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Psychische problemen tijdens de kindertijd en adolescentie kunnen langdurige 

negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld doordat ze de overgang van school 

naar werk negatief beïnvloeden. Jongeren die kampen met psychische problemen 

verlaten vaker voortijdig de school en hebben, wanneer zij de arbeidsmarkt 

opgaan, meer kans op werkloosheid en een lager inkomen. Het is belangrijk te 

begrijpen hoe psychische problemen onderwijs- en werkuitkomsten beïnvloeden, 

maar helaas is de kennis op dit terrein nog onvolledig. Daarom was het doel van dit 

proefschrift te onderzoeken wat de invloed is van psychische problemen tijdens 

de kindertijd en adolescentie op de overgang van school naar werk vanuit een 

levensloopperspectief. Deze doelstelling heeft geleid tot vijf onderzoeksvragen:

1.   Hangen psychische problemen in de kindertijd en adolescentie en 

veranderingen van deze problemen samen met het als jongvolwassene 

bereikte opleidingsniveau? (Hoofdstuk 2)

2.   In hoeverre verklaren psychische problemen in de adolescentie de relatie tussen 

negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd en het als jongvolwassene 

bereikte opleidingsniveau? (Hoofdstuk 3) 

3.   Is er een samenhang tussen het beloop van psychische problemen vanaf de 

kindertijd tot de adolescentie en de kans om een startkwalificatie (d.w.z. een 

diploma HAVO, VWO, of MBO niveau 2 of hoger) te halen of werk te hebben als 

jongvolwassene? (Hoofdstuk 4)

4.   Op welke manier beïnvloedt het opleidingsniveau de relatie tussen 

depressieve symptomen in de adolescentie en arbeidsmarktparticipatie als 

jongvolwassene? (Hoofdstuk 5)

5.   Heeft het beloop van psychische problemen vanaf de kindertijd tot de 

jongvolwassenheid invloed op de als jongvolwassene bereikte werkuitkomsten? 

(Hoofdstuk 6)

In hoofdstuk 1 introduceren wij een levensloopperspectief in het onderzoek naar 

werk en gezondheid, geven wij achtergrondinformatie over het Nederlandse 

onderwijs- en jeugdhulpstelsel, en de Nederlandse arbeidsmarkt, en definiëren 

wij de belangrijkste concepten. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 

1 tot en met 3 en 5 te beantwoorden, gebruikten wij gegevens van de TRacking 

Adolescents' Lives Survey (TRAILS) studie, die de leeftijd 11 tot 22 jaar bestreken. 

TRAILS is een Nederlandse prospectieve cohort studie naar de psychische, sociale 

en lichamelijke ontwikkeling vanaf de kindertijd tot aan de jongvolwassenheid. Wij 

gebruikten gegevens van de Vestliv studie om onderzoeksvraag 4 te beantwoorden. 
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De Vestliv studie is een Deense prospectieve cohort studie onder adolescenten 

naar de invloed van sociaaleconomische positie op welzijn en gezondheid.

 

In hoofdstuk 2 hebben wij onderzocht of psychische problemen in de kindertijd 

en veranderingen van deze problemen tijdens de adolescentie voorspellend zijn 

voor het opleidingsniveau van jongvolwassenen. Psychische problemen (d.w.z. 

gedragsproblemen, emotionele problemen en aandachtsproblemen) werden 

gemeten op 11- en 16-jarige leeftijd met de Youth Self-Report en de Child Behavior 

Checklist. Het opleidingsniveau werd bepaald op 19-jarige leeftijd. De resultaten 

laten zien dat psychische problemen in de kindertijd samenhangen met een 

laag opleidingsniveau in de jongvolwassenheid. Na correctie voor verschillen 

in comorbiditeit was dit verband alleen significant voor aandachtsproblemen. 

Zowel bij jongens als bij meisjes bleek een toename in gedragsproblemen 

tijdens de adolescentie samen te hangen met een laag opleidingsniveau in 

de jongvolwassenheid. Alleen bij meisjes hing een toename van emotionele 

problemen tijdens de adolescentie samen met een laag opleidingsniveau 

in de jongvolwassenheid. We vonden geen relatie tussen een toename van 

aandachtsproblemen en opleidingsniveau.

In hoofdstuk 3 hebben wij onderzocht of de samenhang tussen negatieve 

levensgebeurtenissen in de kindertijd en het opleidingsniveau in de 

jongvolwassenheid kan worden verklaard door psychische problemen in de 

adolescentie. Daarnaast hebben wij onderzocht of dit verschilt voor jongens en 

meisjes. Negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd werden uitgevraagd op 

11-jarige leeftijd, psychische problemen (d.w.z. gedragsproblemen, emotionele 

problemen en aandachtsproblemen) werden gemeten met de Youth Self-Report 

op 16-jarige leeftijd en het opleidingsniveau op 19-jarige leeftijd. Wij vonden dat 

alleen bij jongens negatieve levensgebeurtenissen sterk samenhingen met het 

opleidingsniveau in de jongvolwassenheid. Deze samenhang kon deels worden 

verklaard door gedragsproblemen in de adolescentie. De relatie tussen negatieve 

levensgebeurtenissen en opleidingsniveau werd niet verklaard door emotionele 

en aandachtsproblemen. 

In hoofdstuk 4 hebben wij trajecten van psychische problemen vanaf de 

kindertijd tot aan de jongvolwassenheid in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij 

deze trajecten gekoppeld aan de opleiding- en werkstatus van jongvolwassenen. 
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Psychische problemen (d.w.z. gedragsproblemen, emotionele problemen en 

aandachtsproblemen) werden gemeten op 11-, 13,5-, 16- en 19-jarige leeftijd met 

de Youth Self-Report en de Adult Self-Report. Twee groepen jongvolwassenen 

werden onderscheiden: (1) jongvolwassenen die nog op school zaten of die met 

een startkwalificatie aan het werk waren en (2) jongvolwassenen die zonder een 

startkwalificatie aan het werk waren of die inactief waren (d.w.z. niet naar school 

en zonder werk). Wij hebben vier trajecten van psychische problemen vastgesteld: 

hoog-stabiel, aflopend, midden-stabiel en laag-stabiel. Jongvolwassenen 

met hoog-stabiele trajecten van psychische problemen van kindertijd tot 

jongvolwassenheid een grotere kans hadden aan het werk te zijn zonder 

startkwalificatie of inactief te zijn. Hetzelfde vonden wij voor gedragsproblemen. 

Wat betreft emotionele problemen en aandachtsproblemen observeerden wij 

geen significante verschillen tussen de twee groepen jongvolwassenen. Deze 

resultaten laten duidelijk zien dat langdurige psychische problemen die ontstaan 

zijn in de kindertijd, het toekomstperspectief van jongvolwassenen wat betreft 

onderwijs-en werkuitkomsten verslechteren. 

In hoofdstuk 5 hebben wij de effecten van depressieve symptomen in de 

adolescentie op arbeidsmarktparticipatie onderzocht en gekeken of het 

opleidingsniveau hierbij een mediërende of modererende rol speelt. Wij 

gebruikten gegevens van de Deense Vestliv studie. Depressieve symptomen 

werden op 14- en 18-jarige leeftijd gemeten door middel van zelf-rapportage met 

de Center for Epidemiology Studies Depression scale for Children (CES-DC). Met 

behulp van gegevens uit registers werd het opleidingsniveau op 21-jarige leeftijd 

en de arbeidsmarktparticipatie op 23-jarige leeftijd bepaald. De resultaten lieten 

zien dat adolescenten met depressieve symptomen een hoger risico hebben op 

verminderde arbeidsmarktparticipatie als jongvolwassene. Het opleidingsniveau 

had geen modererend effect op de relatie tussen depressieve symptomen en 

arbeidsmarktparticipatie. Alleen bij meisjes werd een klein deel van de relatie 

tussen depressieve symptomen en arbeidsmarktparticipatie verklaard door hun 

opleidingsniveau. 

In hoofdstuk 6 hebben wij trajecten van psychische problemen vanaf de kindertijd 

tot aan de jongvolwassenheid in kaart gebracht. Vervolgens hebben wij onderzocht 

of deze trajecten voorspellend waren voor arbeidsvoorwaarden en psychosociale 

kenmerken van werk in de jongvolwassenheid. Psychische problemen (d.w.z. 
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gedragsproblemen, emotionele problemen en aandachtsproblemen) werden 

gemeten op 11-, 13,5-, 16-, 19- en 22-jarige leeftijd met de Youth Self-Report 

en de Adult Self-Report. Arbeidsvoorwaarden (d.w.z. aantal werkzame uren, 

inkomen en soort contract) en psychosociale werkkenmerken (bijvoorbeeld 

ontwikkelingsmogelijkheden en werktevredenheid, gemeten met de Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire) werden gemeten op 22-jarige leeftijd. Wij hebben vier 

trajecten van psychische problemen vastgesteld: hoog-stabiel, aflopend, midden-

stabiel en laag-stabiel. Jongvolwassenen met langdurige gedragsproblemen 

werkten gemiddeld meer uren en hadden een hoger inkomen dan jongeren 

zonder langdurige gedragsproblemen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of 

de arbeidsvoorwaarden van deze groep jongvolwassenen veranderen over de tijd. 

In vergelijking met jongvolwassenen zonder langdurige emotionele problemen, 

werkten jongvolwassenen met langdurige emotionele problemen gemiddeld 

minder uren, en rapporteerden een lager inkomen en slechtere psychosociale 

werkkenmerken. Deze resultaten suggereren dat, in vergelijking met gezonde 

jongvolwassenen, jongvolwassenen met langdurige emotionele problemen 

moeizamer de arbeidsmarkt op gaan. 

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen samengevat en besproken. 

Daarnaast komen in dit hoofdstuk de methodologische overwegingen en de 

implicaties voor zowel praktijk als onderzoek aan bod. Wij hebben laten zien 

dat psychische problemen vanaf de kindertijd tot aan de jongvolwassenheid 

veelal stabiel zijn en dat langdurige psychische problemen grote gevolgen 

hebben voor onderwijs- en werkuitkomsten. Jongvolwassenen die te maken 

hebben (gehad) met langdurige gedragsproblemen hebben een hoger risico 

op een laag opleidingsniveau en op een moeizame overgang van school naar 

werk. Jongvolwassenen met een voorgeschiedenis van emotionele problemen 

rapporteerden een lagere arbeidsmarktparticipatie, slechtere arbeidsvoorwaarden 

en slechtere psychosociale werkkenmerken. 

De bevindingen van dit proefschrift hebben implicaties voor beleid, praktijk 

en onderzoek. De bevindingen laten namelijk duidelijk zien dat psychische 

problemen tijdens de adolescentie ernstige gevolgen hebben voor later. Met 

andere woorden, psychische problemen in de kindertijd en adolescentie hebben 

een negatieve invloed op onderwijs- en werkuitkomsten van jongvolwassenen. 

Voor beleid en praktijk betekent dit dat psychische problemen vroegtijdig 

(d.w.z. tijdens de kindertijd en adolescentie) gesignaleerd en behandeld moeten 
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worden, om een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt te ondersteunen, en, 

uiteindelijk, om te voorkomen dat socio-economische gezondheidsverschillen 

groter worden. Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen bij de signalering 

en behandeling van psychische problemen, zij hebben immers een zorgplicht. 

Het recent ingevoerde extra contactmoment tussen adolescenten op 16-jarige 

leeftijd met de jeugdgezondheidszorg kan helpen om psychische problemen 

te monitoren, en de voortgang op school en toekomstplannen ten aanzien van 

werk te bespreken. Tot slot is het belangrijk dat scholen, jeugdgezondheidszorg, 

werkgevers en arbodiensten nauw samenwerken om de overgang van school 

naar werk voor jongeren met psychische problemen te verbeteren.

Voor toekomstig onderzoek betekenen deze bevindingen dat een 

levensloopperspectief essentieel is bij het bestuderen van de invloed van 

psychische problemen op de overgang van school naar werk. Met andere 

woorden, gebeurtenissen in verschillende levensfasen kunnen niet geïsoleerd 

van elkaar begrepen worden. Daarnaast is een langere follow-up nodig om op de 

lange termijn de consequenties voor werkuitkomsten te onderzoeken van vroege 

psychische problemen. Tot slot is dit het eerste onderzoek waarin is onderzocht 

of psychische problemen op jonge leeftijd voorspellend zijn voor psychosociale 

kenmerken van het werk van jongvolwassenen. Verder onderzoek is nodig om 

onze bevindingen te bevestigen. 
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