seksualiteit/ relaties           blz.65 

Seksueel geweld            blz.72 
Selectief mutisme           blz.55 
Sensitiviteit            blz.13 
Sexting             blz.66 
Shaken baby            blz.18 
Slachtoffer            blz.81 
Slapen             blz.28, 34, 37 

Slaap apneu (syndroom)           blz.17, 38 
Slaaptekort            blz.37 
SOA test            blz.66 
Sociaal netwerk            blz.64 
Sociaal uitgesloten           blz.42 
Sociale angst            blz.54 
Sociaal emotionele ontwikkeling          blz.8 
Sociale ontwikkeling           blz.13 
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten        blz.24 
Spaakbeknelling            blz.19 
Speciale aandacht op school          blz.60 

Speciaal onderwijs           blz.38 
Sperma donoren            blz.3 
Sporten en bewegen           blz.39 

Sportblessures            blz.19 
Spraaktaalproblemen           blz.26, 27 
SSPE             blz.30 
Staatloze kinderen           blz.84 
Startkwalificatie            blz.48,68,81 
Stemmen horen            blz.57 
Steunpunt Huiselijk Geweld          blz.49 
Stiefouders; kinderen van           blz.37,95 
Stotteren            blz.26 
Strafzaken            blz.82 
Stress             blz.4,16, 55 
Suïcide             blz.17,48 
Suiker             blz.32 
 
Taalontwikkeling            blz.14 

Taalontwikkelingstoornis           blz.61  
Taalproblemen            blz.50 
Tanderosie            blz.37  
Teer             blz.21 
Temperament            blz.14 
Testes             blz.11 
Tetanus             blz.29 
Tienermoeders            blz.63 
Tienersterfte            blz.17 
THC             blz.66 
Third culture kids            blz.91 
Thuisbevallingen            blz.9 
Thuiszitters            blz.62 
Toxicose            blz.5 
Toxoplasmose            blz.8 
Transgenders            blz.68 
Traumatisering, chronische          blz.66 
Trillingen            blz.86 
Trimester, eerste            blz.3 
Trombose            blz.10 
Tuberculose            blz.30 
Tubereuze sclerose complex          blz.21 
Tussendoortjes            blz.33 
TV kijken            blz.35, 64 
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Tweelingen            blz.9 
Twitter             blz.61 
Tijdsbesef            blz.47 
 
Uitbuiting            blz.73 

Uitgaansgeweld            blz.74 
Uithuisplaatsing /OTS           blz.42 
Uitkering            blz.68 
   
Vaccinaties            blz.27 

Vaders             blz.13,45 
Vallen             blz.19 
Veerkracht            blz.52 
Vegetarisch            blz.33 
Veilig thuis            blz.72 
Verdrinking            blz.19 
Vergiftiging            blz.19 
Verhuizen            blz.43 
Verlies/ rouw            blz.43 
Vermiste kinderen           blz.74 
Verslaving                      blz.29,36,45,74,64 

Verslaafde ouders; kinderen van          blz.92 
Verstandelijke beperking, kinderen met                                       20,28,38,39,40,42,47,57,63,88 
Verstandelijk beperkte ouders; kinderen van         blz.91 
Verzuim             blz.62 
Vetzuren              blz.5,32 
Vezels             blz.32 
VGV             blz.73 
Visus             blz.26,32,64,66 
Vitamine A            blz.6,9,34 
Vitamine D            blz.8,11,18, 34 
Vitamine K            blz.11,19, 21 
Vluchtelingenkinderen           blz.100 
Voeding             blz.3, 31 

Voedselallergie            blz.22 
Voedselinfecties            blz.33 
Vondeling            blz.12 
Voogdij             blz.47 
Voorlezen            blz.12 
Voorzorg            blz.69 
Vreemdelingen            blz.83,69 

Vuurwerk            blz.19 
Vijfde ziekte            blz.7  
 
Wajong             blz.68 

Wapen             blz.48 
Waterpokken            blz.8 
Waterpijp            blz.76 
Weekmakers            blz.6 
Welbevinden             blz.41,55, 57 
Werkeloos            blz.68 
Wiegendood            blz.17 
Woonsituatie            blz.41 
Wratten             blz.26 
Wijnvlek             blz.24 
 
XTC             blz.68 
 
IJzer             blz.32 
 
ZAT’s             blz.1,60 

Zedendelict            blz.83 
Zelfbeschadiging            blz.20,57 

Zelfdoding            blz.10 
Zelfwaardering            blz.25 
Zikavirus            blz.8 
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Zintuigelijke handicaps           blz.26 
Zon             blz.84 
Zorgcoördinatie            blz.1 
Zorgen ouders            blz.46 
Zout             blz.32 
ZSM             blz.82 
Zuigelingensterfte           blz.17 
Zuigpatroon            blz.12,54 
Zwangerschap            blz.3,13,67 
Zwangerschapsdiabetes           blz.5 
Zwerfjongeren            blz.84 


