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ABSTRACT 
 

Doel: In dit onderzoek werden vooreerst de verschillende types trauma’s (seksueel 

misbruik, lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, emotionele 

mishandeling en emotionele verwaarlozing) in relatie tot delinquentie en psychopathologie 

bestudeerd. Vervolgens werden de voornaamste effecten van deze types trauma’s met 

betrekking tot psychopathologie en delinquent gedrag nagegaan. Tot slot werd onderzocht 

of jongeren, die naast emotionele trauma’s ook andere trauma’s rapporteren, meer 

psychopathologie en delinquent gedrag vertonen dan jongeren die trauma’s rapporteerden 

zonder emotionele trauma’s. 

Methode: De gegevens werden verzameld bij 716 adolescenten (12-20 jaar) uit vijf 

verschillende scholen. Aan de hand van drie vragenlijsten werd de mate van mishandeling 

en verwaarlozing (Childhood Trauma Questionnaire), internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag ( Youth Self-Report) en delinquent gedrag (gebaseerd op ‘Questionnaire 

for the International Study on Self-Report Delinquency’) vastgesteld. 

Resultaten: Univariate regressieanalyses lieten zien dat zowel psychopathologie-

gerelateerde als delinquentie-gerelateerde variabelen positief geassocieerd zijn met  

seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en verwaarlozing. 

Deze relaties werden bevestigd wanneer bij het bouwen van een best passend model 

gecontroleerd werd op socio-demografische variabelen (SES, origine, leeftijd en 

economisch kapitaal). Enkel lichamelijke verwaarlozing toonde geen significante relatie 

met psychopathologie en delinquentie. Verder was het niet mogelijk om types trauma’s te 

differentiëren op basis van  een verscheidenheid aan psychopathologie en delinquentie. 

Jongeren, die zowel emotionele als andere trauma’s ervoeren, vertonen meer vormen van 

psychopathologie dan wanneer deze trauma’s niet gepaard gaan met emotionele trauma’s. 

Conclusie: Dit onderzoek suggereert dat traumatische ervaringen een sterkere samenhang 

vertonen met psychopathologie dan met delinquent gedrag bij adolescenten. Wanneer 

jongeren aan zowel emotionele als andere trauma’s worden blootgesteld, vertonen ze meer 

probleemgedrag dan wanneer trauma’s niet samen met emotionele trauma’s voorkomen. 
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HOOFDSTUK I.  

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

 
Adolescentie kan worden omschreven als de overgangsperiode tussen de kinderjaren en 

de volwassenheid (Van Aken & Slot, 2004). In deze periode voltrekt zich een biologisch 

proces, er vinden ontwikkelingen plaats wat betreft het verstandelijk functioneren en het 

denken over morele kwesties, de relatie met de ouders krijgt een andere invulling en door 

de psychoseksuele ontwikkelingen krijgt het leven er nieuwe dimensies bij. Al deze 

veranderingen op verschillende domeinen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de 

identiteit (Van Aken & Slot, 2004). Een adolescent wil zichzelf kunnen zijn, zijn eigen 

leven en toekomst kunnen bepalen.  Deze weg naar autonomie kenmerkt zich door de 

ontwikkeling van een eigen stijl, een eigen mening en hoofdzakelijk het verzet tegen 

autoriteiten en regels en normen. Naast deze diverse uitdagingen kan er ook sprake zijn 

van een verhoogde kwetsbaarheid en spanningen. De adolescentie wordt bijgevolg 

gekenmerkt door een toegenomen emotionele verwarring en onrust, waarbij jongeren in de 

loop van de adolescentie meer problemen gaan vertonen (Van Aken & Slot, 2004). 

Wanneer jongeren in deze adolescentieperiode of in hun kindertijd worden blootgesteld 

aan trauma’s of ingrijpende gebeurtenissen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun 

verdere ontwikkeling. 

 

De voorbije 25 jaar werd herhaaldelijk onderzoek gedaan naar de impact van trauma’s 

bij kinderen en adolescenten (e.g. Abram et al., 2004; Caffo, Forresi & Strik, 2005; 

Copeland, Keeler, Angold & Costello, 2007; Costello, Erkanli, Fairbank & Angold, 2002; 

Singer, Anglin, Song & Lunghofer, 1995; Smith, Ireland & Thornberry, 2005). Studies 

hebben aangetoond dat traumatische ervaringen ingrijpende gevolgen kunnen hebben op 

emotioneel (e.g. Copeland et al., 2007; Vrana & Lauterbach, 1994), cognitief (e.g. 

Hildyard & Wolfe, 2002) en sociaal (e.g. Bolton, Hill, O’Ryan, Udwin, Boyle & Jule, 

2004) vlak.  Alhoewel onderzoek naar de prevalentie van trauma’s bij kinderen en 

adolescenten in de algemene bevolking vroeger relatief schaars was, zijn er nu voldoende 

aanwijzingen dat trauma’s vaak voorkomen in deze niet-klinische populatie, met 

prevalentiecijfers variërend van 16% tot 40% (Breslau, Davis, Andreski & Peterson, 1991; 

Giaconia et al.,1995; Cuffe et al., 1998).  
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Uit een overzichtsstudie naar de impact van trauma’s in diverse leeftijdsgroepen 

(kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen) en populaties (algemene bevolking, 

klinische en forensische settings) blijkt dat getraumatiseerde kinderen en adolescenten een 

groter risico lopen om verschillende gedrags- en emotionele problemen te ontwikkelen dan 

diegenen die niet aan trauma’s werden blootgesteld (Caffo et al., 2005). De samenhang 

tussen traumatische ervaringen en psychopathologie werd reeds herhaaldelijk aangetoond 

(e.g. Caffo et al., 2005; Copeland et al., 2007; Costello et al., 2002; Dykman et al., 1997; 

Ferdinand, Stijnen, Verhulst & Van Der Reijden, 1999). De meeste studies richten zich 

echter op de relatie tussen trauma’s in de kindertijd of adolescentie en ernstige specifieke 

psychiatrische stoornissen op latere leeftijd, zoals Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) 

(e.g. Copeland et al., 2007; Costello et al., 2002; Giaconia et al., 1995), depressie (e.g. 

Chapman et al., 2004; Mullen, Martin, Anderson, Romans & Herbison, 1996) en psychose 

(e.g. Janssens et al., 2004; Read, van Os, Morrison & Ross, 2005). In deze onderzoeken 

staat de categoriale benadering centraal, waarbij het classificeren vooral gebeurt aan de 

hand van de identificatie van bepaalde types stoornissen en hun symptomen. Het kan 

echter ook van belang zijn om aandacht te hebben voor een dimensionele benadering waar 

de omvang van probleemgedrag op een continuüm kan worden aangegeven (zonder dit als 

een stoornis te benoemen).  

 

Het overgrote deel van de literatuur aangaande de prevalentie, oorzaken en gevolgen 

van trauma’s is gericht op seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling (Bernstein et 

al., 2003). Nog maar vrij recent krijgen andere vormen zoals emotionele mishandeling, 

emotionele verwaarlozing en lichamelijke verwaarlozing meer aandacht (Kaplan, Pelcovitz 

& Labruna, 1999).  Deze interesse in verschillende types van mishandeling en 

verwaarlozing is er gekomen nadat een aantal studies hebben aangetoond dat elk van deze 

types kunnen samenhangen met verschillende vormen van psychopathologie (e.g. Arata, 

Langhinrichsen-Rohling, Bowers & O’Brien, 2007; Briere & Runtz, 1988; Gauthier, 

Stollak, Messe & Aronoff, 1996; Green, Russo, Navratil & Loeber, 1999; Loos & 

Alexander, 1997).   

 

Een aantal auteurs veronderstelt dat emotionele verwaarlozing en/of mishandeling de 

meest bepalende vorm van trauma is en bijgevolg meer ernstige gevolgen voor de verdere 

ontwikkeling teweegbrengt dan andere vormen van trauma, zoals lichamelijke 

mishandeling (Jellen, McCarroll & Thayer, 2001; Kaplan et al., 1999; Spertus, Yehuda, 
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Wong, Halligan & Seremetis, 2003). Tegelijkertijd benadrukken Bernstein et al., (2003) 

dat verschillende types trauma’s dikwijls samen voorkomen en dat de blootstelling aan 

meerdere soorten trauma’s – aangeduid met de term multipele trauma - in verband kan 

worden gebracht met een groter aantal internaliserende en externaliserende problemen, dan 

de blootstelling aan één trauma (Arata, Langhinrichsen-Rohling, Bowers & O’Farrill-

Swails, 2005; Green et al., 1999; Higgins & Mcbabe, 2001; Kinard, 1994). 

Naast het benadrukken van verschillende vormen van verwaarlozing en mishandeling 

enerzijds en het ervaren van meer dan één traumatische gebeurtenis anderzijds, kan het dus 

zinvol zijn om extra aandacht te hebben voor de impact van emotionele verwaarlozing 

en/of mishandeling in combinatie met andere vormen van mishandeling en verwaarlozing.  

 

Traumatische ervaringen zijn niet enkel geassocieerd met psychopathologie zoals 

internaliserende problemen als angst en neerslachtigheid, maar ze kunnen ook samengaan 

met externaliserende problemen zoals agressief en delinquent gedrag. In cross-sectionele 

studies werd herhaaldelijk aangetoond dat er een verband bestaat tussen traumatische 

ervaringen – zeker wanneer ze vroeg optreden – en antisociaal gedrag zoals het plegen van 

delicten (e.g. Dixon, Howie & Starling, 2004; Vermeiren, 2003). Ook longitudinale studies 

bevestigen dat een geschiedenis van traumatische ervaringen het plegen van delinquent 

gedrag aanmoedigt (e.g. Falshaw, Browne & Hollin, 1996; Haapasalo & Pokela, 1999). Bij 

deze studies is het tijdstip van dataverzameling belangrijk omdat de waarnemingen en 

metingen bij iedere deelnemer op specifieke momenten worden herhaald. Prospectieve 

studies – die eerder de periode van dataverzameling belangrijk achten- hebben evenzeer 

belangstelling om de samenhang tussen trauma’s en delinquentie te bestuderen. Bepaalde 

studies stellen vast dat blootstelling aan trauma’s een significante risicofactor is voor 

antisociaal gedrag bij jongeren(e.g. Rivera & Widom, 1990; Stouthamer-Loeber, Loeber, 

Homish & Wei, 2001; Widom, 1989). Tot slot stellen ook retrospectieve studies vast dat 

traumatische ervaringen frequenter voorkomen bij jonge delinquenten dan bij niet 

delinquente jongeren (e.g. Krischer & Sevecke, 2008; Smith & Thornberry, 1995). 

 

Ondanks de reeds aangehaalde samenhang tussen trauma en psychopathologie 

enerzijds en trauma en delinquentie anderzijds, is het een verrassend gegeven dat deze drie 

boeiende onderwerpen zelden in eenzelfde onderzoek bestudeerd werden. Aangezien 

verschillende takken van de wetenschap de adolescentie erkennen als een kritieke 

ontwikkelingsperiode, kan het relevant zijn om de ingrijpende effecten van trauma bij 
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adolescenten verder te bestuderen. Verder kan het zinvol zijn om de voorgaande 

bevindingen en de samenhang tussen trauma, psychopathologie en delinquentie ook te 

toetsen bij jongeren uit de algemene populatie. Op deze manier kan worden nagegaan of de 

resultaten uit specifieke onderzoeksgroepen ook gelden voor adolescenten uit een 

algemene populatie, met de bedoeling onze kennis rond preventie en vroege interventie bij 

getraumatiseerde adolescenten te vergroten.  

 

Het doel van deze masterproef is de relatie tussen trauma en psychopathologie 

enerzijds en de relatie tussen trauma en delinquentie anderzijds bij schoolgaande 

adolescenten na te gaan. Hierbij hebben we voldoende aandacht voor verschillende vormen 

van trauma’s (seksueel misbruik, lichamelijke verwaarlozing en mishandeling, emotionele 

verwaarlozing en mishandeling) en verschillende vormen van psychopathologie 

(internaliserende en externaliserende problemen). Verder trachten we in dit onderzoek de 

voornaamste effecten van de types trauma’s in relatie tot psychopathologie en delinquentie 

na te gaan. Tot slot zijn we in dit scriptieonderzoek geïnteresseerd in de specifieke impact 

van emotionele trauma’s zoals emotionele mishandeling en/of verwaarlozing met 

betrekking tot psychopathologie en delinquentie. Om dit grondig te bestuderen staan in dit 

onderzoek vier onderzoeksvragen centraal:  

 

1. Wat is de prevalentie van trauma, psychopathologie en delinquentie bij 

schoolgaande jongeren? 

2. In welke mate is er een lineaire relatie tussen trauma en psychopathologie 

enerzijds en trauma en delinquentie anderzijds? 

3. Kan er naargelang het type trauma een verscheidenheid aan psychopathologie 

en delinquent gedrag worden waargenomen?  

4. Kunnen we emotionele trauma’s (i.e emotionele mishandeling en/of 

verwaarlozing) als meest bepalende vorm van trauma’s beschouwen?  

 

Naast het formuleren van deze afgebakende probleemstelling met bijhorende 

onderzoeksvragen bestaat het onderzoeksproces uit een verkenning van de huidige stand 

van zaken rond trauma, psychopathologie en delinquentie. Deze zaken worden toegelicht 

in het tweede hoofdstuk. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de onderzoeksmethodologie 

beschreven. De onderzoeksresultaten worden weergegeven in het vierde hoofdstuk. Geen 
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onderzoek zonder een discussie, het formuleren van conclusies en relevante aanbevelingen 

voor verder onderzoek. Deze elementen komen uitvoerig aan bod in het laatste hoofdstuk.  
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HOOFDSTUK II.  

LITERATUURSTUDIE 

 

In dit tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken 

inzake het onderzoek naar trauma, delinquentie en psychopathologie bij adolescenten. Het 

eerste deel vangt aan met een omschrijving van het begrip adolescentie, aangevuld met een 

aantal opvattingen en typerende gedragingen uit deze ontwikkelingsfase. Vervolgens wordt 

in het tweede deel het begrip trauma verhelderd en worden enkele prevalentiecijfers van 

trauma bij kinderen en adolescenten toegelicht. In het derde deel wordt de impact van 

traumatische ervaringen uitgebreid beschreven. Nadat in het vierde deel gewezen wordt op 

het verschil tussen de begrippen delinquentie en antisociaal gedrag, wordt er dieper 

ingegaan op het fenomeen delinquentie in de adolescentie en op delinquent gedrag bij 

getraumatiseerde jongeren. Vervolgens wordt in het vijfde deel beschreven wat men 

precies onder de term psychopathologie verstaat en hoe die begrepen kan worden in het 

licht van de adolescentie. Verder komt in dit deel psychopathologie bij getraumatiseerde 

jongeren aan bod. We sluiten af met een beperking op het onderzoeksterrein van trauma, 

delinquentie en psychopathologie.   

 

1. Adolescentie  

 

1.1. Begripsomschrijving 

 

Jongeren, pubers, adolescenten of jeugdigen zijn begrippen die in de wetenschappelijke 

literatuur vaak door elkaar gebruikt worden om een bepaalde leeftijdsgroep aan te duiden, 

maar zelden worden deze begrippen gedefinieerd. Vooral de begrippen puberteit en 

adolescentie leveren wel eens misverstanden op. Doordat deze twee begrippen in het 

Engelstalig gebied een andere betekenis hebben, maakt dit de verwarring nog groter. 

Doordat we doorheen dit scriptieonderzoek vaak een beroep gedaan hebben op 

Engelstalige literatuur, is het een logische keuze om ook deze betekenissen te hanteren. 

Het begrip ‘puberty’ of ‘pubescence’ heeft uitsluitend betrekking op het proces van 

geslachtsrijp worden, terwijl de term ‘adolescence’ staat voor de gehele overgangsperiode 

en betrekking heeft op alle psychische ontwikkelingen die zich in deze periode voordoen 

(Van Aken & Slot, 2004). Doorheen deze masterproef zullen we de term adolescent dan 
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ook in deze betekenis gebruiken. Als synoniem zal de term jongere dikwijls gebruikt 

worden. 

 

1.2. Adolescentie als turbulente ontwikkelingsfase 

 

Verschillende takken van de wetenschap waaronder sociaal werk, ontwikkelings- en 

klinische psychologie, criminologie, sociologie, geneeskunde en psychiatrie erkennen dat 

adolescentie een essentiële ontwikkelingsfase is binnen iemands levensduur (Smith, 

Ireland & Thornberry, 2005). Adolescentie wordt omschreven als de periode tussen de 

kindertijd en de volwassenheid (Van Aken & Slot, 2004). Het is een leeftijdsperiode van 

intense groei en verandering, en dit niet alleen op lichamelijk maar ook op psychisch, 

moreel, cognitief, sociaal en seksueel vlak. Naast deze ontwikkelingen op diverse gebieden 

krijgen jongeren ook met heel wat uitdagingen te maken. De jongere gaat exploreren, zijn 

grenzen verkennen en gaat op zoek naar zijn eigen identiteit. Hij zal zich meer autonoom 

opstellen, waarbij verzet tegen autoriteiten, regels en normen centraal staat. Volgens Van 

Aken en Slot (2004) is er in deze ontwikkelingsfase ook sprake van een verhoogde 

kwetsbaarheid en kunnen er eveneens spanningen optreden. Dikwijls wordt de adolescentie 

als ‘een moeilijke leeftijd’ aangeduid, waarbij jongeren meer problemen en een grote mate 

van emotionele onrust gaan vertonen, de zogenaamde ‘storm and stress’-opvatting naar een 

begrip van Hall uit 1904. Dit houdt in dat de adolescentie een moeilijke en kwetsbare 

ontwikkelingsperiode is waarbij adolescenten vaak stemmingsschommelingen vertonen, op 

gespannen voet leven met hun ouders en geneigd zijn om risicogedrag te vertonen (Arnett, 

1999). Deze zienswijze wordt in de literatuur echter voortdurend bestreden. Zo 

benadrukken Offer en Schonert-Reichl (1992) dat deze zienswijze eigenlijk een mythe of 

stereotiepe opvatting over adolescentie omvat. Volgens hun onderzoek beleven de meeste 

jongeren deze periode met zowel positieve als negatieve gevoelens en zonder 

noemenswaardige problemen. Ondanks deze argumenten ondersteunt de wetenschappelijke 

literatuur de opvatting dat in de loop van de adolescentie jongeren meer emotionele 

problemen en moeilijk gedrag gaan vertonen, al gebeurt dit niet bij alle adolescenten en is 

de toename minder groot dan vaak wordt beweerd door de ‘storm and stress’- opvatting 

(Boer, 2004). Rond deze kwestie komt dikwijls de vraag aan de orde in hoeverre 

emotionele problemen en moeilijk gedrag een algemeen voorkomend verschijnsel zijn in 

de adolescentie. Kan dergelijk probleemgedrag als normaal opgevat worden omdat het 

eigen is aan de adolescentie of is het eerder een indicator voor een stoornis in de 
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ontwikkeling? (Van Aken & Slot, 2004). Deze vragen worden in het vierde en vijfde 

gedeelte van deze literatuurstudie uitgebreid beantwoord. 

 

Van Aken en Slot (2004) benadrukken dat de veranderingen (lichamelijk, cognitief, 

seksueel, sociaal) die jongeren in deze adolescentieperiode ondergaan, bijna nooit een 

directe of logische oorzaak vormen van de ontwikkeling van emotionele onrust of ernstig 

probleemgedrag. Deze bevinding heeft echter als gevolg dat als er wél problemen zijn 

tijdens deze periode, dit ook serieus moet genomen worden en niet toe te schrijven is aan 

het normale proces van opgroeien. De voorgeschiedenis van de jongere kan ons helpen om 

de problemen in de adolescentie te beoordelen. Wanneer jongeren bijvoorbeeld te maken 

krijgen met schokkende en ingrijpende gebeurtenissen zoals een ernstig ongeluk, 

mishandeling, verwaarlozing, aanranding of andere vormen van geweld kan dit dikwijls 

een trauma tot gevolg hebben. De blootstelling aan dergelijke traumatische gebeurtenissen 

in de kindertijd of adolescentieperiode kan een grote impact hebben op de verdere 

ontwikkeling van deze jongeren.  

 
2. Trauma  

 

2.1. Begripsomschrijving: trauma 

 

In de literatuur zijn er tal van definities te vinden van trauma. The American 

Psychiatric Association (APA) ondernam verschillende pogingen om trauma te definiëren. 

In de DSM-III-R (APA, 1987) wordt een traumatische gebeurtenis gedefinieerd als “een 

gebeurtenis die buiten het bereik van de gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en die 

voor bijna iedereen als beangstigend zou worden aangeduid” (p.250). De DSM-IV (APA, 

1994) breidde deze definitie uit en er wordt van een trauma of een traumatische 

gebeurtenis gesproken als aan twee essentiële criteria wordt voldaan: “(1) een persoon 

heeft ondervonden, is getuige geweest van of werd geconfronteerd met één of meer 

gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich 

meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van de persoon zelf of 

van anderen; en (2) de reactie van de persoon bracht intense angst, hulpeloosheid of gruwel 

met zich mee” (p 427).  
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Naast deze definiëringen door de APA, hebben ook andere onderzoekers getracht het 

begrip trauma te omschrijven. Norris (1990) spreekt van een traumatische gebeurtenis als 

deze gebeurtenis “door een gewelddadige of intense confrontatie met natuur, technologie 

of mensheid omgeven is.” Een gewelddadige of intense gebeurtenis wordt verder 

gedefinieerd als “een gebeurtenis die wordt gekenmerkt door een onverwacht, 

buitengewoon geweld”. Zowel geweld tussen personen als wanneer de veiligheid van 

iemand bedreigd wordt zoals een natuurramp, brand, evacuatie of auto-ongeluk, vallen 

onder deze definitie. Traumatische gebeurtenissen worden vanuit deze definiëring gezien 

als een onderverdeling van de meer algemene levensgebeurtenissen die samen gegroepeerd 

worden omdat ze gemeenschappelijke eigenschappen bezitten. Op deze manier worden 

traumatische gebeurtenissen objectief gedefinieerd, hoewel het aanvaardbaar is te 

veronderstellen dat gebeurtenissen uit deze groep een extreme angst kunnen 

teweegbrengen (Norris, 1992). Giaconia et al. (1995) geven in hun studie nog een andere 

definitie weer. Volgens hen is de brede definitie uit de DSM-IV niet omvattend genoeg 

voor een onderzoeksgroep als adolescenten. De adolescenten uit hun onderzoek 

omschreven het begrip trauma eerder als een “verschrikkelijke en schrikwekkende  

gebeurtenis die de meeste mensen nooit meemaken”.   

 

Deze verschillende pogingen om trauma te definiëren, weerspiegelen de moeilijkheden 

om dit begrip adequaat af te bakenen. Smyth, Hockemeyer, Heron, Wonderlich & 

Pennebaker (2008) uiten in hun studie rond de impact van ongunstige levensgebeurtenissen 

enige vorm van kritiek op het bestaan van de strikte indelingen en definities van trauma. 

Negatieve of stressvolle gebeurtenissen in de kindertijd kunnen ook een permanente 

impact hebben op mensen. Ze hoeven dus niet door onderzoekers als traumatisch 

gedefinieerd te zijn om ingrijpende gevolgen te hebben in het leven van mensen. Meer nog, 

sommige personen kunnen aan een traumatische gebeurtenis blootgesteld worden 

(objectief), maar deze niet als stressvol of traumatisch beschouwen (subjectief). Deze 

opvatting wijst ons erop dat niet de objectieve gebeurtenis, maar de individuele reactie van 

iemand bepaalt of een gebeurtenis traumatisch is (Becker et al., 2003). Een gelijkaardige 

bevinding komt uit het onderzoek van Giaconia et al. (1995).  Gebeurtenissen zoals een 

zelfmoordpoging van één van de ouders of een ouder die naar de gevangenis moet, werden 

door adolescenten ook als traumatisch beschouwd. Giaconia et al. (1995) suggereren 

bijgevolg dat de gevolgen van deze gebeurtenissen voor jongeren even verschrikkelijk 
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kunnen zijn als gebeurtenissen die dikwijls als ernstig trauma worden gedefinieerd, zoals 

bijvoorbeeld seksueel misbruik.  

 

Wat nu precies een traumatische ervaring vormgeeft, is dikwijls onderwerp van 

discussie, maar toch hebben alle voorgaande bevindingen met elkaar gemeen dat trauma 

een mogelijk gevolg is van een ernstige, schokkende, aangrijpende en onverwachte 

gebeurtenis.  

 

Naast de definiëring van het begrip trauma, tracht men traumatische ervaringen verder 

onder te verdelen. Terr (1991) introduceerde het onderscheid tussen type-I en type-II 

trauma’s. Eénmalige schokkende gebeurtenissen die plots en onverwacht voorkomen, zoals 

een verkeersongeluk, een natuurramp, een geweldsdelict, een verkrachting of een 

mishandeling, noemt zij type-I trauma’s. Langdurige of herhaaldelijke blootstelling aan 

traumatische stressoren worden aangeduid als type-II trauma’s. Oorlog, langdurig seksueel 

misbruik, herhaaldelijke mishandeling en ernstige verwaarlozing zijn hier enkele 

voorbeelden van.  

 

2.2.  Begripsomschrijving: mishandeling en verwaarlozing  

 

Zoals in het eerste hoofdstuk reeds werd aangehaald, zal er in dit scriptieonderzoek 

voldoende belangstelling zijn voor een verscheidenheid aan traumatische ervaringen. Meer 

specifiek worden vijf vormen van mishandeling of verwaarlozing bestudeerd: (1) 

lichamelijke mishandeling (2) lichamelijke verwaarlozing (3) emotionele mishandeling (4) 

emotionele verwaarlozing en (5) seksueel misbruik.  Emotionele mishandeling en/of 

emotionele verwaarlozing worden in de literatuur samen vaak aangeduid met het begrip 

psychologische mishandeling.  Aangezien dit centrale onderzoeksbegrippen zijn, is het 

zinvol om ze te verhelderen en te definiëren. 

Er bestaan allerhande definities van deze begrippen. Maar in dit onderzoek kiezen we 

voor de definities die Bernstein et al. (2003) hanteerden bij de ontwikkeling van een kort 

screeningsinstument voor mishandeling en trauma. Seksueel misbruik wordt gedefinieerd 

als “seksueel contact of gedrag tussen een persoon jonger dan 18 jaar en een oudere of 

volwassene persoon”. Lichamelijke mishandeling verwijst naar “daadwerkelijke 

lichamelijke bedreigingen tegenover een kind door een volwassene of oudere persoon”. 

Emotionele mishandeling wordt gedefinieerd als “verbale bedreigingen en/of beledigingen 
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op het welzijn van een kind of jongere of om het even welk vernederend gedrag 

rechtstreeks gericht naar het kind of jongere”. Emotionele verwaarlozing verwijst naar “het 

falen van zorgfiguren om de emotionele en psychologische basisbehoeften van het kind te 

bevredigen, zoals liefde, een plaats hebben in het gezin, ondersteuning, warmte en 

veiligheid.  Lichamelijke verwaarlozing komt tot uiting als “zorgfiguren tekortschieten om 

aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind te voldoen. Dit omvat voedsel, 

huisvesting, kledij, veiligheid en een goede gezondheid” (Bernstein et al., 2003). 

 

2.3. Trauma bij kinderen en adolescenten: enkele prevalentiecijfers 

 

De belangstelling om trauma te bestuderen start omstreeks 1980 bij de publicatie van 

de DSM-III waarin het concept Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) werd 

geïntroduceerd. In de periode tussen 1980 en nu is onderzoek naar trauma bij kinderen en 

adolescenten sterk toegenomen (Gold, 2008). Aanvankelijk was men hoofdzakelijk 

geïnteresseerd in groepen die reeds specifieke traumatische ervaringen hadden 

meegemaakt, zoals overlevenden van natuurrampen en oorlogen, getuigen of overlevenden 

van gewelddadige criminaliteit of slachtoffers van seksueel misbruik en ernstige 

ongelukken. Deze mensen werden hoofdzakelijk verzameld uit klinische of andere 

hulpverleningspopulaties (e.g. ambulante hulpverlening). Na verloop van tijd groeide de 

belangstelling om ook bij kinderen en adolescenten uit de algemene bevolking de 

prevalentie en impact van traumatische ervaringen te bestuderen. De prevalentie trauma in 

een steekproef van oudere adolescenten telde 15% in het onderzoek van Cuffe et al. (1998) 

Dit percentage is veel lager dan wat andere studies beweren (Breslau et al., 1991; Giaconia 

et al., 1995). 40% van de adolescenten rapporteerde een trauma in deze studies. De studie 

van  Copeland et al., (2007) vindt nog een hoger resultaat van 67% bij adolescenten uit een 

algemene populatie-steekproef die minstens één traumatische ervaring rapporteerde op 16-

jarige leeftijd. Ook Joseph, Mynard & Mayall (2000) vinden hoge prevalentiecijfers in hun 

studie bij Engelse adolescenten: 84% van hen rapporteerde ten minste één traumatische 

ervaring. Deze verschillen in percentages kunnen te maken hebben met methodologische 

verschillen doorheen de studies. Costello et al. (2002) sommen er een aantal op in hun 

onderzoek : (1) vormen trauma (specifieke trauma’s vs. een brede waaier aan mogelijke 

traumatische ervaringen (2) leeftijd, geslacht, etniciteit, stedelijke of landelijke woonplaats 

en het representatief zijn van de bestudeerde populaties (3) meetinstrumenten die gebruikt 

werden om trauma’s vast te stellen (4) methode van dataverzameling (telefonisch, d.m.v. 
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een interview of mail) en (5) de tijdsperiode waarin de respondenten gevraagd werden om 

hun blootstelling aan trauma opnieuw te herinneren. Ondanks de variërende 

prevalentiecijfers zijn de meeste onderzoeken het erover eens dat de adolescentie een 

risicoperiode is waarin adolescenten en jongvolwassenen meer traumatische en andere 

stressvolle gebeurtenissen rapporteren dan andere leeftijdsgroepen  (Bödvarsdóttir & 

Elklit, 2007; Hatch & Dohrenwend, 2007; Joseph et al., 2000). De hoge blootstelling aan 

traumatische ervaringen bij kinderen en adolescenten gaf uiteindelijk een aanzet om de 

impact van deze trauma’s grondig na te gaan en te bestuderen (Mueser & Taub, 2008) 

 

3. Impact en gevolgen van traumatische ervaringen 

 

Onderzoek naar de impact van trauma bij kinderen en adolescenten is herhaaldelijk 

gebeurd en toont bijgevolg dat traumatische ervaringen ernstige en ingrijpende gevolgen 

kunnen hebben voor de verdere ontwikkeling op zowel emotioneel (e.g. Copeland et al., 

2007; Vrana et al., 1994), cognitief (e.g. Hildyard et al., 2002), moreel (e.g. Abram et al., 

2004; Smith et al. 2005, als sociaal (e.g. Bolton et al., 2004) vlak. Alhoewel sommige 

getraumatiseerde jongeren er in slagen om zich te herstellen of aan te passen aan de 

spanningen die het trauma veroorzaakte, toont een aanzienlijk deel van deze jongeren 

ontwikkelingsstoornissen, psychopathologie en aanzienlijke beperkingen in het dagelijks 

leven (e.g. Caffo et al., 2005) zoals angst (e.g. Copeland et al., 2005), depressie (e.g. 

Chapman et al., 2004), PTSS (e.g. Giaconia et al., 1995) en psychose (e.g. Janssen et al., 

2004). Naast de mogelijke ontwikkeling van psychologische en psychiatrische problemen, 

kan trauma ook samengaan met gedragsproblemen, agressief gedrag en delinquent gedrag 

(e.g. Smith & Thornberry, 1995, Krischer & Sevecke, 2008; Dixon et al.2004; Stouthamer-

Loeber et al., 2001). De relatie tussen trauma en psychopathologie enerzijds en trauma en 

delinquentie anderzijds wordt hier in het vierde en vijfde deel uitgebreid beschreven.  

 

3.1. Multipele trauma 

 

Onderzoekers vestigden een lange tijd hun aandacht op de effecten van één specifieke 

vorm van trauma, hoofdzakelijk seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling 

(Bernstein et al., 2003). Recent groeide de belangstelling om ook andere vormen van 

trauma’s zoals lichamelijke verwaarlozing, emotionele mishandeling en emotionele 

verwaarlozing te bestuderen. Deze belangstelling kwam er nadat enkele onderzoeken 
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hebben aangetoond dat verschillende vormen van trauma samenhangen met verschillende 

vormen van psychopathologie (e.g. Arata et al., 2007; Briere & Runtz, 1988, Gauthier et 

al., 1996; Green et al., 1999). Zo stellen Loos en Alexander (1997) dat verwaarlozing 

geassocieerd wordt met internaliserende problemen, terwijl lichamelijke mishandeling en 

emotionele mishandeling eerder verbonden zijn met externaliserende problemen zoals 

boosheid en agressief gedrag. Seksuele problemen kunnen optreden als gevolg van 

seksueel misbruik. Andere onderzoeken tonen dit echter niet aan en stellen vast dat er 

weinig verschillende effecten zijn naargelang het type mishandeling (e.g. Arata et al., 

2005; Mullen et al., 1996). Ook het onderzoek van Silverman, Reinherz & Giaconia (1996) 

waarschuwt dat hun bevinding over de associaties tussen verschillende vormen van 

psychopathologie en verschillende vormen van mishandeling voorzichtig moet 

geïnterpreteerd worden, omdat de gerapporteerde trauma’s dikwijls samen met een andere 

vorm van trauma voorkwamen. Bernstein et al. (2003) bevestigen in hun onderzoek dat 

verschillende vormen trauma naast elkaar kunnen bestaan. Een significant deel van 

mishandelde personen ervaart niet uitsluitend één vorm van mishandeling, maar is 

vermoedelijk ook het slachtoffer van een andere vorm van mishandeling of verwaarlozing 

(Higgins & McCabe, 2001). Onderzoek bevestigt deze bevinding van multipele trauma met 

prevalentiecijfers variërend van 60% tot 95% (Arata et al., 2005; Ney, Fung & Wicket 

1994).  

 

Tegelijkertijd stelt onderzoek vast dat multipele trauma’s een sterkere impact hebben 

op de ontwikkeling, dan de blootstelling aan één trauma (Arata et al., 2005; Green et al., 

1999; Higgins & Mcbabe, 2001; Kinard, 1994). In het onderzoek van Garnefski & Diekstra 

(1997) wordt bijvoorbeeld aangetoond dat kinderen die zowel lichamelijk als seksueel 

mishandeld werden meer probleemgedrag vertonen dan diegenen die maar één type trauma 

ervoeren.  

 

Emotionele mishandeling en verwaarlozing zijn waarschijnlijk de meest voorkomende 

vormen van mishandeling bij kinderen en adolescenten (Hart, Brassard Binggelie & 

Davidson, 2002; Kaplan et al., 1999). Hoewel in de literatuur lange tijd aangenomen werd 

dat emotionele mishandeling/verwaarlozing (psychologische mishandeling) minder 

schadelijk was dan lichamelijke mishandeling/verwaarlozing (fysieke mishandeling),  

toont  onderzoek aan dat psychologische mishandeling een sterkere samenhang vertoont 

met psychopathologie dan andere vormen van mishandeling. Psychologische mishandeling 
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is een betere voorspeller voor een waaier aan problemen, zoals internaliserende en 

externaliserende problemen  (Jellen et al., 2001; Kaplan et al., 1999; McGee, Wolfe & 

Wilson, 1997; Spertus et al., 2003). Bijgevolg wordt psychologische mishandeling als de 

kern van mishandeling en verwaarlozing beschouwd die ook andere vormen van 

mishandeling en verwaarlozing vormgeeft (Hart et al., 2002). Psychologische 

mishandeling blijkt dus een soort voorloper te zijn van andere vormen van mishandeling en 

verwaarlozing (Ney et al., 1994) 

 

3.2. Trauma en socio-demografische factoren  

 

De overzichtsstudie van Hatch & Dohrenwend (2007) onderzocht demografische gegevens 

zoals geslacht, leeftijd, etniciteit en socio-economische status (SES) bij personen met 

traumatische ervaringen. In welke mate mannen of vrouwen meer trauma’s rapporteren, 

zijn er geen consistente resultaten te vinden, alhoewel er aanwijzingen zijn dat mannen 

meer blootgesteld worden aan multipele trauma’s. Verder zijn de meeste recente 

onderzoeken unaniem over het feit dat adolescenten en jongvolwassenen meer blootgesteld 

worden aan trauma, dan andere leeftijdsgroepen. Tot slot komen traumatische ervaringen 

frequenter voor bij etnische minderheden en bij personen met een lagere socio-

economische status.  

 

4. Delinquentie  

 

4.1. Begripsomschrijving: delinquentie vs. antisociaal gedrag 

 

In de media en vakliteratuur worden begrippen als antisociaal gedrag en delinquentie vaak 

door elkaar gebruikt, maar toch kunnen deze twee begrippen van elkaar onderscheiden 

worden. Delinquentie omvat alle gedragingen die de wet overtreden. Het verwijst dus naar 

officieel geregistreerd onwettig gedrag. Antisociaal gedrag daarentegen verwijst naar 

gedragingen en handelingen die als onaangepast worden beschouwd omdat ze anderen of 

de maatschappij schade berokkenen (Vermeiren, 2003). Antisociaal gedrag omvat 

verschillende gedragingen die de maatschappelijke norm overschrijden. Delinquent gedrag 

is hier een voorbeeld van.  

 

4.2. Delinquentie  als normaal verschijnsel in de adolescentie 
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Er is reeds herhaaldelijk vastgesteld dat het plegen van kleine delicten vrij algemeen 

verspreid is onder adolescenten (Goedseels, 2002). Onderzoek toont aan dat 50 tot 70% 

van hen het afgelopen jaar minstens één delict heeft gepleegd. (Junger-Tas, 1994). Moffitt 

(1993) concludeert uit deze hoge prevalentie dat delinquentie eerder opgevat moet worden 

als een normatief verschijnsel in de adolescentieperiode dan het als afwijkend gedrag te 

beschouwen. Goedseels (2002) voegt hier aan toe dat het net kenmerkend is voor de 

adolescentieperiode om te experimenteren en regels en normen af te tasten, en zonodig te 

overschrijden. Kleine criminaliteit zoals vandalisme of winkeldiefstal kunnen in dit licht 

bekeken worden. Doordat deze kleine criminaliteit aan het einde van de 

adolescentieperiode afneemt, kan er opnieuw aangenomen worden dat kleine delinquentie 

leeftijdsgebonden is. De gekende ‘curve van leeftijd en delinquentie’ bevestigt dit verloop:  

jeugddelinquentie vertoont een piek op 15 tot 17- jarige leeftijd en neemt daarna weer af 

(Moffitt, 1993). Er is slechts een beperkte groep adolescenten die doorgaat met het plegen 

van delicten. Cijfermateriaal uit het onderzoek van Farrington, Ohlin, & Wilson (1986) 

bevestigt deze bevinding: slechts 5 à 6% van de delinquente jongeren is verantwoordelijk 

voor ongeveer de helft van de criminele feiten.  

 

Om dergelijk cijfermateriaal omtrent jeugddelinquentie te verzamelen en te 

onderzoeken, kunnen we een beroep doen op drie bronnen: officiële statistieken, 

zelfrapportages en slachtofferbevragingen. Officiële statistische gegevens worden bekomen 

door de registraties van politie en justitie. Maar deze zeggen ons eerder iets over de 

misdrijven waarmee politie of justitie in aanraking zijn gekomen, dan over het werkelijke 

delinquente gedrag van jongeren. Aangezien veel afhankelijk is van het opsporingsbeleid 

van politie of van inspanningen van anderen zoals magistraten en beleidsmakers 

(Goedseels, 2002). De methode van zelfrapportage vormt hiervoor een waardevol 

alternatief. Op basis van zelfrapportage wordt een beeld verkregen van de omvang en de 

aard van delinquentie die bij de officiële instanties (politie en justitie) niet bekend zijn, de 

zogenaamde ‘dark numbers’. Bij zelfrapportage wordt een lijst van misdrijven aan de 

respondent voorgelegd, waarbij die moet aangeven of hij deze delicten tijdens een 

bepaalde periode al dan niet eens begaan heeft. Aangezien deze methode volledig steunt op 

de eerlijke en nauwkeurige rapportage van de deelnemers, betekent dit een beperking van 

deze methode (Babinski, Hartsough & Lambert, 2001). Tot slot kunnen ook 

slachtofferbevragingen - waar aan de respondent gevraagd wordt of hij zelf wel eens het 
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slachtoffer van een misdrijf was- een beeld geven van de omvang van delinquentie. Dit 

levert echter geen adequaat beeld op van delinquentie bij jongeren omdat men niet weet of 

de dader al dan niet minderjarig was. Ondanks de sterktes en zwaktes van deze drie 

genoemde methoden stellen ze allemaal vast dat delinquentie in de adolescentie een veel 

voorkomend gegeven is.   

 

4.3. Delinquentie bij getraumatiseerde adolescenten 

 

De effecten van een traumatische ervaring kunnen ernstig en ingrijpend zijn. 

Delinquentie kan één van deze negatieve gevolgen zijn (Stouthamer-Loeber, 2001). 

Onderzoekers hebben aangetoond dat trauma een primaire oorzaak (Widom, 1989) en een 

significante risicofactor is (Greenwald, 2002; Widom, 1991) voor delinquentie in de 

adolescentie. Hoewel zeker niet alle getraumatiseerde jongeren antisociaal gedrag 

vertonen, stellen verschillende onderzoeken bij delinquente jongeren vast dat 70 tot 90% 

van hen ooit werd blootgesteld aan een trauma (Rivera & Widom, 1990; Steiner, Garcia & 

Mathews, 1997).  Onderzoek van Abram et al., (2004) stelt eveneens vast dat trauma’s 

meer voorkomen bij delinquente jongeren dan bij een jongerensteekproef uit de algemene 

populatie. Verschillende onderzoeken rond allerhande vormen van trauma suggereren dus 

een duidelijke samenhang tussen trauma en delinquentie. 

 

 
5. Psychopathologie  

 

5.1. Begripsomschrijving: twee benaderingen van psychopathologie 

 

Om probleemgedrag en psychische stoornissen te operationaliseren kunnen twee 

benaderingen onderscheiden worden. In een categoriale benadering (ook wel klinische 

benadering genoemd) worden syndromen gecategoriseerd op grond van bepaalde 

combinaties van symptomen. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV, 1994, APA) is zowat het bekendste voorbeeld van een categoriale benadering. 

Deze benadering vergemakkelijkt de communicatie binnen de wetenschap en in de praktijk 

doordat er eenduidigheid bestaat over de beschrijving en vaststelling van een stoornis. 

Naast dit pluspunt wordt ook kritiek geuit op de categoriale benadering omdat het vaak om 

een ‘alles of niets’-opvatting gaat. Iemand kan zes van de zeven kenmerken van een 
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stoornis vertonen, maar toch wordt vastgesteld dat die persoon de stoornis niet heeft omdat 

één kenmerk te weinig werd vastgesteld (Boer, 2004). 

 

Tegenover dit vaak gebruikte classificatiesysteem staat de dimensionele benadering 

(ook wel empirisch-statistische benadering genoemd). Deze benadering tracht het grote 

aantal variabelen waarmee probleemgedrag kan worden beschreven te reduceren tot enkele 

kenmerkende factoren. In deze benadering is het bijgevolg mogelijk om op een continuüm 

aan te geven in welke mate er sprake is van bepaald probleemgedrag zoals angst, 

gedragsproblemen of lichamelijke symptomen. In tegenstelling tot de categoriale 

benadering waar men de informatie dikwijls verkrijgt via klinische of diagnostische 

interviews, is deze classificatie eerder gebaseerd op gemeenschappelijke factoren of 

dimensies die via vragenlijsten zijn bekomen (Van der Ploeg, 2003). De ontwikkeling van 

de Youth Self-Report (YSR) (Achenbach & Rescorla, 2001) is zo een gekende vragenlijst 

voor deze benadering en stelt gedrags- en emotionele problemen vast bij adolescenten (11 

tot 18-jarigen). Naargelang de beoordelaar en de leeftijd van het kind of de jongere, 

bestaan er ook andere versies van deze vragenlijst, zoals de Child Behavior Checklist 

(CBCL) en de Teacher’s Report Form (TRF) (Boer, 2004).  

 

Aangezien de Youth Self-Report in deze scriptie wordt gebruikt, kunnen geen 

uitspraken gedaan worden over verschillende psychiatrische stoornissen. Bijgevolg 

beperken we ons tot de dimensionele benadering waar de mate van probleemgedrag wordt 

aangegeven.  

 

Het begrip probleemgedrag wordt dikwijls opgesplitst in twee categorieën: 

internaliserende en externaliserende problemen. Internaliserende problemen zijn 

problemen die met innerlijke onrust gepaard gaan, zoals angst, depressiviteit en 

lichamelijke problemen. Met externaliserende problemen worden problemen bedoeld die 

gepaard gaan met conflicten met andere mensen of met de maatschappij als geheel en die 

zichtbaar zijn aan het uiterlijke gedrag. De buitenwereld heeft meestal ook op een directe 

manier last van externaliserend probleemgedrag (Slot, 2004). Agressief gedrag, 

gedragsproblemen, oppositioneel gedrag en delinquent gedrag zijn hiervan enkele 

voorbeelden. Het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs wordt soms in een aparte 

categorie opgedeeld (Junger & Meeus, 2003), alhoewel dit in de literatuur ook zeer vaak 

onder de groep van externaliserende problemen wordt geplaatst.  
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5.2. Psychopathologie bij adolescenten  

 

Om te weten hoe vaak probleemgedrag bij adolescenten voorkomt, hebben Junger en 

Meeus (2003) een selectie gemaakt uit beschikbare prevalentiestudies uit Nederland. Er 

werd aangetoond dat internaliserende (50%) en externaliserende (30-40 %) problemen 

veelvuldig voorkomen onder Nederlandse adolescenten (11-24 jarigen). Het 

prevalentiecijfer van externaliserend probleemgedrag betreft voornamelijk criminaliteit, 

terwijl slechts 5% van de jongeren gedragsstoornissen vertoont. Problemen zoals 

eenzaamheid, in de war zijn, negatief zelfbeeld, depressie, angst (stoornissen), geweld, 

vandalisme en softdruggebruik komen bij ongeveer 10 tot 15% van de jongeren voor. 

Ongeveer 1/5 van de jongeren vertoont problemen als diefstal, spijbelen en alcoholgebruik. 

Een kleine minderheid (minder dan 10%) heeft suïcidale gedachten, gedragsstoornissen en 

gebruikt harddrugs.  

 

Ander onderzoek heeft aangetoond dat het gemiddelde niveau van emotionele 

verwarring verhoogt in de periode van vroege adolescentie tot middenadolescentie 

(Overbeek, Vollebergh, Meeus, Engels & Luijpers, 2001). De bevindingen uit deze studie 

geven verder aan dat internaliserende problemen zich stabiliseren gedurende de late 

adolescentie tot jonge volwassenheid. Ferdinand, Verhulst & Wiznitzer (1995) bevestigen 

in hun onderzoek dat niet uitsluitend internaliserende problemen, maar ook 

externaliserende problemen in adolescentie tot op zekere hoogte voortduren tot in de jonge 

volwassenheid. Van Aken en Slot (2004) beweren echter het tegenoverstelde en stellen dat 

het belangrijk is om in te zien dat veel van de gedrags- en emotionele problemen tijdens de 

adolescentie weer overgaan, zonder directe consequenties te hebben voor het verder 

functioneren.  

 

In de literatuur wordt aangegeven dat er zich in de adolescentie duidelijke verschillen 

aftekenen tussen jongens en meisjes: jongens zullen vaker externaliserende problemen 

vertonen, terwijl meisjes meer internaliserende problemen vertonen (Boer, 2004).  Meisjes 

rapporteren in het algemeen meer emotionele verwarring en de ontwikkeling van 

internaliserende problemen gebeurt vroeger in de adolescentie dan bij jongens (Overbeek, 

et al., (2001). Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler & Angold (2003) stellen in hun studie 

rond psychopathologie bij kinderen en adolescenten vast dat de overgang naar de 
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adolescentieperiode bij meisjes gekenmerkt wordt door een toename van internaliserende 

problemen, zoals depressie en sociale angsten. Dit werd niet vastgesteld bij de jongens. 

Zowel bij jongens als bij meisjes was er een opvallende toename van middelengebruik in 

de middenadolescentie.  

 

5.3. Psychopathologie bij getraumatiseerde adolescenten 

  

In de vakliteratuur wordt meermaals benadrukt dat jongeren die blootgesteld werden 

aan één of meerdere trauma’s een hoger risico lopen om vormen van psychopathologie te 

vertonen, dan jongeren die niet getraumatiseerd zijn. In het onderzoek van Giaconia et al., 

(1995) werd aangetoond dat getraumatiseerde jongeren meer gedrags- en emotionele 

problemen vertonen dan jongeren die geen trauma beleefden. De eerstgenoemde groep 

rapporteerde ook zwakkere schoolresultaten, meer zelfmoordgedachten, meer 

zelfmoordpogingen en een zwakkere gezondheid. Dit onderzoek bevatte een brede waaier 

van traumatische ervaringen: seksueel misbruik, natuurramp, bedreigingen, 

verkeersongeval en plotse dood van een goede kennis. Onderzoeken die zich richten op één 

of twee specifieke trauma’s komen tot dezelfde bevindingen en benadrukken evenzeer de 

samenhang tussen trauma en psychopathologie. Zo toonde onderzoek van Garnefski en 

Diekstra (1997) aan dat gedrags- en emotionele problemen en zelfmoord meer voorkomen 

bij adolescenten die seksueel misbruikt werden dan bij adolescenten die dit trauma niet 

meemaakten. De samenhang tussen psychopathologie en verwaarlozing als vorm van 

trauma werd in het onderzoek van Hildyard & Wolfe (2002) aangetoond. Ruchkin, 

Henrich, Jones, Vermeiren & Schwab-Stone (2007) tonen de relatie tussen de blootstelling 

aan geweld en de ontwikkeling van zowel internaliserende als externaliserende 

psychopathologie. Volgens het onderzoek van Kaplan et al. (1999) staat lichamelijke 

verwaarlozing en/of mishandeling in relatie met cognitieve-, gedrags- en emotionele 

problemen, middelenmisbruik en psychiatrische stoornissen.  

 

6. Trauma, psychopathologie en delinquentie 

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er bij jongeren al talrijk onderzoek gebeurd is 

naar trauma en psychopathologie enerzijds en trauma en delinquentie anderzijds. In de 

literatuur zijn er echter slechts enkele pogingen ondernomen om zowel psychopathologie 

als delinquent gedrag bij getraumatiseerde adolescenten te bestuderen. Dixon et al. (2004) 
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hadden hier wel belangstelling voor in hun onderzoek naar psychopathologie bij 

vrouwelijke jeugddelinquenten (13 tot 19-jarigen). Hun resultaten lieten zien dat 

delinquente meisjes meer trauma’s ervoeren dan niet delinquente meisjes en dat de hoge 

prevalentie psychiatrische stoornissen bij de delinquente jongeren opmerkelijk was. Deze 

resultaten doen vermoeden dat er een verband bestaat tussen traumablootstelling, 

psychopathologie en antisociaal gedrag. Waar de dataverzameling in deze studie gebeurde 

in een forensische setting, groeide na verloop van tijd ook de belangstelling om dit te 

bestuderen bij jongeren uit de algemene populatie. Zo onderzochten Bergeti, Mattin, 

Richardson, Allison & Roeger (2004) zowel de relatie tussen trauma en antisociaal gedrag 

als de relatie tussen trauma en middelenmisbruik bij adolescenten uit de algemene 

populatie. Ze stelden vast dat seksueel misbruik significant geassocieerd is met antisociaal 

gedrag en middelenmisbruik. Ook in de studie van Garnesfi en Diekstra (1997) werden 

seksueel misbruikte adolescenten bevraagd met betrekking tot vier probleemcategorieën: 

emotionele problemen, agressief/delinquent gedrag, middelengerelateerd risicogedrag en 

zelfmoordgedrag. In de studie van Bensley, Van Eenwyk, Spieker & Schoder (1999) 

werden naast seksueel misbruik ook andere vormen van trauma (lichamelijke 

mishandeling, verwaarlozing) in verband gebracht met antisociaal gedrag en 

psychopathologie. Deze laatstgenoemde was toegespitst op specifiek probleemgedrag: 

zelfmoordgedachten en zelfmoordgedragingen. Er werd een samenhang vastgesteld tussen 

zowel trauma en antisociaal gedrag als trauma en zelfmoordgedrag. Aangezien dergelijke 

studies die zowel delinquentie als psychopathologie in eenzelfde onderzoek rond trauma 

bestuderen beperkt zijn, kan het zeker zinvol zijn om dit verder en meer diepgaand te 

bestuderen bij adolescenten uit de algemene populatie.  

 

7. Conclusie 

We kunnen stellen dat traumatische ervaringen ernstige en ingrijpende gevolgen 

kunnen hebben op het dagelijks functioneren van adolescenten. Zo is aangetoond dat 

getraumatiseerde jongeren een hoger risico lopen dan niet-getraumatiseerde jongeren om 

zowel internaliserende en externaliserende psychopathologie als delinquent gedrag te 

ontwikkelen. Bijgevolg suggereren verschillende onderzoeken dat traumatische ervaringen 

geassocieerd zijn met zowel delinquentie als psychopathologie. Literatuur heeft 

aangegeven dat de omvang en de aard van dit probleemgedrag afhankelijk zijn van een 

tweetal factoren: het type trauma waaraan iemand is blootgesteld en het aantal trauma’s die 
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iemand heeft ervaren. Deze bevindingen geven aan dat een verscheidenheid aan 

traumatische ervaringen moet worden bestudeerd om een adequaat beeld te krijgen van hun 

impact. Tot slot blijkt uit de literatuur dat er slechts weinig onderzoeken zijn die de impact 

van trauma’s bestudeerden waarin zowel de relatie met delinquentie als met 

psychopathologie uitvoerig werd nagegaan.   
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HOOFDSTUK III. 

                                        METHODOLOGIE 

 

1. Steekproef  

 

De relatie tussen trauma en psychopathologie enerzijds en trauma en delinquentie 

anderzijds wordt bestudeerd in een steekproef van schoolgaande adolescenten (12 tot 20 

jaar) uit het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Technisch Secundair Onderwijs 

(TSO) en  Beroeps Secundair Onderwijs (BSO). Via de medewerking van verschillende 

scholen was het mogelijk om in totaal 810 leerlingen te bevragen. Van die 810 leerlingen 

waren er 52 afwezig op het ogenblik dat de vragenlijsten werden afgenomen en hebben 13 

leerlingen niet meegewerkt aan het onderzoek om bepaalde redenen. Zo beheerste één 

leerling onvoldoende het Nederlands om de vragenlijsten te kunnen invullen, weigerde één 

leerling resoluut om de vragenlijsten in te vullen en hadden 11 andere leerlingen geen 

toestemming gekregen van hun ouders om deel te nemen aan dit onderzoek. Uiteindelijk 

hebben dus 745 leerlingen de vragenlijsten effectief ingevuld. Van deze ondervraagde 

adolescenten (N= 745) hadden 29 personen de vragenlijst rond trauma’s (misbruik en 

verwaarlozing) onvolledig ingevuld. Omdat deze vragenlijst de focus van voorliggend 

onderzoek vormde, werden deze 29 personen uit de analyses verwijderd, wat leidde tot een 

definitieve onderzoeksgroep van 716 schoolgaande adolescenten, waarvan 27,2% (N= 195) 

jongens en 72,8% meisjes (N=521).  

De adolescenten zijn afkomstig uit vijf scholen te Gent (twee stedelijke scholen, twee 

gemeenschapsscholen en één katholieke school). Atheneum Wispelberg, Koninklijk 

Atheneum Voskenslaan en het Koninklijk Atheneum Gentbrugge leverden allemaal 

leerlingen die één van de ASO-richtingen volgen. De directie selecteerde hoofdzakelijk 

klassen uit de richting humane wetenschappen om aan het onderzoek mee te werken. Bij 

de laatst genoemde school werden echter ook leerlingen uit de Latijnse en economische 

studierichting in het onderzoek opgenomen. Vervolgens waren de leerlingen die TSO of 

BSO volgen afkomstig  uit de VIP-school (Het Labyrint) en de BenedictusPoort Campus 

Maria Middelares. Hier komen de leerlingen uit diverse studierichtingen (e.g. verkoop, 

kantoor, verzorging, voeding, handel, boekhoudeninformatica, kinderzorg, thuis- en 

bejaardenzorg). In alle ondervraagde klassen was het een opvallend gegeven dat er veel 

meer meisjes dan jongens aanwezig waren.  
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Tabel 1 toont de socio-demografische kenmerken van de participanten. De leeftijd van 

de deelnemers varieert tussen 12 en 20 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 16.2 (SD= 

1.44) voor de totale steekproef. 46.7% (N= 334) is afkomstig uit het ASO, 30% (N=215) 

komt uit het TSO en 23.3% (N=167) tenslotte is afkomstig uit het BSO.  

Het overgrote deel van de deelnemers (83.9%, N= 601) heeft de Belgische nationaliteit, 

de overige 16.1% (N=115) is niet van Belgische origine of heeft een gemengde Belgische 

nationaliteit. De Sociaal Economische Status (SES) werd gemeten aan de hand van het 

beroep van de ouders. In deze steekproef komt 13.0% (N=93) uit een gezin met een lage 

SES en 87.0 % (N= 623) is afkomstig uit een gezin met een hoge of middelmatige SES. 

 
Tabel 1 

Socio-demografische kenmerken  

 Totaal(N=716)  

% of  
gemiddelde 
(SD)   

Meisjes(N=521) 

%  
of gemiddelde 
(SD)        

Jongens(N=195) 

%  
of gemiddelde 
(SD)   
 

Leeftijd (gemiddelde)  16.2(1.44) 16.1(1.43) 16.4(1.46)  

ASO (%) 46.7 39.0  67.2 
TSO (%) 30.0  32.4 23.6 
BSO (%) 23.3  28.6 9.2 

Belgische origine (%) 
Niet Belgische origine (%)  
of  gemengde Belgische origine 

83.9  
16.1  

84.8 
15.2 

81.5 
18.5 

Lage SES (%) 
Hoge of middelmatige SES(%) 

13.0 
87.0  

16.0 
84.0 

5.2 
94.8  

 

 

2. Procedure 

 

Om scholieren te bevragen inzake traumatische ervaringen, delinquent gedrag en 

psychopathologie werd de medewerking van verschillende scholen gevraagd. Omdat het 

dikwijls onmogelijk was om de directie zelf telefonisch te bereiken, werd er geopteerd om 

hun medewerking via mail te vragen. 22 verschillende scholen kregen een introductiebrief 

(zie bijlage 1) doorgemaild waarin het doel, het nut van het onderzoek en de vraag naar 

medewerking werden toegelicht. In geval van een positief antwoord tot deelname werd een 

afspraak gemaakt met de directie van de school om de concrete vragenlijsten samen met 

hen door te nemen, onduidelijkheden te verhelderen en praktische afspraken te maken.  

Uiteindelijk waren vijf scholen bereid om mee te werken aan het onderzoek. In 
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samenspraak met de directie werden verschillende klassen geselecteerd en werden de 

leerkrachten op de hoogte gebracht van het onderzoek. Vooraleer het onderzoek effectief 

van start kon gaan, kregen de studenten een brief mee naar huis waarin hun ouders op de 

hoogte werden gebracht van het onderzoek dat zou plaatsvinden op de school. Indien de 

ouders niet wensten dat hun zoon of dochter deelnam aan het onderzoek, konden zij dit via 

een informed consent formulier (zie bijlage 2) aangeven. Indien de leerling niet mocht 

deelnemen werd dit formulier aan de leerkracht doorgegeven die het op zijn beurt aan de 

onderzoekster bezorgde.  

De jongeren die wel mochten deelnemen werden klassikaal via een korte introductie 

door de onderzoekster op de hoogte gebracht van het onderzoek vooraleer de vragenlijsten 

in te vullen. Er werd duidelijk gemaakt dat er geen goede of foute antwoorden bestaan. 

Verder werd er gevraagd om de vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Tot slot werd 

de vertrouwelijkheid en anonimiteit van het onderzoek gegarandeerd. Er werd benadrukt 

dat hun individuele antwoorden aan niemand zullen doorgegeven worden, noch aan 

leerkrachten, directie, ouders, klasgenoten, politie of anderen. De jongeren moesten 

uitsluitend hun naam invullen op het eerste formulier van de vragenlijstbundel. Deze 

omvatte een informed consent (zie bijlage 3) waarin de jongeren konden ondertekenen dat 

ze vrijwillig meerwerken aan dit onderzoek. Er werd nogmaals anonimiteit verzekerd door 

aan te geven dat hun naam bij verdere verwerking nergens vermeld wordt en bijgevolg 

steeds vervangen zal worden door een nummer.  

Nadat de informed consent werd ondertekend, konden de deelnemers in stilte de 

vragenlijsten beginnen invullen. Dit gebeurde klassikaal tijdens een lesuur van 50 min 

onder toezicht van de onderzoekerster en leerkracht(en). Indien het mogelijk was, werden 

de leerlingen zoveel mogelijk apart gezet zodat ze de vragen in alle rust  konden invullen 

zonder dat medestudenten hun antwoorden konden lezen. Om geen kostbare tijd verloren 

te laten gaan, werden de vragenlijsten bij aanvang niet klassikaal overlopen. Voor de 

deelnemers was er wel steeds de mogelijkheid om vragen te stellen bij onduidelijkheden. 

Waar de onderzoekster tijdens de afname opmerkte dat een aantal leerlingen het opzet van 

een bepaalde vragenlijst niet goed begrepen en bijgevolg de vragen op een incorrecte 

manier invulden, werd er klassikaal een korte uitleg gegeven om duidelijkheid te scheppen 

en misverstanden te vermijden.  

 
3. Instrumenten 
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De operationalisering van trauma, delinquentie en psychopathologie is gebeurd aan de 

hand van verschillende vragenlijsten.  

 

3.1. Trauma 

 
Vragen inzake traumatische ervaringen bij adolescenten werden gebaseerd op de 

Childhood Trauma Questionnaire- Short Form (CTQ) (Bernstein et al., 2003). De CTQ is 

een retrospectief zelfrapportage-instrument dat gebruikt wordt om vijf vormen van 

mishandeling en verwaarlozing vast te stellen. Iedere vraag vangt aan met een 

gestandaardiseerde zin: “Toen ik opgroeide, …” 

(1) seksueel misbruik (e.g. “ probeerde iemand mij seksuele dingen te laten doen met 

mijzelf of mij naar seksuele dingen te laten kijken) 

(2) lichamelijke mishandeling (e.g. “werd ik gestraft met een riem, plank, een koord 

(of een ander hard voorwerp”) 

(3) emotionele mishandeling (e.g. “zeiden personen in ons gezin pijnlijke of 

beledigende dingen tegen mij”) 

(4) emotionele verwaarlozing (e.g. “voelde ik dat er niet van mij gehouden werd”) 

(5) lichamelijke verwaarlozing (e.g.”had ik niet genoeg te eten”) 

 

Deze vijf schalen van mishandeling of verwaarlozing worden elk vormgegeven door 

vier items. De deelnemers geven voor ieder item de frequentie van mishandeling en 

verwaarlozing weer op een 5-punt Likert schaal : ‘0’, nooit waar; ’1’, zelden waar; ‘2’, 

soms waar; ‘3’, vaak waar en ‘4’, zeer vaak waar. 

 

Het onderzoek van Bernstein et al. (2003) geeft aan dat de CTQ- Short Form zowel bij 

een klinische als algemene populatie kan worden gebruikt als screeningsinstrument voor de 

geschiedenis van mishandeling en verwaarlozing. Vervolgens stellen ze vast dat dit 

instrument voldoende valide en betrouwbaar is. Het heeft een hoge interne 

betrouwbaarheid met een Cronbach's alphas gaande van 0.74 tot 0.90 en een goede test-

hertest betrouwbaarheid over een periode van drie maanden (r= 0.80).  

 

Rond de periode dat Bernstein et al. (2003) deze verkorte versie van de oorspronkelijke 

CTQ  (Bernstein et al., 1994) ontwikkelden, werd een Nederlandstalige versie gemaakt van 

de voorloper van de huidige CTQ- Short Form (Bernstein et al., 2003). Een Nederlandse 

vertaling van de definitieve CTQ- Short Form kwam er echter niet, waardoor de vragenlijst 
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die in dit onderzoek wordt gebruikt niet helemaal overeenstemt met de CTQ- Short Form 

(Bernstein et al., 2003). Om beide versies zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen werd 

in navolging van Colins et al. (2009) geopteerd om van elke schaal de vier vragen die in 

beide versies opgenomen zijn te behouden en de vragen die niet overeenkomen niet te 

gebruiken. De 20 vragen die behouden blijven (zie bijlage 4),  worden gebruikt om (1) type 

trauma en (2) groepen trauma met of zonder emotionele trauma te definiëren. 

Type trauma: de likert-scores (variërend van 0 tot en met 4) voor de vier vragen per 

type trauma worden opgeteld om een totaalscore te verkrijgen voor seksueel misbruik, 

lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing en 

lichamelijke verwaarlozing. Een hoge totaalscore op de schaal duidt op de aanwezigheid 

van een ernstige vorm van mishandeling of verwaarlozing.  

Groepsstatus trauma: om een goed beeld te krijgen van de specifieke impact van 

emotionele trauma’s (i.e. emotionele mishandeling of emotionele verwaarlozing) werden 

er vier groepen trauma’s aangemaakt: (1) geen trauma, (2) enkel emotionele trauma’s (3) 

trauma zonder emotionele trauma’s en (4) trauma mét emotionele trauma’s.   

 

3.2. Psychopathologie 

 

Het probleemgedrag bij adolescenten werd nagegaan aan de hand van het deel dat peilt 

naar gedrags- en emotionele problemen van de Youth Self-Report (YSR) (Achenbach & 

Rescorla, 2001). De Youth Self-Report maakt deel uit van de Achenbach System of 

Empirically Based Assessment (ASEBA)-vragenlijsten. Hier worden vragenlijsten, 

interviews en observatielijsten verzameld die peilen naar het psychosociaal functioneren 

van kinderen en jongeren.  

De YSR is een vragenlijst die geschikt is voor 11 tot 18-jarigen waarbij de jongeren 

vragen over zichzelf beantwoorden over vaardigheden, gedragsproblemen en emotionele 

problemen. The YSR bestaat uit twee delen: (1) een vaardigheids- of competentiedeel met 

vragen die peilen naar sport, hobby’s, sociale activiteiten en school en (2) een deel met 112 

items dat peilt naar gedrags- en emotionele problemen. Voor elk item moeten de jongeren 

op een driepuntenschaal – gaande van 0 (helemaal niet waar voor me) tot 2 (duidelijk of 

vaak waar voor me) -aangeven hoe goed een vraag bij hen paste in de afgelopen zes 

maanden. De antwoorden op de 112 items kunnen herleid worden tot scores op acht 

zogenoemde syndroomschalen: angstig/depressief, teruggetrokken/depressief,  

lichamelijke klachten, sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen, 
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normafwijkend/delinquent gedrag en agressief gedrag. Verder is er nog een bijkomende 

subschaal ‘andere problemen’, deze omvat items die niet bij de reeds genoemde schalen 

thuishoren. Verder vormen de eerste drie schalen samen de meer omvattende schaal van 

internaliserend probleemgedrag, terwijl de laatste twee schalen samen de schaal van 

externaliserend probleemgedrag aanduiden. De scores op de internaliserende en 

externaliserende schaal vormen samen met de scores op de andere subschalen voor een 

totaalscore aan probleemgedrag. Om dergelijke schalen te bekomen, werd er steeds met 

de ruwe scores gewerkt. Hoge ruwe scores op de verschillende schalen duiden op ernstig 

en klinisch probleemgedrag. Hoewel in dit onderzoek hoofdzakelijk met de ruwe scores 

werd gewerkt, is het mogelijk om de ruwe scores van de acht syndroomschalen om te 

zetten naar T-scores die op hun beurt ingedeeld kunnen worden in een normaal gebied (T-

scores kleiner dan 65), subklinisch gebied (T-scores van 65 t.e.m. 69) en een klinisch 

gebied (T-scores hoger dan 70). Voor de schalen met internaliserende, externaliserende en 

totaalscore problemen liggen de cutpoints lager dan bij de syndroomschalen: T-scores 

kleiner dan 60 bevinden zich in het normaal gebied, T-scores tussen 60 en 63 in het 

subklinische gebied, terwijl de T-scores hoger dan 64 zich in het klinische gebied 

bevinden.  

YSR is oorspronkelijk een Amerikaanse vragenlijst ontwikkeld door Achenbach en 

Rescorla. Vandaag de dag wordt dit meetinstrument in verschillende landen gebruikt en is 

het reeds in verschillende talen vertaald, waaronder ook in het Nederlands (Verhulst, Van 

der Ende & Koot, in Hofstra, Van der Ende, & Verhulst, 2001). Het is dus een veelvuldig 

gebruikt en adequaat meetinstrument om psychopathologie bij kinderen en jongeren na te 

gaan. Er zijn veel gegevens over kwaliteitstoetsen van dit instrument, waardoor het nut van 

de YSR wordt aangegeven, zowel voor de klinische praktijk als voor wetenschappelijk 

onderzoek (Verhulst, 2006). YSR toont een goede betrouwbaarheid en goede 

validiteitgegevens. Er is een goede test-hertest betrouwbaarheid van 0.79 en het heeft een 

interne betrouwbaarheid van 0.67 tot 0.91 (Achenbach, 2001). Deze goede 

betrouwbaarheid en validiteit van de Amerikaanse versie van de YSR werden eveneens 

bevestigd voor de Nederlandse vertaling (Verhulst, Van der Ende & Koot, in Hofstra et 

al.,2001). Wat de normering betreft, zijn de schalen gebaseerd op scores van een 

steekproef uit de Amerikaanse bevolking. In Vlaanderen wordt hoofdzakelijk met deze 

Amerikaanse normen gewerkt, omdat de Nederlandse normen nog niet beschikbaar zijn. 

Om die reden werd het niet opportuun geacht de deelnemers van voorliggend onderzoek 

toe te wijzen in een normaal, subklinisch en klinisch gebied (zie hoger). 
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3.3. Delinquentie 

 

De gebruikte vragenlijst om delinquent gedrag bij adolescenten in kaart te brengen, is 

grotendeels gebaseerd op het meetinstrument dat Junger-Tas (1994) hanteerde in zijn 

internationale studie naar zelfrapporterende delinquentie. De vragenlijst omvatte vragen 

omtrent 50 verschillende delicten. De jongere werd gevraagd of hij/zij deze beschreven 

delicten ‘ooit wel eens had gepleegd’. Indien dit het geval was, konden ze in twee 

bijhorende kolommen de frequentie van de gepleegde delicten aangeven. In de eerste 

kolom gaven ze de frequentie weer uit de afgelopen vijf jaar, terwijl in de andere kolom de 

frequentie in het afgelopen jaar werd gevraagd. Tot slot werden enkele categorieën van 

delinquent gedrag gemaakt, die elk vormgegeven werden door een aantal items:  

Vandalisme (6 items), kleine diefstal zonder geweld (4 items), middelmatige diefstal 

zonder geweld (6 items), ernstige diefstal zonder geweld (3 items), middelengerelateerde 

delicten (3 items) en gewelddadige delicten (12 items) (zie bijlage 5).   

 

Vervolgens werden een aantal categorieën samengevoegd tot vier nieuwe variabelen: 

- Totale diefstal: kleine diefstal zonder geweld + middelmatige diefstal zonder 

geweld    + ernstige diefstal zonder geweld 

- Eigendomsdelicten: vandalisme + totale diefstal 

-Niet-gewelddadige delicten: middelengerelateerde delicten en 

eigendomsdelicten 

-Totaalscore delicten: niet-gewelddadige delicten + gewelddadige delicten + 

het dragen van een wapen (item 50) 

 

Deze vragenlijst werd evenwel door het overgrote deel van de adolescenten niet 

consequent ingevuld. Zo werd er in de kolommen dikwijls geen frequentie opgegeven, 

maar slechts met een kruisje aangeduid of met een hoeveelheid als ‘veel’ of ‘soms’ 

aangegeven. Bijgevolg kan in dit scriptieonderzoek geen beeld gegeven worden van het 

totaal aantal delicten per categorie, maar kunnen er enkel uitspraken worden gedaan over 

het aantal verschillende soorten delicten. We verduidelijken dit met een voorbeeld. 

Wanneer de deelnemers een kruisje aangaven bij volgende vragen: ooit thuis geld gestolen, 

ooit iets uit een winkel gestolen en ooit iets vanuit een openbare ruimte gestolen, levert dit 

bijgevolg 3 verschillende soorten delicten op. Indien de deelnemers consequent hadden 
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ingevuld hoe vaak ze deze drie delicten in het afgelopen jaar of de afgelopen 5 jaar hadden 

gedaan, hadden we bijvoorbeeld het getal 26 bekomen die een beeld gaf over de frequentie 

van de verschillende delicten. 

 

3.4. Socio-demografische kenmerken 

 

Om algemene informatie over de deelnemende adolescent te verzamelen, werd een 

sociodemografische vragenlijst gebruikt. Deze vragenlijst omvatte vragen over school, 

familie, beroep van zowel vader als moeder, nationaliteit, economisch kapitaal en materiële 

leefomstandigheden. De Sociaal Economische Status (SES) werd naargelang het beroep 

van de ouders opgedeeld in twee groepen: lage SES vs. gemiddelde of hoge SES. Het 

begrip SES werd geoperationaliseerd door werkloze ouders of ouders met een lage status-

job (ongeschoolde of geschoolde arbeid) in de lage SES- groep te plaatsen.  

 

4. Data-analyse 

 

De statistische analyses gebeurden aan de hand van SPSS 15.0 (Statistical Package for 

the Social Science). Voor alle analyses werden p-waarden (sig.) kleiner dan 0.05 als 

significant beschouwd. 

Aan de hand van diverse univariate lineaire regressieanalyses werden de relaties tussen 

type trauma (afhankelijke variabele) en psychopathologie (onafhankelijke variabele) en 

tussen type trauma (afhankelijke variabele) en delinquentie (onafhankelijke variabele) 

bestudeerd. Om deze lineaire regressieanalyses te mogen toepassen, moet de afhankelijke 

variabele normaal verdeeld zijn en moet aan de voorwaarde van gelijke varianties worden 

voldaan.  In deze steekproef voldoen de meeste variabelen niet aan deze twee 

voorwaarden, maar gezien de grootte van onze steekproef (N= 716), verwachten we geen 

problemen. 

Variabelen in de univariate analyses met een p waarde <.05 werden geselecteerd om 

een best passend model te bouwen door middel van meervoudige lineaire regressie 

wanneer (1) enkel psychopathologie-gerelateerde variabelen (= Model psychopathologie), 

(2) enkel delinquentie-gerelateteerde (= Model delinquentie), en (3) zowel 

psychopathologie- en delinquentie-gerelateerde (= Model psychopathologie en 

delinquentie) onafhankelijke variabelen in rekening worden gebracht.  Deze onafhankelijke 

variabelen werden in Blok 1 ingevoerd (Methode Forward conditional selection). Omdat 
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lage SES, origine, economisch kapitaal en leeftijd met zowel trauma als psychopathologie 

en delinquentie kunnen samenhangen, werden deze vier variabelen altijd mee opgenomen 

in het bouwen van een best passend model (Blok 2, Method Enter). Op deze manier kan 

worden nagegaan in welke mate bepaalde onafhankelijke psychopathologie- en 

delinquentie-gerelateerde variabelen met trauma samenhangen wanneer gecontroleerd 

wordt op SES, leeftijd, economisch kapitaal en origine. Voorafgaand aan het bouwen van 

deze best passende modellen werd multicollineariteit tussen onafhankelijke variabelen 

nagegaan. Bovenstaande analyses worden uitgevoerd voor de volledige steekproef alsook 

voor jongens en meisjes afzonderlijk. 

Dezelfde analytische strategie werd gebruikt met betrekking tot de relaties multipele 

trauma en psychopathologie en/of delinquentie. 

Aan de hand van One-way Anova werden verschillen tussen groepsstatus trauma met 

betrekking tot psychopathologie en delinquentie onderzocht. Omdat er zeer veel 

paarsgewijze vergelijkingen nodig zijn, wordt gebruikt gemaakt van de Bonferonni-

correctietoets voor multipele vergelijkingen. 

 

5. Onderzoeksvragen  

 

Met dit scriptieonderzoek trachten we vier onderzoeksvragen te beantwoorden: 

1. Wat is de prevalentie van trauma, psychopathologie en delinquentie bij 

schoolgaande jongeren? 

2. In welke mate is er een lineaire relatie tussen trauma en psychopathologie enerzijds 

en trauma en delinquentie anderzijds? 

3. Kan er naargelang het type trauma een verscheidenheid aan psychopathologie en 

delinquent gedrag worden waargenomen?  

4. Kunnen we emotionele trauma’s (i.e emotionele mishandeling en/of verwaarlozing) 

als meest bepalende vorm van trauma’s beschouwen?  
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HOOFDSTUK IV. 

RESULTATEN 

 

DEEL 1: 

Prevalentie trauma, psychopathologie en delinquentie (cf. onderzoeksvraag 1) 

 

1. Prevalentie trauma 

 

In dit onderzoek werden verschillende prevalenties onderzocht. Als eerste werd 

nagegaan hoeveel jongeren uit de steekproef (N= 716) werden blootgesteld aan een 

traumatische gebeurtenis. Van de 716 deelnemers rapporteren er 273 (38,1%) minstens 

één traumatische ervaring. De gemiddelde totaalscore voor CTQ bedraagt 11.97 (SD 8.03). 

Verder zien we dat in de totale steekproef de schaal van emotionele verwaarlozing de 

hoogste gemiddelde score van 4.67 (SD 3.85) telt, gevolgd door lichamelijke 

verwaarlozing (gemiddelde 4.03; SD 2.24), emotionele mishandeling (gemiddelde 1.97; 

SD 3.06), seksueel misbruik (gemiddelde 0.53; SD 1.96) en lichamelijke mishandeling 

(gemiddelde 0.48; SD 1.74).  

Wanneer we enkel meisjes in beschouwing nemen, zien we dat de CTQ totaalscore 

12.02 (SD 8.17) bedraagt. De hoogste gemiddelde score is eveneens te vinden op de schaal 

van emotionele verwaarlozing (gemiddelde 4.72; SD 3.67), gevolgd door lichamelijke 

verwaarlozing (gemiddelde 3.93; SD 1.29), emotionele mishandeling (gemiddelde 1.99; 

SD 3.15), seksueel misbruik (gemiddelde 0.59; SD 2.08) en tot slot lichamelijke 

mishandeling (gemiddelde 0.49; SD 1.81).  

Wanneer enkel jongens in rekening worden gebracht, zien we dat de CTQ totaalscore 

een gemiddelde van 11.83 (SD 7.69) bevat.  Jongens scoren ook hier het hoogst op de 

schaal van emotionele verwaarlozing met een gemiddelde score van 4.55 (SD 3.34), 

gevolgd door lichamelijke verwaarlozing (gemiddelde 4.29; SD 3.73), emotionele 

mishandeling (gemiddelde 1.90; SD 2.83), lichamelijke mishandeling (gemiddelde 0.46; 

SD 1.51) en tot slot seksueel misbruik (gemiddelde 0.36; SD 1.58). 

Deze gemiddelden en standaarddeviaties voor de totale steekproef, meisjes en jongens 

worden weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2 

Prevalentie trauma’s 

 Totale steekproef 

(N=716) 

Gemiddelde (SD) 

Meisjes 

(N=521) 

Gemiddelde (SD) 

Jongens 

(N=195) 

Gemiddelde (SD) 
 

CTQ totaalscore       11.97(8.03)        12.02 (8.17) 11.83 (7.69) 
 

Emotionele verwaarlozing 4.67 (3.85)  4.72 (3.67)  4.55 (3.34) 
 

Lichamelijke verwaarlozing 4.03 (2.24)  3.93 (1.29)  4.29 (3.73) 
 

Emotionele mishandeling 1.97 (3.06)  1.99 (3.15)  1.90 (2.83) 
 

Seksueel misbruik 0.53 (1.96)  0.59 (2.08)  0.36 (1.58) 
 

Lichamelijke mishandeling 0.48 (1.74)  0.49 (1.81)  0.46 (1.51) 

 

2. Prevalentie psychopathologie 

 

In tabel 3 zien we de gemiddelde scores voor het totale probleemgedrag (gemiddelde 

52.16; SD 21.9), internaliserend probleemgedrag (gemiddelde 15.80; SD 9.01) en 

externaliserend probleemgedrag (gemiddelde 14.04; SD 7.62).   

Wat meisjes betreft, bedraagt de gemiddelde score voor het totale probleemgedrag 

52.44 (SD 21.94), gevolgd door internaliserend probleemgedrag (gemiddelde 17.20; SD 

9.06) en externaliserend probleemgedrag (gemiddelde 13.24; SD 7.04 ).  

Wanneer we enkel jongens in beschouwing nemen bedraagt de gemiddelde score voor 

het totale probleemgedrag 51.09 (SD 22.00), gevolgd door internaliserend probleemgedrag 

(gemiddelde 12.07; SD 7.75) en externaliserend probleemgedrag (gemiddelde 16.20; SD 

8.66). 

 

Tabel 3 

Prevalentie psychopathologie: totaal, internaliserend en externaliserend probleemgedrag 

  Totale steekproef 

 

Gemiddelde (SD) 

Meisjes 

 

Gemiddelde (SD) 

Jongens 

 

Gemiddelde (SD) 
 

Totaal probleemgedrag      52.16 (21.9)  52.44 (21.94)   51.09 (22.00) 
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Internaliserend probleemgedrag      15.80 (9.01) 17.20  (9.06) 12.07 (7.75) 

 
Externaliserend probleemgedrag  14.04 (7.62) 13.24  (7.04) 16.20 (8.66 ) 

 

 

3. Prevalentie delinquentie 

 

Tot slot werd ook het totaal aantal delicten van de jongeren nagegaan. Deze worden 

weergegeven in tabel 4. Van de ondervraagde deelnemers zegt 72.4% ooit al eens een 

delict te hebben gepleegd. De delicten die het meest voorkomen onder deze jongeren zijn 

niet-gewelddadige delicten (64.6%), eigendomsdelicten (63.9%) en totale diefstal (58.2%) 

waaronder delicten zoals kleine diefstal zonder geweld (52.5%), gewelddadige delicten 

(39%), middelmatige diefstal zonder geweld (35.9%) en vandalisme (33.6%) het meest 

werden gepleegd. Middelengerelateerde delicten (12.9%) en ernstige diefstal zonder 

geweld komen daarentegen opvallend minder voor (7.0%). Beduidend meer jongens 

(83.9%) dan meisjes (68.1%) geven aan ooit al eens een delict te hebben gepleegd. Dit is 

voor alle bevraagde delicten het geval. Het grootste verschil tussen jongens en meisjes 

wordt gevonden bij vandalisme. Terwijl 1/4 van de meisjes dit delict rapporteerden, was 

dit bij de helft van de jongens het geval. Ook bij de middelgerelateerde delicten en 

middelmatige diefstal zonder geweld zijn er verschillen op te merken tussen jongens en 

meisjes. Meisjes verschillen het minst van jongens wat betreft kleine diefstal zonder 

geweld.   

 

Tabel 4  

Prevalentie delinquentie  

 Totale steekproef  Meisjes  Jongens

    %      %       % 

Ooit delict gepleegd  72.4   68.1    83.9  

Niet-gewelddadige delicten  64.6   34.7   50.5  

Eigendomsdelicten  63.9   59.5   76.0 

Totale diefstal  58.2   60.1   76.8  

Kleine diefstal zonder geweld 52.2   49.1   61.7 

Gewelddadige delicten  39.0   34.7   50.5  
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Middelmatige diefstal   35.9   31.2   48.8 

Vandalisme    33.6   27.5   50.0 

Middelengerelateerde delicten 12.9   8.1    26.0  

Ernstige diefstal zonder geweld 7.0   3.3   17.2  

 

 

 

DEEL 2:  

Univariate associaties tussen trauma, psychopathologie en delinquentie  

(cf. onderzoeksvraag 2 )  

 

Verschillende univariate lineaire regressieanalyses werden uitgevoerd om de relaties 

tussen type trauma (afhankelijke variabele) en psychopathologie (onafhankelijke variabele) 

en tussen type trauma (afhankelijke variabele) en delinquentie (onafhankelijke variabele) 

na te gaan. De resultaten van de analyses worden achtereenvolgens gepresenteerd voor de 

totale steekproef, voor meisjes en jongens.  

 

1. CTQ Totaalscore 

 

1.1. Psychopathologie en totaalscore 

 

Tabel 5 toont dat voor de totale steekproef zowel de 8 subschalen, de totaalscore op 

probleemgedrag als de internaliserende en externaliserende schaal significant geassocieerd 

zijn met de totaalscore van de CTQ (p<.001). De correlaties variëren  tussen 0.24 tot 0.46.  

Wanneer we enkel meisjes in beschouwing nemen, zien we dat eveneens alle 

psychopathologie-gerelateerde variabelen significant geassocieerd zijn met de totaalscore 

van de CTQ (p<.001) met correlaties variërende tussen 0.26 tot 0.49. 

Wat jongens betreft, zien we dat ook hier alle psychopathologie-gerelateerde 

variabelen significant geassocieerd zijn met de totaalscore van de CTQ (p<.01). De 

correlaties liggen echter iets lager (variërend tussen 0.19 tot 0.37) dan bij de totale 

steekproef en bij de steekproef die uitsluitend uit meisjes bestaat.  

 

1.2. Delinquentie en totaalscore 
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In tabel 5 is ook te zien dat voor de totale steekproef alle delinquentie-gerelateerde 

variabelen significant geassocieerd zijn met de totaalscore van de CTQ (p<.001). De 

correlaties variëren tussen 0.12 tot  0.25. 

Wanneer we uitsluitend meisjes uit de steekproef in rekening brengen, zien we echter 

dat variabelen zoals ernstige diefstal zonder geweld en middelengerelateerde delicten niet 

significant geassocieerd zijn met de totaalscore van de CTQ gedrag (p>.05). Alle andere 

delinquentie-gerelateerde variabelen blijken wél significant geassocieerd te zijn met de 

totaalscore van de CTQ en omvatten variërende correlaties tussen 0.11 tot 0.23 (p<.05).  

Wat jongens betreft, zijn opnieuw alle delinquentie-gerelateerde variabelen significant 

geassocieerd met de totaalscore van de CTQ (p<.001). De correlaties lijken hoger te liggen 

dan voor de totale steekproef en de steekproef van enkel meisjes. De correlaties variëren 

tussen 0.25 tot 0.37. 

 

Tabel 5 

Univariate associaties van psychopathologie en delinquentie met CTQ totaalscore 

 Totale 
steekproef 
(N =716) 

Meisjes 
 

(N =521) 

Jongens 
 

(N =195) 
 β β β 

Youth Self-Report (ruwe scores)    
   Totale score 0.46*** 0.49*** 0.37*** 
   Internaliserende schaal 0.42*** 0.46*** 0.32*** 
   Externaliserende schaal 0.34*** 0.38*** 0.26*** 
   Angstig/depressief  subschaal 0.36*** 0.42***     0.21** 
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 0.36*** 0.38*** 0.29*** 
   Lichamelijke klachten  subschaal 0.31*** 0.33***     0.24** 
   Sociale problemen subschaal 0.27*** 0.30***     0.19** 
   Denkproblemen subschaal 0.38*** 0.40*** 0.33*** 
   Aandachtsproblemen subschaal 0.25*** 0.26***     0.22** 
   Normafwijkend/delinquent gedrag subschaal 0.28*** 0.30*** 0.28*** 
   Agressief gedrag subschaal 0.32*** 0.38***     0.20** 
   Andere problemen subschaal 0.31*** 0.31*** 0.29*** 

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)    
   Vandalisme  0.18*** 0.17*** 0.26*** 
   Kleine diefstal zonder geweld 0.17***     0.12** 0.31*** 
   Middelmatige diefstal zonder geweld 0.15*** 0.11*** 0.25*** 
   Ernstige diefstal zonder geweld 0.15***  0.37*** 
   Totale diefstal 0.19*** 0.12*** 0.35*** 
   Eigendomsdelicten 0.23*** 0.19*** 0.35*** 
   Middelengerelateerde delicten     0.12**  0.27*** 
   Niet-gewelddadige delicten 0.23*** 0.19*** 0.36*** 
   Gewelddadige delicten 0.21*** 0.20*** 0.29*** 
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   Totale delicten 0.25*** 0.23*** 0.36*** 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 

2. Seksueel misbruik  

 

2.1. Psychopathologie en seksueel misbruik 

 

Tabel 6 laat zien dat voor de totale steekproef alle psychopathologie-gerelateerde  

variabelen significant geassocieerd zijn met seksueel misbruik (p<.001). We zien echter 

dat internaliserende problemen (r=0.29) sterker geassocieerd zijn met seksueel misbruik 

dan externaliserende problemen (r=0.18). 

     Wanneer we enkel meisjes in beschouwing nemen, zien we dat opnieuw alle 

psychopathologie-gerelateerde variabelen significant geassocieerd zijn met seksueel 

misbruik (met variërende correlaties van 0.15 tot 0.31, p<.01). 

Wat jongens betreft, zien we dat alle internaliserende problemen 

(teruggetrokken/depressief, angstig/depressief en lichamelijke klachten), sociale problemen 

en denkproblemen significant geassocieerd zijn met seksueel misbruik (variërend tussen 

0.14. tot 0.25), terwijl de externaliserende schalen (agressief en normafwijkend/delinquent 

gedrag) en de subschaal van de aandachtsproblemen geen significante relatie tonen met 

seksueel misbruik (p>0.05). 

 

2.2. Delinquentie en seksueel misbruik 

 

We zien in tabel 6 dat voor de totale steekproef alle delinquentie-gerelateerde 

variabelen significant geassocieerd zijn met seksueel misbruik (p<.01). Het gaat over een 

kleine samenhang, aangezien we te maken hebben met correlaties variërend tussen 0.11 tot 

0.16.  

Wat meisjes betreft, tonen alle delinquentie-gerelateerde variabelen (p<.05) – behalve 

delicten zoals kleine diefstal en ernstige diefstal zonder geweld (p>.05)- een significante 

relatie met seksueel misbruik (varierende tussen 0.10 tot 0.16).  

We zien dat alle delinquentie-gerelateerde variabelen bij jongens geassocieerd zijn met 

seksueel misbruik (p<.05). Deze correlaties liggen hoger dan bij de totale steekproef en bij 

meisjes. Ze variëren van 0.17 tot 0.30.  
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Tabel 6 

Univariate associaties van psychopathologie en delinquentie met seksueel misbruik 

 Totale 
steekproef 
(N =716) 

Meisjes 
 

(N =521) 

Jongens 
 

(N =195) 
 β β β 

Youth Self-Report (ruwe scores)    
   Totale score 0.29*** 0.31*** 0.24** 
   Internaliserende schaal 0.28*** 0.28***   0.25*** 
   Externaliserende schaal 0.18*** 0.23***  
   Angstig/depressief  subschaal 0.24*** 0.25*** 0.16* 
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 0.18*** 0.19*** 0.15* 
   Lichamelijke klachten  subschaal 0.24*** 0.25*** 0.14* 
   Sociale problemen subschaal 0.16*** 0.16*** 0.18* 
   Denkproblemen subschaal 0.26*** 0.27***   0.24** 
   Aandachtsproblemen subschaal 0.13***     0.15**  
   Normafwijkend/delinquent gedrag subschaal 0.15*** 0.20***  
   Agressief gedrag subschaal 0.16*** 0.20***  
   Andere problemen subschaal 0.21*** 0.21***       0.20** 

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)    
   Vandalisme  0.12**      0.11* 0.23** 
   Kleine diefstal zonder geweld 0.11**    0.26*** 
   Middelmatige diefstal zonder geweld 0.11**      0.11**      0.17* 
   Ernstige diefstal zonder geweld 0.11**    0.30*** 
   Totale diefstal   0.13***      0.10*   0.27*** 
   Eigendomsdelicten 0.16**      0.14**   0.28*** 
   Middelengerelateerde delicten   0.13***      0.12** 0.25** 
   Niet-gewelddadige delicten   0.17***      0.15**   0.29*** 
   Gewelddadige delicten 0.10**      0.10* 0.19** 
   Totale delicten   0.16***      0.16***   0.28*** 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 

 

3. Lichamelijke mishandeling 

 

3.1. Psychopathologie en lichamelijke mishandeling 

 

Tabel 7 toont dat alle psychopathologie-gerelateerde variabelen voor de totale 

steekproef significant geassocieerd zijn met lichamelijke mishandeling (p<.01) met 

correlaties variërend tussen 0.12 tot 0.29. 

Wanneer we meisjes in beschouwing nemen, zijn net zoals in de totale steekproef alle 

psychopathologie-gerelateerde variabelen significant geassocieerd zijn met lichamelijke 

mishandeling (p<.01), met variërende correlaties tussen 0.12 en 0.30. 
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Wat jongens betreft, zien we dat vooral externaliserende problemen (variërend tussen 

0.24 tot 0.29, p<.001 ), significant geassocieerd zijn met lichamelijke mishandeling 

(p<.001). Van de internaliserende schaal zijn enkel de subschalen 

teruggetrokken/depressief gedrag(r= 0.17, p<.05) en lichamelijke klachten (r=0.15, p<.05) 

significant geassocieerd met lichamelijke mishandeling. Verder toont ook de subschaal van 

de denkproblemen een significante relatie met lichamelijke mishandeling (r=0.17, p<.05).  

 

3.2. Delinquentie en lichamelijke mishandeling 

 

Tabel 7 geeft ook aan dat voor de totale steekproef het overgrote deel van de 

psychopathologie-gerelateerde variabelen een significante samenhang toont met 

lichamelijke mishandeling (variërend tussen 0.11 tot 0.23, p<,.01). Enkel 

middelengerelateerde delicten en een delict zoals middelmatige diefstal zonder geweld 

tonen geen significante samenhang (p>.05). 

In tegenstelling tot de totale steekproef, zien we dat bij meisjes slechts 5 van de 10 

delinquentie-gerelateerde variabelen zoals vandalisme, totale diefstal, niet gewelddadige 

delicten, gewelddadige delicten en totaal delicten significant geassocieerd zijn met 

lichamelijke mishandeling (variërend tussen 0.14 tot 0.23, p<.01).  

Bij jongens zien we dat alle delinquentie-gerelateerde variabelen een significante 

samenhang met lichamelijke mishandeling vertonen (p<.001). Dit zijn sterkere correlaties 

dan voor de totale steekproef en de steekproef met enkel meisjes. Ze variëren tussen 0.25 

tot 0.49.  

 

Tabel 7 Univariate associaties van psychopathologie en delinquentie met lichamelijke 

mishandeling 

 Totale 
steekproef 
(N = 716) 

Meisjes 
 

(N = 521) 

Jongens 
 

(N = 195) 
 β β β 

Youth Self-Report (ruwe scores)    
   Totale score 0.29*** 0.30***     0.26*** 
   Internaliserende schaal 0.27*** 0.30***       0.16* 
   Externaliserende schaal 0.22*** 0.21***     0.30*** 
   Angstig/depressief  subschaal 0.23*** 0.28***  
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 0.20*** 0.20*** 0.17* 
   Lichamelijke klachten  subschaal 0.23*** 0.25*** 0.15* 
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   Sociale problemen subschaal 0.13***     0.14**  
   Denkproblemen subschaal 0.25*** 0.27*** 0.17* 
   Aandachtsproblemen subschaal     0.12**     0.12**  
   Normafwijkend/delinquent gedrag subschaal 0.16***     0.14**   0.29*** 
   Agressief gedrag subschaal 0.23*** 0.24*** 0.24** 
   Andere problemen subschaal 0.22*** 0.24***  

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)    
   Vandalisme  0.23*** 0.23*** 0.25*** 
   Kleine diefstal zonder geweld     0.11**  0.30*** 
   Middelmatige diefstal zonder geweld   0.27*** 
   Ernstige diefstal zonder geweld 0.16***  0.49*** 
   Totale diefstal     0.12**  0.38*** 
   Eigendomsdelicten 0.21*** 0.17*** 0.37*** 
   Middelengerelateerde delicten   0.27*** 
   Niet-gewelddadige delicten 0.21*** 0.16*** 0.38*** 
   Gewelddadige delicten 0.18***     0.14** 0.31*** 
   Totale delicten 0.23*** 0.18*** 0.39*** 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
  
 
4. Emotionele mishandeling 

 

4.1. Psychopathologie en emotionele mishandeling 

 

Uit tabel 8 blijkt dat alle psychopathologie-gerelateerde variabelen voor de totale 

steekproef significant geassocieerd zijn met emotionele mishandeling (p<.001) met 

correlaties variërend tussen 0.25 tot 0.46. 

Net zoals in de totale steekproef tonen ook alle psychopathologie-gerelateerde 

variabelen een significante samenhang met emotionele mishandeling als de meisjes in 

beschouwing worden genomen (p<.001), met correlaties variërend van 0.25 tot 0.47. 

Ook wat jongens betreft, zien we dat alle psychopathologie-gerelateerde variabelen 

significant geassocieerd zijn met emotionele mishandeling (p<.01) met correlaties 

variërend van 0.21 tot 0.42. 

 

4.2. Delinquentie en emotionele mishandeling 

 

In tabel 8 zien we dat alle delinquentiegerelateerde variabelen significant geassocieerd 

zijn met emotionele mishandeling (p<.01), variërende correlaties tussen 0.10 tot 0.24. 

Wat de meisjes betreft, zien we dat kleine en middelmatige diefstal, totale diefstal, 

eigendomsdelicten, gewelddadige en niet gewelddadige delicten en totale delicten 
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significant geassocieerd zijn met emotionele mishandeling (variërend tussen 0.09 en 0.21, 

p<.05). 

Wanneer we jongens in beschouwing nemen zien we in tegenstelling tot meisjes dat 

opnieuw alle delinquentie-gerelateerde variabelen een significante samenhang tonen met 

emotionele mishandeling (p<.001). Er zijn sterke correlaties te vinden die variëren tussen 

0.29 tot 0.42. 

 

Tabel 8 

Univariate associaties van psychopathologie en delinquentie met emotionele mishandeling 

 Totale 
steekproef 
(N =716) 

Meisjes 
 

(N =521) 

Jongens 
 

(N =195) 
 β β β 

Youth Self-Report (ruwe scores)    
   Totale score 0.46*** 0.47*** 0.42*** 
   Internaliserende schaal 0.39*** 0.42*** 0.32*** 
   Externaliserende schaal 0.36*** 0.39*** 0.33*** 
   Angstig/depressief  subschaal 0.34*** 0.39***     0.21** 
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 0.31*** 0.32*** 0.28*** 
   Lichamelijke klachten  subschaal 0.31*** 0.32*** 0.29*** 
   Sociale problemen subschaal 0.29*** 0.29*** 0.28*** 
   Denkproblemen subschaal 0.37*** 0.37*** 0.36*** 
   Aandachtsproblemen subschaal 0.25*** 0.25***     0.24** 
   Normafwijkend/delinquent gedrag subschaal 0.32*** 0.33*** 0.35*** 
   Agressief gedrag subschaal 0.32*** 0.36*** 0.26*** 
   Andere problemen subschaal 0.27*** 0.26*** 0.32*** 

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)    
   Vandalisme      0.10**  0.29*** 
   Kleine diefstal zonder geweld 0.16***     0.11* 0.31*** 
   Middelmatige diefstal zonder geweld     0.15**     0.09* 0.30*** 
   Ernstige diefstal zonder geweld 0.10***  0.29*** 
   Totale diefstal 0.17***     0.10* 0.36*** 
   Eigendomsdelicten 0.17***     0.11** 0.37*** 
   Middelengerelateerde delicten     0.13**  0.29*** 
   Niet-gewelddadige delicten 0.18***     0.12** 0.38*** 
   Gewelddadige delicten 0.24*** 0.21*** 0.38*** 
   Totale delicten 0.23*** 0.16*** 0.42*** 

      * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 
 

5. Emotionele verwaarlozing 

 

5.1. Psychopathologie en emotionele verwaarlozing 
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Zoals blijkt uit tabel 9 zijn voor de totale steekproef alle psychopathologie-gerelateerde 

variabalen significant geassocieerd met emotionele verwaarlozing (p<.001). De correlaties 

variëren van 0.18 tot 0.32. 

Ook wanneer uitsluitend meisjes in rekening worden gebracht, zijn alle 

psychopathologie-gerelateerde variabelen significant geassocieerd met emotionele 

verwaarlozing (variëren  tussen 0.19 tot 0.35, p<.001).  

Wanneer we enkel rekening houden met jongens zien we dat vooral internaliserende 

problemen (variërend tussen 0.14 tot 0.28, p<.05), denkproblemen (r=0.18, p<.05), 

aandachtsproblemen (r=0.19, p<.01) en andere problemen (r=0.20, p<.01) significant 

geassocieerd zijn met emotionele verwaarlozing. Terwijl van de externaliserende schaal 

enkel normafwijkend/delinquent gedrag significant geassocieerd is met emotionele 

verwaarlozing (r=0.20, p<.01). 

 

5.2. Delinquentie en emotionele verwaarlozing 

 

We zien in tabel 9 dat voor de totale steekproef delicten zoals vandalisme, kleine en 

middelmatige diefstal zonder geweld, totale diefstal, eigendomsdelicten, gewelddadige en 

niet-gewelddadige delicten en totale delicten significant geassocieerd zijn met emotionele 

verwaarlozing p<.01). De correlaties variëren tussen 0.10 tot 0.16.  

Net zoals we hebben gezien bij de totale steekproef, zijn wat betreft meisjes enkel 

delicten zoals vandalisme, kleine en middelmatige diefstal zonder geweld, totale diefstal, 

eigendomsdelicten, gewelddadige en niet-gewelddadige delicten, en totale delicten 

significant geassocieerd met emotionele verwaarlozing (p<.05). De correlaties variëren 

tussen 0.09 tot 0.20. 

 Wat jongens betreft, zien we dat vandalisme, kleine en ernstige diefstal zonder geweld, 

totale diefstal, eigendomsdelicten, niet gewelddadige delicten en totale delicten significant 

geassocieerd zijn met emotionele verwaarlozing (p<.05). De correlaties liggen hier wat 

hoger dan voor de totale steekproef en steekproef meisjes en ze variëren tussen 0.15 tot 

0.20. 
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Tabel 9 

Univariate associaties van psychopathologie en delinquentie met emotionele verwaarlozing 

 Totale 
steekproef 
(N =716) 

Meisjes 
 

(N =521) 

Jongens 
 

(N =195) 
 β β β 

Youth Self-Report (ruwe scores)    
   Totale score 0.32*** 0.35*** 0.25** 
   Internaliserende schaal 0.30*** 0.32***      0.24** 
   Externaliserende schaal 0.25*** o.30***      0.17* 
   Angstig/depressief  subschaal 0.25*** 0.29***      0.14* 
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 0.32*** 0.33***   0.28*** 
   Lichamelijke klachten  subschaal 0.19*** 0.19*** 0.21** 
   Sociale problemen subschaal 0.20*** 0.22***  
   Denkproblemen subschaal 0.23*** 0.24***      0.18* 
   Aandachtsproblemen subschaal 0.18*** 0.19*** 0.19** 
   Normafwijkend/delinquent gedrag subschaal 0.20*** 0.21*** 0.20** 
   Agressief gedrag subschaal 0.24*** 0.30***  
   Andere problemen subschaal 0.20*** 0.19***   0.20** 

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)    
   Vandalisme  0.14***      0.15** 0.17* 
   Kleine diefstal zonder geweld     0.11**      0.09*   0.20** 
   Middelmatige diefstal zonder geweld     0.10**      0.10*  
   Ernstige diefstal zonder geweld   0.15* 
   Totale diefstal     0.12**      0.10* 0.18* 
   Eigendomsdelicten 0.16***   0.16***   0.19** 
   Middelengerelateerde delicten    
   Niet-gewelddadige delicten      0.16** 0.16***   0.19** 
   Gewelddadige delicten      0.10**      0.13**  
   Totale delicten 0.16*** 0.18*** 0.18* 

      * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 
6. Lichamelijke verwaarlozing 

 

6.1. Psychopathologie en lichamelijke verwaarlozing 

 

Er werden voor de totale steekproef evenals voor meisjes en jongens afzonderlijk  geen 

significante associaties gevonden tussen psychopathologie-gerelateerde variabelen en 

lichamelijke verwaarlozing (p>.05).  

 

6.2. Delinquentie en lichamelijke verwaarlozing 
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Ook hier werden voor zowel de totale steekproef als de afzonderlijke steekproeven bij 

meisjes en jongens geen significante correlaties gevonden tussen delinquentie-gerelateerde 

variabelen en lichamelijke verwaarlozing (p>.05).  

 

DEEL 3:  

Best passend model (cf. onderzoeksvraag 2 )  

 

Om een best passend model te bouwen, worden de psychopathologie- en 

delinquentiegerelateerde variabelen met een p-waarde <.05 geselecteerd uit de univariate 

regressieanalyses.  Psychopathologie-gerelateerde variabelen die de totaalscore op de 

internaliserende en externaliserende totaalscore weergeven en delinquentie-gerelateerde 

variabelen als totale diefstal en eigendomsdelicten worden niet in deze analyses 

opgenomen, aangezien deze variabelen te veel correleren met andere variabelen die we in 

ons model gaan opnemen (r>0.80). 

Aangezien socio-demografische variabelen geassocieerd blijken met trauma, 

delinquentie en psychopathologie (tabel 10), is het aangewezen deze vier socio-

demografische variabelen (leeftijd, economisch kapitaal, origine en SES) steeds mee in 

rekening te brengen bij het bouwen van een best passend model.  

De resultaten van deze analyses worden voor alle type trauma’s gepresenteerd in tabel 

11 (zie bijlage 6) en dit voor zowel de totale steekproef als voor meisjes en jongens 

afzonderlijk. In deze tabel worden eveneens de determinatiecoëfficiënten (R square; R²) 

voor ieder model weergeven. Deze determinatiecoëfficiënt geeft de sterkte van het model 

aan. Dit getal geeft bijgevolg weer welk deel van de variantie van de afhankelijke variabele 

(type trauma) verklaard wordt door de onafhankelijke variabelen (psychopathologie en/of 

delinquentie).  

 

Tabel 10 

Univariate analyses tussen sociodemografische variabelen en trauma, delinquentie en 

psychopathologie 

 Trauma 

Totaalscore 

Psychopathologie 

Totaalscore 

Delinquentie 

Totaalscore 

Leeftijd -0.01           -0.08* 0.04 
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Economisch kapitaal    0.09*           0.07 (p 0.051)           -0.03 

Niet Belgische/Gemengde 
Origine (vs. Belgische) 

       0.20***            0.03            0.07 

Lage SES (vs. hoge of 
gemiddelde SES) 

 0.00            0.02   -0.10** 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 
 

1. Best passend model voor totale steekproef 

 

1.1. Best passend model CTQ totaalscore  voor totale steekproef 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden 

geselecteerd (zie tabel 5).  

     Model psychopathologie: Uit dit model kunnen we afleiden dat totaal probleemgedrag 

(r=0.49; p<.001) en teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.13p<.01) een positieve relatie 

tonen met de totaalscore van de CTQ. Sociale problemen tonen echter een negatieve relatie 

met de totaalscore van de CTQ (r= -0.16, p<.01). 

     Model delinquentie: Dit model geeft aan dat uitsluitend de variabele totale delicten een 

positieve samenhang toont met de totaalscore van de CTQ (r=0.26, p<.001). 

    Model psychopathologie en delinquentie: In dit model kunnen we zien dat totaal 

probleemgedrag (r=0.40, p<.001) een sterke samenhang toont met de totaalscore van de 

CTQ. Hoofdzakelijk toont internaliserend probleemgedrag zoals angstig/depressief 

(r=0.13, p< .05)  en teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.12; p<.01) een positieve 

samenhang met de totaalscore van de CTQ. Dit is ook het geval voor een delinquent-

gerelateerde variabele zoals vandalisme (r=0.11; p<.01). Sociale problemen -die deel 

uitmaken van de psychopathologie-gerelateerde variabelen - tonen echter een negatieve 

relatie met de totaalscore van de CTQ (r= -0.17, p<.01). 

 

1.2. Best passend model seksueel misbruik  voor totale steekproef 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 6).  

     Model psychopathologie: Uit dit model kunnen we afleiden dat totaal probleemgedrag 

(r=0.20; p<.001) en de subschaal angstig/depressief (r=0.12; p<.01) een significant 

positieve relatie tonen met seksueel misbruik.  
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     Model delinquentie: Dit model geeft aan dat uitsluitend de variabele totale delicten een 

significante positieve samenhang vertoont met seksueel misbruik (r=0.17, p<.001).  

    Model psychopathologie en delinquentie: In dit model kunnen we zien dat totaal 

probleemgedrag (r=0.18, p<.001) en angstig/depressief (r=0.14, p< .05) significant 

samenhangen met seksueel misbruik.   

 

1.3. Best passend model lichamelijke mishandeling  voor totale steekproef 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressienanalyses worden 

geselecteerd (zie tabel 7).  

Model psychopathologie: Uit dit model blijkt dat totaal probleemgedrag (r=0.46, 

p<.001) positief geassocieerd is met lichamelijke mishandeling. Jongeren die lichamelijk 

mishandeld werden zullen meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag 

vertonen. Verder geeft het model aan dat sociale problemen (r= -0.13, p<.05) en 

aandachtsproblemen(r=-0.11, p<0.05) negatief geassocieerd zijn met lichamelijke 

mishandeling.  

Model delinquentie: Variabelen als vandalisme (r=0.22, p<.01), gewelddadige delicten 

(r=0.14, p<.05) en ernstige diefstal zonder geweld (r=0.10, p<.05) tonen een positieve 

samenhang met lichamelijke mishandeling.  

Model psychopathologie en delinquentie: Dit gecombineerd model geeft aan dat het 

totaal probleemgedrag de sterkste positieve samenhang vertoont met lichamelijke 

mishandeling (r=0.53, p<.001). Verder toont het model dat ook vandalisme (r=0.17, 

p<.001) positief geassocieerd is met lichamelijke mishandeling. Psychopathologie-

gerelateerde variabelen zoals sociale problemen (r= -0.17, p<.01) en 

normafwijkend/delinquent gedrag (r=-0.13, p<.01) daarentegen zijn negatief geassocieerd 

met lichamelijke mishandeling.  

 

1.4. Best passend model emotionele mishandeling  voor totale steekproef 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 8).  

Model psychopathologie: In dit model zien we dat totaal probleemgedrag positief 

geassocieerd is met emotionele mishandeling(r=0.53, p<.001). Aandachtsproblemen 

daarentegen zijn negatief geassocieerd met deze vorm van trauma  (r= -0.10, p<.05) 
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Model delinquentie: Delicten zoals kleine diefstal zonder geweld (r=0.10, p<.05) en  

gewelddadige delicten (r=0.21, p<.001) zijn positief geassocieerd met emotionele 

mishandeling. 

Model psychopathologie en delinquentie: Dit gecombineerd model geeft aan dat totaal 

probleemgedrag (r=0.50, p<.001)  en gewelddadige delicten (r=0.10, p<.001)  een 

positieve samenhang vertonen met emotionele mishandeling. Aandachtsproblemen 

vertonen echter een negatieve samenhang met emotionele mishandeling (r= -0.11, p<.001). 

 

1.5. Best passend model emotionele verwaarlozing  voor totale steekproef 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 9).  

Model psychopathologie: In dit model zijn totaal probleemgedrag (r=0.31, p<.001) en 

teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.53, p<.001) positief geassocieerd met emotionele 

verwaarlozing (r=0.21, p<.001). Sociale problemen blijken in dit model negatief 

geassocieerd te zijn met emotionele verwaarlozing (r= -0.17, p<.01). 

Model delinquentie : De variabele totale delicten is in dit model positief geassocieerd 

met emotionele verwaarlozing (r=0.18, p<.001). 

Model psychopathologie en delinquentie: Dit model geeft aan dat hoofdzakelijk 

psychopathologiegerelateerde variabelen zoals totaal probleemgedrag (r=0.29, p<.001)  en 

teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.22, p<.001) positief samenhangen met emotionele 

verwaarlozing. Sociale problemen blijken verder een negatieve samenhang (r= -0.17, 

p<.01) te vertonen met emotionele verwaarlozing. Van de delinquentie-gerelateerde 

variabelen is enkel vandalisme positief geassocieerd met emotionele verwaarlozing 

(r=0.11, p<.01).  

 

1.6. Best passend model lichamelijke verwaarlozing  voor totale steekproef 

 

Aangezien uit de univariate regressieanalyses is gebleken dat geen variabelen een p-

waarde <.05 hebben, is het aangewezen om voor deze vorm van trauma geen best passend 

model te bouwen. 

 

2. Best passend model voor meisjes 
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2.1. Best passend model CTQ totaalscore voor meisjes 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden 

geselecteerd (zie tabel 5).  

Model psychopathologie: In dit model zijn totaal probleemgedrag (r=0.52, p<.001) en 

teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.12, p<.05) positief geassocieerd met de totaalscore 

van de CTQ. Sociale problemen blijken in dit model negatief geassocieerd te zijn met deze 

totaalscore trauma  (r=-0.15, p<.01). 

Model delinquentie : De variabelen totale delicten (r=0.17, p<.001) en gewelddadige 

delicten (r=0.11, p<.05) zijn in dit model positief geassocieerd met de totaalscore van de 

CTQ.  

Model psychopathologie en delinquentie: Dit model geeft aan dat hoofdzakelijk 

psychopathologiegerelateerde variabelen zoals totaal probleemgedrag (r=0.36, p<.001)  , 

angstig/depressief gedrag (r=0.17, p<.01) teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.12, p<.05) 

positief samenhangen met de totaalscore van de CTQ. Sociale problemen blijken verder 

een negatieve samenhang (r=-0.15, p<.01) te vertonen met de totaalscore van de CTQ. Van 

de delinquentie-gerelateerde variabelen zijn enkel vandalisme (r=0.11, p<.01) en 

gewelddadige delicten (r=0.09, p<.01) positief geassocieerd met de totaalscore van de 

CTQ.  

 

2.2. Best passend model seksueel misbruik voor meisjes 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden 

geselecteerd (zie tabel 6).  

Model psychopathologie: In dit model vormt totaal probleemgedrag een positieve 

relatie met seksueel misbruik (r=0.32, p<.001). 

Model delinquentie : De variabele totale delicten toont een positieve samenhang met 

seksueel misbruik (r=0.17, p<.001). 

Model psychopathologie en delinquentie: We zien hier dat totaal probleemgedrag 

(r=0.31, p<.001) en middelengerelateerde delicten (r=0.09, p<.05) positief geassocieerd 

zijn met seksueel misbruik.  

 

2.3. Best passend model lichamelijke mishandeling voor meisjes 
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Variabelen met een p-waarde <.05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 7).  

Model psychopathologie: Totaal probleemgedrag is positief geassocieerd met 

lichamelijke mishandeling (r=0.58, p<.001). Sociale problemen (r=-0.18, p<.01 en 

normafwijkend/delinquent gedrag (r=-0.13, p<.01) zijn echter negatief geassocieerd met 

deze vorm van trauma. 

Model delinquentie : In  dit model wordt aangegeven dat de variabele totale delicten 

een positieve relatie toont met lichamelijke mishandeling (r= 0.17, p<.001). 

Model psychopathologie en delinquentie: Het gecombineerd model toont dat bij de 

meisjes lichamelijke mishandeling samenhangt met  hoofdzakelijk psychopathologie-

gerelateerde variabelen. Zo geeft de variabele totaal probleemgedrag een positieve relatie 

weer (r=0.59, p<.001). Andere variabelen als sociale problemen(r=-0.18, p<.01) en 

normafwijkend/delinquent gedrag (r=-0.22, p<.001) tonen een negatieve samenhang met 

lichamelijke mishandeling. Van de delinquentie-gerelateerde variabelen zijn het enkel de 

totaal delicten die positief samenhangen  met dit type trauma (r= 0.15, p<.01). 

 

2.4. Best passend model emotionele mishandeling voor meisjes 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 8).  

Model psychopathologie: In  dit model wordt aangegeven dat totaal probleemgedrag 

sterk positief samenhangt met emotionele mishandeling (r=0.72, p<.001). Andere 

problemen(r=-0.13, p<.05) en aandachtsproblemen (r=-0.12, p<.05) zijn echter negatief 

geassocieerd met emotionele mishandeling. 

Model delinquentie : Gewelddadige delicten (r= 0.21, p<.001) en kleine diefstal zonder 

geweld (r= 0.10, p<.05) zijn positief geassocieerd met emotionele mishandeling.  

Model psychopathologie en delinquentie: Uit dit gecombineerd model blijkt dat vooral 

psychopathologie-gerelateerde variabelen positief samenhangen met emotionele 

mishandeling voor meisjes: totaal probleemgedrag (r= 0.20, p<.05), angstig/depressief 

gedrag (r= 0.22, p<.01) en normafwijkend/delinquent gedrag (r= 0.13, p<.05). Van de 

delinquentie-gerelateerde variabelen zijn het enkel gewelddadige delicten die positief 

samenhangen met emotionele mishandeling.  

 

2.5. Best passend model emotionele verwaarlozing voor meisjes 
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Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 9).  

Model psychopathologie: Teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.23, p<.001) en 

agressief gedrag (r=0.17, p<.05) blijken uit dit model positief geassocieerd te zijn met 

emotionele verwaarlozing. 

Model delinquentie : Enkel de variabele totale delicten is positief geassocieerd met 

emotionele verwaarlozing(r=0.18, p<.001).  

Model psychopathologie en delinquentie: Uit dit gecombineerd model blijkt dat vooral 

teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.25, p<.001) en totale delicten (r=0.53, p<.001) een 

positieve relatie tonen met emotionele verwaarlozing.  

 

2.6. Best passend model lichamelijke verwaarlozing voor meisjes 

 

Aangezien uit de univariate regressieanalyses is gebleken dat geen variabelen een p-

waarde <.05 hebben, is het aangewezen om voor deze vorm van trauma geen best passend 

model te bouwen. 

 

3. Best passend model voor jongens 

 

3.1. Best passend model CTQ totaalscore voor jongens 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden 

geselecteerd (zie tabel 5).  

Model psychopathologie: In dit model is uitsluitend de variabele totaal probleemgedrag 

positief geassocieerd met de totaalscore van de CTQ (r=0.38, p<.001). 

Model delinquentie : Enkel de delinquent-gerelateerde variabelen ernstige diefstal 

zonder geweld (r=0.19, p<.05). en totale delicten (r=0.24, p<.01) tonen een sterke positieve 

samenhang met de totaalscore van de CTQ (r=0.48, p<.001).  

Model psychopathologie en delinquentie: Enkel de variabele totaal probleemgedrag is 

(r=0.38, p<.001) positief geassocieerd met de totaalscore van de CTQ in dit gecombineerd 

model.  

 

3.2. Best passend model seksueel misbruik voor jongens 
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Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 6).  

Model psychopathologie: Denkproblemen zijn significant geassocieerd met seksueel 

misbruik (r=0.25, p<.01). 

Model delinquentie : Het model geeft aan dat delicten zoals kleine diefstal zonder 

geweld (r=0.19, p<.05) en ernstige diefstal zonder geweld (r= 0.20, p<.05) significant 

geassocieerd zijn met seksueel misbruik. 

Model psychopathologie en delinquentie: Denkproblemen zijn net zoals in het eerste 

model ook in dit gecombineerd model significant geassocieerd met seksueel misbruik 

(r=0.25, p<.01). 

 

3.3. Best passend model lichamelijke mishandeling voor jongens 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 7).  

Model psychopathologie: In dit model zijn normafwijkend/delinquent gedrag (r=0.25, 

p<.001) en teruggetrokken/depressief (r=0.15, p<.05) positief geassocieerd met 

lichamelijke mishandeling.  

Model delinquentie : Enkel de delinquent-gerelateerde variabele ernstige diefstal 

zonder geweld toont een sterke positieve samenhang met lichamelijke mishandeling 

(r=0.48, p<.001).  

Model psychopathologie en delinquentie: Ernstige diefstal zonder geweld (r=0.34, 

p<.001) en teruggetrokken/depressief gedrag (r=0.15, p<.05) zijn positief geassocieerd met 

lichamelijke mishandeling in dit gecombineerd model.  

 

3.4. Best passend model emotionele mishandeling voor jongens 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 8).  

Model psychopathologie: In dit model is uitsluitend de variabele totaal probleemgedrag 

positief geassocieerd met emotionele mishandeling (r=0.44, p<.001). 

Model delinquentie : Enkel de delinquentie-gerelateerde variabele totale delicten toont 

een sterke positieve relatie met lichamelijke mishandeling (r=0.44, p<.001). 
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Model psychopathologie en delinquentie: Van de psychopathologie-gerelateerde 

variabelen toont totaal probleemgedrag een sterke positieve relatie met emotionele 

verwaarlozing(r=0.50, p<.001). Agressief gedrag toont echter een negatieve relatie (r=-

0.27, p<.05). Van de delinquentie-gerelateerde toont de variabele totale delicten een 

positieve relatie met deze vorm van trauma (r=0.28, p<.01).  

 

3.5. Best passend model emotionele verwaarlozing voor jongens 

 

Variabelen met een p-waarde < .05 in de univariate regressieanalyses worden geselecteerd 

(zie tabel 9).  

Model psychopathologie: Enkel teruggetrokken/depressief gedrag is positief 

geassocieerd met emotionele verwaarlozing (r=0.26, p<.001).  

Model delinquentie : Enkel kleine diefstal zonder geweld is positief geassocieerd met 

emotionele verwaarlozing(r=0.20, p<.01).  

Model psychopathologie en delinquentie: Uit dit gecombineerd model blijkt dat 

uitsluitend teruggetrokken/depressief gedrag een positieve samenhang vertoont met 

emotionele verwaarlozing (r=0.23, p<.01). 

 

3.6. Best passend model lichamelijke verwaarlozing voor jongens 

 

Net zoals bij de totale steekproef en bij meisjes hebben we hier geen best passend model 

gebouwd omdat uit de univariate regressieanalyses is gebleken dat geen enkele variabele 

een p-waarde <.05 heeft.  

 
 

DEEL 4: 

Voornaamste effecten van type trauma’s in relatie tot psychopathologie en 

delinquentie 

(cf. onderzoeksvraag 3 )  

 

De univariate analyses werden in dit deel ook gebruikt om na te gaan of er naargelang 

het type trauma dat door de bevraagde adolescenten werd gerapporteerd, een 

verscheidenheid aan psychopathologie en delinquent gedrag kan vastgesteld worden. 

Aangezien lichamelijke mishandeling geen significante relatie toonde met zowel 
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psychopathologie als delinquentie, zullen we ons enkel toespitsten op de impact van 

seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, en emotionele mishandeling en 

verwaarlozing. De onderzoeksresultaten worden hieronder gepresenteerd voor zowel de 

totale steekproef als voor meisjes en jongens afzonderlijk. 

 

1. Seksueel misbruik 

 

In tabel 6 (zie hoger) zien we dat de groep jongeren die aangeven het slachtoffer te zijn 

van seksueel misbruik hoofdzakelijk denkproblemen, internaliserende problemen zoals 

angstig/depressief gedrag en lichamelijke klachten rapporteren. Wat delinquentie betreft, 

tonen eigendomsdelicten en niet-gewelddadige delicten de grootste samenhang met dit 

type trauma. 

Wanneer we enkel seksueel misbruikte meisjes in beschouwing nemen, zien we dat 

dezelfde vormen van probleemgedrag en delicten voorkomen zoals bij de totale steekproef. 

Wanneer we enkel naar jongens kijken, zien we dat voornamelijk denkproblemen 

geassocieerd zijn met seksueel misbruik. Jongens die dit trauma ervoerden geven 

voornamelijk delicten als ernstige diefstal zonder geweld en niet-gewelddadige delicten 

weer. 

   

2. Lichamelijke mishandeling 

 

Uit tabel 7 (zie hoger) blijkt dat de groep jongeren die lichamelijk mishandeld werd, 

hoofdzakelijk denkproblemen, agressief gedrag, lichamelijke klachten en vandalisme 

rapporteren.  

Wat meisjes betreft zien we dat lichamelijke mishandeling dezelfde vormen van 

psychopathologie teweegbrengt als in de totale steekproef en ook voornamelijk met 

vandalisme als delinquentie-gerelateerde variabele is geassocieerd.   

Jongens daarentegen die aan dit trauma werden blootgesteld, tonen vooral 

externaliserende problemen zoals agressief gedrag en normafwijkend/delinquent gedrag. 

Wat delinquentie betreft, is ernstige diefstal bij jongens de sterkste correlatie.  

 

3. Emotionele mishandeling 
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Tabel 8 (zie hoger) geeft aan dat jongeren in de totale steekproef die emotionele 

mishandeling rapporteerden, gekenmerkt worden door denkproblemen en 

angstig/depressief gedrag. Van de delinquentie-gerelateerde variabelen hangen 

gewelddadige delicten het meest samen met deze vorm van trauma.  

Deze resultaten gelden ook wanneer we enkel meisjes in rekening brengen. 

Verder zien we dat dit type trauma bij jongens voornamelijk samenhangt met 

denkproblemen en normafwijkend/delinquent gedrag. Gewelddadige en niet-gewelddadige 

delicten zijn wat delinquentie betreft het sterkst geassocieerd met emotionele 

mishandeling. 

 

4. Emotionele verwaarlozing 

 

In tabel 9 (zie hoger) zien we dat jongeren uit de totale steekproef die emotioneel 

verwaarloosd werden, hoofdzakelijk teruggetrokken/depressief gedrag, eigendomsdelicten 

en niet gewelddadige delicten rapporteren. 

Wanneer we enkel meisjes in beschouwing nemen, zijn teruggetrokken/depressief 

gedrag en agressief gedrag het meest geassocieerd met emotionele verwaarlozing. 

Eigendomsdelicten, niet gewelddadige delicten en vandalisme zijn de delinquentie-

gerelateerde variabelen die de sterkste samenhang tonen met dit type trauma. 

Emotionele verwaarlozing toont bij jongens de sterkste relatie met 

teruggetrokken/depressief gedrag en middelmatige diefstal zonder geweld. 

 

Voor al deze opgesomde types trauma is het een opvallend gegeven - wat 

psychopathologie betreft - dat internaliserende problemen frequenter voorkomen dan 

externaliserende problemen. Wat delinquentie betreft, zijn de hogere correlatiecijfers bij 

jongens opmerkelijk.  

 

DEEL 5:  

Impact van emotionele trauma’s met betrekking tot psychopathologie en delinquentie 

(cf. onderzoeksvraag 4 )  

 

In deel 1 hebben we onderzocht hoe vaak trauma’s, psychopathologie en delinquentie 

bij de bevraagde adolescenten voorkomen. In deel 2 en deel 3 zijn we nagegaan wat de 

relatie is tussen zowel trauma en psychopathologie als tussen trauma en delinquentie.  In 
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deel 4 zijn we de voornaamste effecten van ieder type trauma nagegaan in relatie tot 

pyschopathologie en delinquentie. In dit laatste deel onderzoeken we of getraumatiseerde 

jongeren die emotionele trauma’s (i.e. emotionele mishandeling en/of emotionele 

verwaarlozing) rapporteerden, meer psychopathologie en delinquent gedrag vertonen dan 

jongeren die trauma’s rapporteerden zonder emotionele trauma’s (cf. onderzoeksvraag 4).  

 

1. Descriptieve gegevens: groepsstatus trauma  

 

In tabel 12 zien we dat voor de totale steekproef 61.9% van de jongeren geen trauma’s 

rapporteerde, gevolgd door 16.6% die traumatische ervaringen ervoer zonder emotionele 

trauma, 13.3% rapporteerde zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s en tot slot 

ervoer 8.2% enkel emotionele trauma’s zonder andere type trauma’s te ervaren.  

Wanneer we enkel meisjes in beschouwing nemen, zien we dat 62.3% van de meisjes 

geen trauma’s rapporteerde, gevolgd door 16.5% die trauma’s rapporteerden zonder 

emotionele trauma’s, 12.9% rapporteerde trauma’s mét emotionele trauma en tot slot 

ervoer 8.3% uitsluitend emotionele trauma’s. 

Wat jongens betreft, rapporteerde eveneens een grote groep geen traumatische 

ervaringen (60.5%). 16.9% rapporteerde trauma’s die niet gepaard gaan met emotionele 

trauma’s, gevolgd door 14.4% die zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s 

rapporteerde en tot slot rapporteerde 8.2% uitsluitend emotionele trauma’s.  

 

 

Tabel 12 

Descriptieve gegevens groepsstatus trauma 

 Totale steekproef 

(N=716) 

% 

Meisjes 

(N=521) 

% 

Jongens 

(N=195) 

% 
 

Geen trauma 61.9 62.3 60.5 

Trauma zonder emotionele 
trauma 

16.6  16.5 16.9 

Trauma mét emotionele 
trauma  

13.3 12.9 14.4 

Enkel emotionele trauma 8.2 8.3 8.2 
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2. Analyses groepsstatus trauma in relatie tot psychopathologie en delinquentie: totale 

steekproef 

 

De gemiddelde scores en standaarddeviaties van de vier groepen in relatie tot 

psychopathologie en delinquentie werden berekend. Vervolgens werden de verschillen 

tussen de vier groepen onderzocht aan de hand van de Bonferonni-correctietoets voor 

multipele vergelijkingen, aangezien er veel paarsgewijze vergelijkingen zijn wat de kans 

op toevalsbevinding vergroot. Tabel 13 (zie bijlage 7) presenteert deze 

onderzoeksresultaten voor de totale steekproef.  

 

Jongeren die zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s rapporteren, vertonen 

meer internaliserende problemen (angstig/depressief, teruggetrokken/depressief en 

lichamelijke klachten) externaliserende problemen (agressief en normafwijkend/delinquent 

gedrag), meer denkproblemen, meer aandachtsproblemen, meer sociale problemen, meer 

vandalisme, meer eigendomsdelicten, meer totale diefstal (kleine, middelmatige en ernstige 

diefstal zonder geweld), meer middelengerelateerde delicten en meer gewelddadige 

delicten dan jongeren zonder traumatische ervaringen.  

 

Jongeren die zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s rapporteren, vertonen 

ook meer externaliserend problemen, angstig/depressief gedrag, meer denkproblemen, 

meer lichamelijke klachten, meer eigendomsdelicten, meer vandalisme, meer kleine en 

ernstige diefstallen zonder geweld dan jongeren die enkel emotionele trauma’s 

rapporteren. Ze rapporteren wel minder teruggetrokken/depressief gedrag, minder sociale 

problemen en minder middelengerelateerde delicten dan de groep die enkel emotionele 

trauma’s rapporteerde. 

 

Jongeren die naast emotionele trauma’s ook andere trauma’s rapporteren, geven meer 

internaliserende en externaliserende problemen, meer denkproblemen, meer sociale 

problemen, meer vandalisme, meer eigendomsdelicten en meer middelmatige diefstal 

zonder geweld dan de groep jongeren die trauma’s rapporteerden zonder emotionele 

trauma’s (seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en verwaarlozing). Ze vertonen 

wel lagere scores op delinqentie-gerelateerde variabelen zoals kleine en  ernstige diefstal 

zonder geweld, middelengerelateerde delicten en gewelddadige delicten wanneer ze met de 

groep vergeleken worden die trauma’s ervoerden zonder emotionele trauma’s 
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3. Analyses groepsstatus trauma in relatie tot psychopathologie en delinquentie: meisjes 

 
Deze onderzoeksresultaten voor meisjes worden voorgesteld in tabel 14 (zie bijlage 8). 
 

Meisjes die zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s rapporteren, vertonen 

meer meer internaliserende problemen, meer externaliserende problemen, meer 

denkproblemen, meer aandachtsproblemen, meer sociale problemen, meer vandalisme, 

meer middelmatige diefstal zonder diefstal, eigendomsdelicten en meer gewelddadige 

delicten dan meisjes zonder traumatische ervaringen.  

 

Meisjes die zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s rapporteren, vertonen 

meer externaliserende problemen, meer denkproblemen, meer eigendomsdelicten en meer 

gewelddadige delicten dan meisjes die enkel emotionele trauma’s rapporteren. Ze 

rapporteren echter minder internaliserende problemen dan de groep die enkel emotionele 

trauma’s rapporteerde. 

 

Meisjes die naast emotionele trauma’s ook andere trauma’s rapporteren, geven meer 

internaliserende problemen, meer externaliserende problemen (enkel agressief gedrag), 

meer denkproblemen dan de groep meisjes die trauma’s rapporteerden zonder emotionele 

trauma’s (seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en verwaarlozing). Ze vertonen 

echter minder normafwijkend/delinquent gedrag en lagere scores op alle delinqentie-

gerelateerde variabelen (vandalisme, kleine, middelmatige en ernstige diefstal zonder 

geweld, middelengerelateerde delicten, eigendomsdelicten en gewelddadige delicten) 

wanneer ze met de groep vergeleken worden die trauma’s ervoerden zonder emotionele 

trauma’s. 

 
4. Analyses groepsstatus trauma in relatie tot psychopathologie en delinquentie: jongens 

 

Wanneer we enkel jongens (N= 195) in beschouwing nemen, zien we dat veel 

variabelen niet voldoen aan de voorwaarde van gelijke variantie en dat de groepen te 

weinig participanten omvatten. De verschillende groepen zijn bijgevolg te klein om 

vergelijkingen tussen deze groepen uit te voeren: geen trauma (N=118), enkel emotionele 

trauma (N=16), trauma zonder emotionele trauma (N=33) en trauma mét emotionele 

trauma (N=28). 
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HOOFDSTUK V. 

DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

Met dit onderzoek werd de prevalentie van trauma, psychopathologie en delinquentie 

bij schoolgaande jongeren nagegaan. Hiervoor werd een steekproef van 716 jongeren (12-

20 jaar) uit vijf verschillende scholen gebruikt. Vervolgens werd de relatie tussen 

verschillende types trauma’s (seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, lichamelijke 

verwaarlozing, emotionele mishandeling en emotionele verwaarlozing) en 

psychopathologie bestudeerd. Ook de relatie tussen deze types trauma’s en delinquentie 

werd onderzocht. Verder werd nagegaan of naargelang het type trauma een 

verscheidenheid aan psychopathologie en delinquentie kan vastgesteld worden. Tot slot 

onderzocht dit scriptieonderzoek de specifieke impact van emotionele trauma’s met 

betrekking tot psychopathologie en delinquentie.  

 

1. Prevalentie van trauma, psychopathologie en delinquentie  

 

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag tonen de resultaten aan dat traumatische 

ervaringen bij adolescenten geen zeldzaam gegeven zijn. 38 % van de bevraagde jongeren 

geeft aan dat ze in hun kindertijd of adolescentie minstens één trauma hebben meegemaakt. 

Dit ligt in dezelfde lijn met bevindingen uit andere algemene populatiestudies die 

prevalentiecijfers rapporteren tussen  15% en 40% (Cuffe et al., 1998, Breslau et al., 1991, 

Giaconia et al, 1995).  

Emotionele verwaarlozing was het type trauma dat het meest frequent gerapporteerd 

werd (gemiddelde 4.67), gevolgd door lichamelijke verwaarlozing (gemiddelde 4.03), 

emotionele mishandeling (gemiddelde 1.97), seksueel misbruik (gemiddelde 0.53) en 

lichamelijke mishandeling (gemiddelde 0.48). Deze volgorde werd ook aangehouden 

wanneer enkel meisjes in beschouwing werden genomen. Jongens daarentegen 

rapporteerden hogere scores voor lichamelijke mishandeling dan voor seksueel misbruik. 

De gemiddelde scores op deze beide schalen zijn echter gering. Hoewel seksueel misbruik 

en lichamelijke mishandeling weinig voorkomende vormen zijn in deze steekproef, kunnen 

beide vormen van trauma’s een ernstige impact hebben op het psychosociaal functioneren 

van adolescenten en hun verdere ontwikkeling (Silverman et al., 1996). Deze scriptie 

ondersteunt tevens voorgaand onderzoek dat aantoonde dat emotionele mishandeling en 
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verwaarlozing de meeste voorkomende vormen van mishandeling en verwaarlozing zijn. 

Deze emotionele trauma’s kunnen een lange tijd onopgemerkt blijven omdat ze moeilijker 

waar te nemen zijn dan bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling. Voorgaande onderzoeken 

(Jellen et al., 2001; Kaplan et al., 1999; McGee et al.,1997; Spertus et al., 2003) stellen in 

dit kader vast dat emotionele trauma’s dikwijls een grotere impact hebben op het dagelijks 

functioneren dan andere vormen van mishandeling.  

Dit scriptieonderzoek toont tevens aan dat jongeren in het algemeen meer 

internaliserende problemen vertonen dan externaliserende problemen. Meisjes geven meer 

internaliserende problemen aan, terwijl externaliserende problemen meer voorkomen bij 

jongens. Deze resultaten bevestigen de geslachtsverschillen in psychopathologie die 

gevonden werden in de overzichtsstudie van Junger & Meeus (2003). Deze bevindingen 

zijn niet per se onrustwekkend te noemen omdat wetenschappelijke literatuur stelt dat de 

adolescentie een ontwikkelingsfase is waar jongeren meer negatieve gevoelens of 

problemen kunnen vertonen dan in andere ontwikkelingsfasen. Het is dus eerder eigen aan 

deze overgangsperiode te noemen. Nochtans mogen we deze bevindingen ook niet 

minimaliseren. Sommige jongeren die hoog scoren op de YSR, hebben waarschijnlijk 

problemen die niet (louter) aan de ontwikkelingsfase zijn toe te schrijven, maar mogelijk te 

wijten zijn aan een traumatische ervaring uit het verleden.   

Tot slot geven de resultaten met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag weer dat het 

plegen van delicten een frequent voorkomend gegeven is bij de bevraagde jongeren uit de 

algemene populatie. In dit onderzoek heeft meer dan de helft van de jongeren (72.4%) ooit 

al eens een delict gepleegd. Deze hoge prevalentie hoeft zeker geen reden tot paniek te 

zijn, aangezien delinquentie in de adolescentie als een normatief en leeftijdsgebonden 

fenomeen wordt opgevat dat aan het einde van de adolescentie zal afnemen (Moffitt, 

1993). Het gaat meestal om niet-gewelddadige delicten, waaronder hoofdzakelijk 

eigendomsdelicten zoals kleine en middelmatige diefstal zonder geweld en vandalisme. 

Andere lichte delicten zoals middelengerelateerde delicten komen daarentegen veel minder 

vaak voor. Ook zwaardere delicten komen minder voor dan lichte delicten, hoewel de 

resultaten erop wijzen dat toch een grote groep van de jongeren (39%) gewelddadige 

delicten pleegde. Opvallend meer jongens dan meisjes plegen allerhande vormen van 

delicten.  

 

2. Relatie tussen psychopathologie en trauma 
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Zoals herhaaldelijk in voorgaand onderzoek werd vastgesteld, werd er in het huidige 

onderzoek aan de hand van univariate regressieanalyses eveneens een significante relatie 

gevonden tussen verschillende types trauma’s en psychopathologie bij adolescenten uit de 

algemene populatie (cf. tweede onderzoeksvraag). Dit betekent concreet dat hoe meer 

jongeren aangeven slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik, lichamelijke 

mishandeling, emotionele mishandeling en verwaarlozing, hoe meer internaliserend en 

externaliserend probleemgedrag deze jongeren vertonen. In tegenstelling tot voorgaande 

onderzoeken (Arata et al., 2005; Kaplan et al., 1999; Silverman et al., 1996) werd er geen 

relatie gevonden tussen lichamelijke verwaarlozing en psychopathologie. De 

onderzoeksmethode die andere onderzoekers gebruiken (e.g. gehanteerde definitie 

lichamelijke verwaarlozing, meetinstrument om dit begrip vast te stellen, aantal items om 

dit begrip te meten of de manier om psychopathologie in kaart te brengen) kan een 

mogelijke verklaring bieden voor de afwezigheid van de relatie tussen psychopathologie en 

lichamelijke verwaarlozing.  

Wanneer werd gecontroleerd op zowel socio-demografische als psychopathologie-

gerelateerde variabelen (cf. onderzoeksvraag 2), werd er eveneens een significante 

samenhang gevonden tussen psychopathologie en verschillende types trauma’s (seksueel 

misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en emotionele 

verwaarlozing). In het best passend model voor elk van deze types trauma’s toonden 

uitsluitend internaliserende problemen een positieve relatie met traumatische ervaringen. 

Aandachtsproblemen en sociale problemen vormen over het algemeen een negatieve relatie 

met traumatische ervaringen. Dit betekent concreet dat jongeren die hogere scores op de 

CTQ rapporteerden,  minder sociale problemen en minder aandachtsproblemen vertonen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat getraumatiseerde jongeren extra 

waakzaam en uiterst sensitief worden voor signalen uit de omgeving die kunnen wijzen op 

gevaarlijke situaties. Bijgevolg hebben ze geleerd om steeds heel aandachtig te zijn. Een 

mogelijke verklaring voor sociale problemen hebben we echter niet kunnen achterhalen.  

 

Wanneer we de vier types trauma’s afzonderlijk bestudeerden in relatie tot 

psychopathologie (cf. onderzoeksvraag 3), zien we dat seksueel misbruik hoofdzakelijk is 

geassocieerd met internaliserend probleemgedrag (angstig/depressief gedrag en 

lichamelijke klachten) en denkproblemen. Denkproblemen en angstig/depressief gedrag 

zijn grotendeels geassocieerd met emotionele mishandeling, terwijl hoofdzakelijk 

teruggetrokken/depressief gedrag geassocieerd is met emotionele verwaarlozing. De 
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psychologische gevolgen van lichamelijke mishandeling zijn in vergelijking met de andere 

types trauma’s verschillend te noemen, aangezien naast denkproblemen en lichamelijke 

klachten ook agressief gedrag – een vorm van externaliserend gedrag- geassocieerd wordt 

met lichamelijke mishandeling. Wanneer we bij deze verschillende types trauma’s naar 

geslachtsverschillen kijken, kunnen we aannemen dat getraumatiseerde meisjes (seksueel 

misbruik, emotionele mishandeling en verwaarlozing) opvallend meer internaliserend en 

externaliserende problemen rapporteerden dan getraumatiseerde jongens. Enkel 

lichamelijke mishandeling wordt bij jongens meer geassocieerd met externaliserend 

probleemgedrag dan bij meisjes.  

Aangezien de meeste types trauma’s hoofdzakelijk werden geassocieerd met 

internaliserend probleemgedrag, kunnen we geen verschillende effecten van 

psychopathologie vaststellen voor verschillende types trauma’s. Dit wijkt af van voorgaand 

onderzoek (e.g. Gauthier et al., 1996; Green et al., 1999) die stelt dat verschillende 

trauma’s ook verschillende effecten teweegbrengen. In dit huidige onderzoek verschilden 

adolescenten die seksueel misbruikt werden bijvoorbeeld niet van adolescenten die 

lichamelijk mishandeld werden wat betreft de vormen van probleemgedrag die ze 

rapporteerden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het moeilijk te onderscheiden is welke 

gedrags- en emotionele problemen de uitkomst zijn van een specifieke vorm van trauma, 

aangezien de literatuur stelt dat types trauma’s zelden afzonderlijk voorkomen, maar eerder 

naast elkaar kunnen bestaan (Higgins & McCabe, 2001). 

 

In het kader van deze onderzoeksbevindingen kunnen we aannemen dat het voor de 

klinische praktijk een belangrijke uitdaging vormt om getraumatiseerde jongeren die nog 

geen beroep doen op de hulpverlening, aan te sporen om deze stap te zetten of informatie 

te geven over de plaatsten waar ze terecht kunnen met hun verhaal. Scholen zouden hierbij 

een belangrijke rol kunnen spelen door het sensibiliseren van de ernstige problematiek van 

mishandeling en verwaarlozing. Zo kunnen getraumatiseerde jongeren aangespoord 

worden hun ervaringen bespreekbaar te stellen en kan bijgevolg naar de geschikte 

ondersteuning gezocht worden.  

 

3. Relatie tussen delinquentie en trauma 

 

De positieve relatie tussen delinquentie en trauma werd herhaaldelijk onderzocht en 

aangetoond in eerdere studies. Uit de univariate regressieanalyses van dit huidig onderzoek 
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blijkt eveneens dat zelfgerapporteerde delinquentie een goede voorspeller is voor 

allerhande vormen van mishandeling en verwaarlozing uit de algemene populatie, zoals 

seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en emotionele 

verwaarlozing. (cf. onderzoeksvraag 2). Er werd in deze studie geen samenhang gevonden 

tussen delinquent gedrag bij adolescenten en lichamelijke verwaarlozing. De sterkste 

samenhang tussen delinquentie en trauma’s is te vinden bij jongens. Jongens die werden 

blootgesteld aan trauma vertonen meer delinquent gedrag dan getraumatiseerde meisjes. 

Deze bevinding geldt voor alle types trauma’s, behalve voor emotionele verwaarlozing 

waar de samenhang bij zowel jongens als meisjes even groot is.  

Wanneer werd gecontroleerd op zowel socio-demografische als delinquentie-

gerelateerde variabelen (cf. onderzoeksvraag 2), bleef delinquentie geassocieerd met 

trauma (i.e. seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en 

emotionele verwaarlozing). 

 

Deze resultaten van delinquent gedrag doen vermoeden dat net zoals bij 

psychopathologie het ook hier niet mogelijk is om types trauma’s te kenmerken aan de 

hand van enkele categorieën van delinquent gedrag. Deze beweringen zijn echter nooit 

grondig bestudeerd in voorgaand onderzoek, omdat onderzoek zich hoofdzakelijk 

concentreerde op de verschillende effecten van psychopathologie naargelang het type 

trauma. Het is bijgevolg moeilijk om hieromtrent vergelijkingen te maken met resultaten 

uit ander onderzoek. In dit huidige onderzoek kunnen we slechts aannemen dat emotionele 

mishandeling het sterkst geassocieerd wordt met gewelddadige delicten, terwijl seksueel 

misbuik, lichamelijke mishandeling en emotionele verwaarlozing voornamelijk in verband 

kunnen gebracht worden met niet-gewelddadige delicten, eigendomsdelicten en 

vandalisme. Wanneer we differentiëren tussen jongens en meisjes, houden meisjes deze 

zelfde delicten aan bij de verschillende types trauma’s. Getraumatiseerde jongens 

daarentegen worden over het algemeen vaker geassocieerd met zwaardere delicten zoals 

ernstige diefstal en middelmatige  zonder geweld. 

 

4. Relatie tussen psychopathologie, delinquentie en trauma  

 

Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag onderzochten we in deze studie ook of 

psychopathologie geassocieerd bleef met trauma na het controleren op zowel socio-

demografische als delinquentie-gerelateerde variabelen en omgekeerd. Slechts een beperkt 
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aantal studies (Bensley et al, 1999; Bergeti et al., 2004) hebben zowel psychopathologie als 

delinquentie bestudeerd bij getraumatiseerde adolescenten. De huidige studie kan in dit 

opzicht een belangrijke aanvulling vormen. 

Wanneer psychopathologie-gerelateerde en delinquentie-gerelateerde variabelen 

tegelijkertijd in een model werden samengebracht, zien we dat meer psychopathologie-

gerelateerde variabelen significant geassocieerd zijn met traumatische ervaringen, dan 

delinquentie-gerelateerde variabelen. Deze bevinding doet vermoeden dat trauma een 

sterkere samenhang vertoont met psychopathologie dan met delinquent gedrag bij 

adolescenten uit de algemene populatie. Aangezien dit onderzoek cross-sectioneel van aard 

is, zijn we echter niet in staat om oorzaak-gevolg relaties te veronderstellen. Longitudinaal 

onderzoek naar de relaties tussen psychopathologie, delinquentie en trauma kan hierbij 

zinvol zijn.   

Op basis van deze onderzoeksbevinding kunnen wij aanbevelen om bij de behandeling 

van ernstig probleemgedrag aandacht te besteden aan de voorgeschiedenis van de 

adolescenten waarbij traumatische gebeurtenissen zoals mishandeling en verwaarlozing 

een mogelijke rol kunnen spelen.  

 

5. Impact van emotionele trauma’s met betrekking tot psychopathologie en delinquentie   

 

Het laatste doel van dit scriptieonderzoek bestond eruit om de specifieke impact van  

emotionele trauma’s (i.e emotionele mishandeling en/of emotionele verwaarlozing) te 

onderzoeken. We gingen na of jongeren die naast emotionele trauma’s ook andere 

trauma’s rapporteren, meer psychopathologie en delinquent gedrag vertonen dan jongeren 

die trauma’s rapporteerden zonder emotionele trauma’s (cf. onderzoeksvraag 4). 

Wat psychopathologie betreft, heeft voorgaand onderzoek aangetoond dat emotionele 

trauma’s zoals emotionele mishandeling en emotionele verwaarlozing de sterkste 

samenhang vertonen met psychopathologie in vergelijking met andere vormen van trauma 

zoals seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en verwaarlozing (Jellen et al, 2001). 

De onderzoeksresultaten uit het huidige onderzoek zijn gelijkaardig met deze bevindingen. 

Jongeren, die zowel emotionele trauma’s als andere trauma’s rapporteren, geven meer 

internaliserende problemen (angstig/depressief, teruggetrokken/depressief en lichamelijke 

klachten), meer externaliserende problemen (agressief en normafwijkend/delinquent 

gedrag), meer denkproblemen en meer sociale problemen weer op de Youth Self-Report 

dan jongeren die traumatische ervaringen rapporteerden (i.e. seksueel misbruik, 
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lichamelijke mishandeling of verwaarlozing) zonder emotionele trauma’s. Aangezien 

emotionele mishandeling en verwaarlozing vaak in één adem genoemd worden, kunnen we 

ons afvragen welk emotioneel trauma het grootste effect heeft op de ontwikkeling van 

psychopathologie. Toekomstig onderzoek kan ons hier een antwoord op bieden.   

Deze onderzoeksbevindingen ondersteunen eerder onderzoek dat stelt dat multipele 

trauma’s een frequent gegeven zijn. Welke traumatische ervaringen dikwijls samen 

voorkomen, werden in dit onderzoek echter niet onderzocht. Dit vormt bijgevolg een 

beperking van dit huidige onderzoek (zie 6. beperkingen van het onderzoek en 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek).  

 

In dit onderzoek werd ook nagegaan welke de impact van emotionele trauma’s 

betekent in relatie tot delinquent gedrag. Deze onderzoeksresultaten zijn niet zo eenduidig 

zoals voor psychopathologie het geval was. Zo blijkt dat jongeren die zowel emotionele 

trauma’s rapporteren als andere trauma’s, meer delicten pleegden zoals vandalisme, 

eigendomsdelicten en middelmatige diefstal zonder geweld dan de groep jongeren die 

trauma’s rapporteerden zonder emotionele trauma’s. Jongeren, die tot deze laatstgenoemde 

groep behoren, pleegden echter meer middelengerelateerde delicten, meer gewelddadige 

delicten en meer kleine en ernstige diefstallen zonder geweld dan jongeren die zowel 

emotionele trauma’s als andere trauma’s ervoeren. Dit doet vermoeden dat emotionele 

trauma’s die samen voorkomen met andere types trauma’s niet noodzakelijk een sterkere 

samenhang vertonen met delinquentie dan traumatische ervaringen die niet gepaard gaan 

met emotionele trauma’s. 

 

6. Beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

 

De resultaten van de huidige studie moeten in het licht van een aantal beperkingen 

gezien worden.  

De onderzoeksdata werden verzameld bij 716 adolescenten uit vijf verschillende 

scholen. Aangezien deze steekproef voor het grootste deel uit meisjes bestond, konden we 

in dit onderzoek naar traumatische ervaringen, psychopathologie en delinquentie de 

verscheidenheid tussen jongens en meisjes niet voldoende in kaart brengen. Het kan 

interessant zijn om in toekomstig onderzoek meer jongens op te nemen in de steekproef om 

zo meer aandacht te besteden aan de geslachtsverschillen die voorgaande 

traumaonderzoeken aangaven. 
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Daarnaast werden de onderzoeksdata in dit retrospectief onderzoek verzameld aan de 

hand van zelfrapportage. Traumatische ervaringen, internaliserend en externaliserend 

probleemgedrag, en delinquent gedrag werden uitsluitend vastgesteld op basis van de 

perceptie van de bevraagde jongeren zelf. Hoewel zelfrapportage van de adolescent onder- 

of overschatting kan opleveren doordat het soms moeilijk is om gevoelige onderwerpen te 

herinneren, geven Offer & Schonert-Reichl (1992) een belangrijke rechtvaardiging voor 

het gebruik van zelfrapportage. Ze stellen dat adolescenten uiteindelijk diegenen zijn die 

de beste kennis hebben over hun gevoelens en gedragingen wanneer het om de meting van 

psychopathologie gaat. Er is eveneens aangetoond dat adolescenten betrouwbare 

informanten zijn bij het aangeven van delinquent gedrag (Junger-Tas, 1994).  

Verder levert dit onderzoek slechts informatie op over de verschillende types trauma’s. 

Het gebruikte meetinstrument om trauma’s vast te stellen –Childhood Trauma 

Questionnaire- geeft ons geen informatie over specifieke aspecten van mishandeling en 

verwaarlozing, zoals de aanvang, frequentie en intensiteit van deze traumatische 

ervaringen. Het kan zinvol zijn om zich in toekomstig onderzoek eerder te concentreren op 

het niveau van mishandeling en verwaarlozing (frequentie en de mate van ernst) dan op het 

type trauma waaraan iemand werd blootgesteld (Higgins, 2004).  

Er werd ook - zoals reeds aangehaald- niet nagegaan welke traumatische ervaringen 

dikwijls samen kunnen voorkomen (multipele trauma’s). Toekomstig onderzoek  naar 

welke combinatie van trauma’s (e.g. lichamelijke verwaarlozing, seksueel misbruik en 

emotionele mishandeling) de grootste impact heeft op de ontwikkeling van kinderen en 

adolescenten kan hieromtrent duidelijkheid brengen. 

Verder kunnen we opmerken dat de ‘outliers’ (‘uitschieters’, ‘buitenbeentjes’, extreme 

waarden) in dit onderzoek niet werden verwijderd bij het uitvoeren van onze 

regressieanalyses. Deze outliers kunnen onze bekomen correlatiecijfers beïnvloeden.  

De afname van vragenlijsten in scholen vormt eveneens een beperking in dit 

onderzoek. De gegevens werden enkel verzameld in de geselecteerde klassen bij 

adolescenten die op het moment van de afname aanwezig waren. Doordat een groep 

adolescenten afwezig was op de dag van de afname en doordat een aantal niet wensten deel 

te nemen, kunnen hierdoor belangrijke gegevens gemist worden.  

Als laatste beperking van dit onderzoek kunnen we nog aangeven dat de cross-

sectionele aard van dit onderzoek ons niet toelaat om conclusies te trekken over causaliteit. 

De causale effecten in dit onderzoek zijn niet te verklaren. Hierdoor kunnen de associaties 

bijvoorbeeld niet bepalen of delinquent gedrag op zijn beurt traumatische ervaringen 
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veroorzaakt of trauma’s eerder delinquent gedrag veroorzaken. Longitudinaal onderzoek 

kan hier een meerwaarde bieden. 

 

7. Conclusies  

 

Uit deze studie kunnen vijf grote conclusies worden getrokken. Ten eerste kunnen we 

stellen dat traumatische ervaringen zoals mishandeling en verwaarlozing, verschillende 

vormen van psychopathologie en delinquent gedrag geen uitzonderlijk verschijnsel zijn bij 

adolescenten uit de algemene populatie. Ten tweede kunnen we aannemen dat delinquentie 

en psychopathologie gecorreleerd zijn met seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling, 

emotionele mishandeling en verwaarlozing. Getraumatiseerde meisjes tonen een sterker 

verband met psychopathologie, terwijl getraumatiseerde jongens een sterker verband tonen 

met delinquentie. Ten derde doen onze resultaten vermoeden dat traumatische ervaringen 

een sterkere samenhang vertonen met psychopathologie dan met delinquent gedrag. 

trauma’s een sterkere voorspeller zijn voor de ontwikkeling van psychopathologie dan 

voor delinquent gedrag bij adolescenten. Ten vierde kunnen we vaststellen dat er 

naargelang het type mishandeling of verwaarlozing weinig verschillende effecten waar te 

nemen zijn wat betreft psychopathologie en delinquent gedrag. Tot slot kunnen we stellen 

dat wanneer jongeren aan zowel emotionele als andere trauma’s worden blootgesteld, ze 

meer probleemgedrag vertonen dan wanneer trauma’s niet samen met emotionele trauma’s 

voorkomen. 
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BIJLAGE 1: Introductiebrief aan scholen 

 
 

         Gent, November 2008 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Graag zou ik even uw aandacht willen vragen voor het volgende: 
 

Onderwerp:  
Als laatstejaarsstudente orthopedagogiek aan de Universiteit Gent werk ik in het kader van 
mijn masterproef aan een onderzoek rond de impact van traumatische en andere 

stressvolle gebeurtenissen in het leven van jongeren. Verder ben ik geïnteresseerd in de 
omvang van antisociaal gedrag en psychische problemen bij deze jongeren.  
Langs deze weg probeer ik dan ook uw medewerking te vragen voor dit onderzoek. In het 
bijzonder, vraag ik de medewerking van de studenten, 12 t.e.m 18 jarigen uit de 
verschillende studierichtingen die op uw school aanwezig zijn. Hun deelname aan dit 
onderzoek is onontbeerlijk.   
 
Methode: 

Deelname aan onderzoek houdt concreet in dat de student enkele gestandaardiseerde 
vragenlijsten zal moeten invullen. Ik schat dat het klassikaal invullen hiervan hoogstens 
een 45-tal min in beslag zal nemen. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk 
en anoniem behandeld in overeenstemming met de wet op privacy van 8  december 1992. 
Gegevens worden onder geen beding aan derden doorgegeven. 
 
Motivatie voor dit onderzoek: 

De laatste jaren toonden onderzoekers aan dat de blootstelling aan trauma’s of andere 
ingrijpende gebeurtenissen de cruciale niveaus van de kindertijd verstoort en ernstige 
gevolgen kan hebben in het latere leven van een kind. Daarom zou ik graag een zicht 
krijgen op het aantal schoolgaande jongeren die reeds aan ingrijpende gebeurtenissen 
werden blootgesteld en de mogelijke impact op hun psychosociaal functioneren. Dit kan 
zinvolle informatie opleveren voor de ontwikkeling van vroege interventie- en 
preventiestrategieën, met het doel gevolgen in het latere leven te vermijden of te 
verminderen. 
Verder kunnen we vaststellen dat er de laatste jaren frequenter berichten in de media 
opduiken die erop wijzen dat jongeren meer zouden betrokken geraken in de criminaliteit. 
Evenzeer zouden jongeren meer te kampen hebben met psychische problemen. Zo wordt 
bijvoorbeeld een stijging van aantal zelfmoorden en depressies vastgesteld. 
Dergelijke studies rond deze thema’s zijn veelvuldig bestudeerd bij een klinische groep, 
maar zelden werd dit bij een algemene populatie onderzocht, zoals de doorsnee 
schoolgaande jongere. 
 

Contact: 

Ik hoop dat ik u voldoende kon overtuigen van het belang van dit onderzoek. De 
inspanning van de studenten kan een erg grote hulp voor me betekenen. Ik hoop dan ook 
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dat u over deze vraag tot medewerking nadenkt. Binnenkort tracht ik dan telefonisch (of bij 
afwezigheid per mail) contact met u op te nemen. Als u meer wil weten over het onderzoek 
of als u vragen hierover zou hebben, mag u steeds zelf contact opnemen 
(Ellen.Planckaert@Ugent.be of 0494/17.22.68). Ik ben steeds bereid de concrete 
vragenlijsten met u door te nemen. 
 
Met dank voor u gewaardeerde medewerking.  
 
Ellen Planckaert,  
Studente 2e Master Pedagogische Wetenschappen- afstudeerrichting Orthopedagogiek, 
Universiteit Gent 
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BIJLAGE 2: Informed consent formulier voor ouders 
 

 
           

 
Gent, November 2008 

Geachte ouder, 
 
Mijn naam is Ellen Planckaert. Ik studeer orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Als 
laatstejaarsstudente wordt er van me verwacht dat ik een onderzoek opstart dat in een 
eindwerk resulteert. Langs deze weg probeer ik uw medewerking te vragen voor dit 
onderzoek, in het bijzonder vraag ik de medewerking van uw zoon/dochter.  
 
De laatste jaren toonden onderzoekers aan dat jongeren ingrijpende en stressvolle 
gebeurtenissen kunnen meemaken. Verder geeft onderzoek aan dat sommige jongeren wel 
eens in de knoop met zichzelf liggen en dat ze dingen doen die ze eigenlijk niet zouden 
mogen doen.  
Met dit onderzoek zou ik graag nagaan hoe de jongeren zelf naar deze zaken kijken: 
vinden zij van zichzelf dat zij al ingrijpende gebeurtenissen in hun leven hebben 
meegemaakt? Kunnen ze zelf aangeven of ze reeds dingen hebben gedaan die eigenlijk niet 
mochten en waarbij ze zich niet aan de regels hielden? Tot slot zou ik graag nagaan hoe 
jongeren naar zichzelf kijken.  
 
Uw zoon/dochter zal in het kader van dit onderzoek enkele vragenlijsten voorgelegd 
krijgen, die peilen naar gebeurtenissen in hun leven en naar hun emotioneel welbevinden 
en gedrag. Ik schat dat het invullen hiervan hoogstens een 45-tal min in beslag zal nemen. 
Dit zou tijdens de schooluren en klassikaal gebeuren onder toezicht van mezelf. Hierbij 
wens ik te benadrukken dat de anonimiteit van uw kind te allen tijde gerespecteerd en 
gegarandeerd wordt. Nergens wordt de naam van uw kind vermeld en niemand krijgt de 
resultaten te zien.  
 
Ik hoop dat ik u voldoende kon overtuigen van het belang van dit onderzoek. De 
inspanning van uw zoon/dochter kan een grote hulp voor me betekenen. Deelname aan het 
onderzoek blijft natuurlijk volledig vrijblijvend. Indien U NIET wenst dat uw kind zal 

deelnemen, hoeft u enkel het onderstaande strookje ingevuld via uw kind opnieuw aan 
de leerkracht door te geven die het dan aan mij zal bezorgen.  
 
Als u meer wil weten over het onderzoek of als u vragen hierover zou hebben, mag u 
steeds contact opnemen (Ellen.Planckaert@Ugent.be of 0494/17.22.68).  
 
Met dank voor u gewaardeerde medewerking.  
 
Ellen Planckaert,  
Studente 2e Master Pedagogische Wetenschappen- afstudeerrichting Orthopedagogiek, 
Universiteit Gent 
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……………………………………………………………………………………………… 

Wenst niet dat zoon/dochter meewerkt aan onderzoek 

 

Ik heb kennis genomen van de inhoud en werkwijze van dit onderzoek. 

Ik bevestig hierbij dat ik NIET wens dat mijn zoon/dochter meewerkt aan dit onderzoek. 
 
Naam kind : 
 
Datum  : 
 
Handtekening 
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BIJLAGE 3: Informed consent formulier voor jongere 

 

         

Gent, december 2008 
 
Beste student, 
 
 
Mijn naam is Ellen Planckaert. Ik ben studente orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. 
Ik heb je verteld over het doel van dit onderzoek en wat jouw inbreng zou kunnen zijn. Om 
alles correct te laten verlopen, wordt van ons verwacht dat we dit alles ook op papier 
zetten.  
 
Het onderzoek wil graag te weten komen of je in je leven al erge en ingrijpende 
gebeurtenissen heb meegemaakt. Verder zou ik graag weten of je al eens dingen gedaan 
hebt die eigenlijk niet mochten, waarbij je je niet aan de regels hield. Tot slot wil dit 
onderzoek te weten komen hoe je naar jezelf kijkt.  
Om hierover zoveel mogelijk te weten te komen, heb ik je vrijwillige medewerking nodig. 
Hiermee bedoel ik dat je dus niet verplicht bent om mee te werken. Deelname aan het 
onderzoek houdt concreet in dat je aantal vragenlijsten invult. Dit zal in de klas gebeuren 
en zal hoogstens een 45-tal minuten duren.  
 
Het is belangrijk dat je weet dat alles wat je schrijft geheim blijft en aan niemand wordt 
doorgegeven: niet aan de leerkracht of directeur, niet aan je ouders en niet aan je 
klasgenoten. De informatie die ik van je krijg zal gebruikt worden in het onderzoek zonder 
dat iemand ooit te weten zal kunnen komen wie je bent.  
 
Als je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen via Ellen.Planckaert@Ugent.be 
 
Wanneer je deze brief ondertekent, kan je de vragenlijsten beginnen invullen. 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
Hierbij verklaar ik, ………………………………………………………………(vul hier je 

naam in) dat ik op vrijwillige basis wens deel te nemen aan het onderzoek. Ik ben bereid 
om de vragenlijsten in te vullen. 
 
Voor akkoord,  
 
De jongere,          De onderzoekster 
 
……………………….       Ellen Planckaert 
(Vul hier jouw naam in) 
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BIJLAGE 4: Childhood Trauma Questionnaire: 20 behouden vragen  
 
Vragen inzake  traumatische ervaringen bij adolescenten werden gebaseerd op de 
Childhood Trauma Questionnaire- Short Form (CTQ). De deelnemers geven voor ieder 
item de frequentie van mishandeling en verwaarlozing weer op een 5-punt Likert schaal : 
‘0’, nooit waar; ’1’, zelden waar; ‘2’, soms waar; ‘3’, vaak waar en ‘4’, zeer vaak waar. 
Vijf schalen van mishandeling of verwaarlozing worden elk vormgegeven door vier items. 
 
Emotionele mishandeling werd vormgegeven door de volgende vier items: 

 
(1) Scholden personen in ons gezin mij uit en zeiden  bijvoorbeeld dat ik “stom”, “lui” 

of “lelijk” was. 
(2) Zeiden personen in ons gezin pijnlijke of beledigende dingen tegen mij. 
(3) Haatte iemand in ons gezin mij.    
(4) Geloof ik dat ik emotioneel mishandeld werd. 
 

Emotionele verwaarlozing werd vormgegeven door de volgende vier items: 
 

(1) Was er iemand in ons gezin die mij hielp me belangrijk of speciaal te voelen. 
(2) Voelden personen in ons gezin zich verbonden met elkaar  
(3) Was ons gezin een bron van kracht en steun. 
(4) Voelde ik dat er van mij gehouden werd. 

 
Lichamelijke mishandeling werd vormgegeven door de volgende vier items: 
 

(1) Sloegen personen in ons gezin mij zo hard dat ik er blauwe plekken of littekens aan 
overhield. 

(2) Werd ik gestraft met een riem, een plank, een koord (of ander hard voorwerp). 
(3) Werd ik zo geslagen dat het werd opgemerkt door iemand  zoals een leerkracht, 

buren of een dokter. 
(4) Geloof ik dat ik lichamelijk mishandeld werd.      

 

Lichamelijke verwaarlozing werd vormgegeven door de volgende vier items: 
 

(1) Had ik niet genoeg te eten.  
(2) Wist ik dat er iemand was die voor mij zorgde en mij beschermde. 
(3) Waren mijn ouders te dronken of te high om voor ons  gezin te zorgen. 
(4) Moest ik vieze kleren dragen.  

 
Seksueel misbruik werd vormgegeven door de volgende vier items: 
 

(1) Probeerde iemand mij aan te raken op een seksuele manier of probeerde iemand 
zich door mij aan te laten raken. 

(2) Dreigde iemand mij iets gewelddadigs aan te doen of leugens over mij te vertellen 
tenzij ik iets seksueels met hem of haar zou doen. 

(3) Probeerde iemand mij seksuele dingen te laten doen met mijzelf of mij naar 
seksuele dingen te laten kijken. 

(4) Geloof ik dat ik seksueel misbruikt werd. 
 
 



 87 

BIJLAGE 5: Categorieën van delinquent gedrag met bijhorende items  

 

Iedere vraag vangt aan met de gestandaardiseerde zin: “Heb je wel eens ………”: 

 

Vandalisme werd vormgegeven door 6 items: 
 

(1) ... expres een auto (of een ander voertuig) beschadigd, bv. door deze/dit te 
bekrassen of een ruit in te gooien? 

(2)  ... expres de woning van iemand anders beschadigd, bijvoorbeeld door een ruit in te 
gooien? 

(3) ... expres iets in een bus, tram, metro of trein vernield? 
(4) ... expres iets anders beschadigd dat niet van jou was, bijvoorbeeld een lantaarnpaal, 

telefooncel of bushokje? 
(5) ... muren, trams, metro’s, bussen en dergelijke beklad met pennen, stiften, een 

spuitbus of iets anders? 
(6) ... met opzet iets in brand gestoken of geprobeerd in brand te steken,  zoals een 

gebouw of een auto? 
 
Kleine diefstal zonder geweld werd vormgegeven door 4 items: 
 

(1) ... minder dan vijf euro van je ouders/verzorgers gestolen, bijvoorbeeld uit een 
portemonnee? 

(2)  ...  iets dat minder kostte dan 5 euro uit een winkel meegenomen zonder te betalen? 
(3) ... iets dat minder kostte dan 5 euro op school gestolen van (mede)leerlingen, van 

leerkrachten of van school? 
(4) ... iets dat minder kostte dan 5 euro uit een openbare ruimte gestolen, zoals een 

kleedkamer, in de trein of elders? 
 

Middelmatige diefstal zonder geweld werd vormgegeven door 6 items: 
 

(1) ... meer dan vijf euro van je ouders/verzorgers gestolen, bijvoorbeeld uit een 
portemonnee? 

(2)  ...  iets dat meer kostte dan 5 euro uit een winkel meegenomen zonder te betalen? 
(3) ...  iets dat meer kostte dan 5 euro op school gestolen van (mede)leerlingen, van 

leerkrachten of van school?  
(4) ... iets dat meer kostte dan 5 euro uit een openbare ruimte gestolen, zoals een 

kleedkamer, in de trein of elders? 
(5) ... de pinpas of  creditcard van iemand anders gebruikt om zonder toestemming iets 

te kopen of te bestellen ? 
(6) ... een fiets, scooter of brommer gestolen? 
 

Ernstige diefstal zonder geweld werd vormgegeven door 3 items: 
 

(1) ... iemand zakken gerold en bijvoorbeeld zijn of haar portemonnee, sleutels of 
mobiele telefoon gestolen? 

(2)  ... ergens ingebroken, bijvoorbeeld in een huis, school, bouwkeet of iets dergelijks 
omdat je iets wilde stelen? 
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(3) ... iets uit een afgesloten auto gestolen, bijvoorbeeld een radio/cd speler, mobiele 
telefoon of andere spullen? 

 
 

Middelengerelateerde delicten werden vormgegeven door 3 items: 
 

(1) ... softdrugs zoals wiet of hasj verkocht? 
(2)  ... partydrugs zoals speed, XTC of paddo’s verkocht? 
(3) ... harddrugs zoals heroïne of cocaïne verkocht ? 

 
Gewelddadige delicten werden vormgegeven door 12 items: 
 

(1) ... thuis iemand bedreigd met de bedoeling hem/haar bang te maken? 
(2)  ... op school iemand bedreigd met de bedoeling hem/haar bang te maken?  
(3) ... op straat iemand bedreigd met de bedoeling hem/haar bang te maken? 
(4) ...  iemand op straat bedreigd om iets van hem of haar te stelen? 
(5) ...  met geweld of onder bedreiging van geweld iets van iemand gestolen, bv. een 

tas, een portemonnee of een mobiele telefoon?? 
(6) ... thuis iemand  geslagen en/of geschopt zonder dat die persoon volgens jou 

gewond is geraakt ? 
(7) ... op school iemand geslagen en/of geschopt zonder dat die persoon volgens jou 

gewond is geraakt ? 
(8) ... op straat iemand geslagen en/of geschopt zonder dat die persoon volgens jou 

gewond is geraakt ? 
(9) ... thuis iemand  geslagen en/of geschopt  dat die persoon daardoor gewond is 

geraakt? 
(10) ... op school iemand geslagen en/of geschopt  dat die persoon daardoor gewond is 

geraakt ? 
(11) ... op straat iemand geslagen en/of geschopt  dat die persoon daardoor gewond is 

geraakt ? 
(12) ... iemand tegen zijn of haar zin seksueel betast? 

 
Een aantal van deze genoemde categorieën werden samengevoegd tot vier nieuwe 

variabelen: 
 
(1)Totale diefstal: kleine diefstal zonder geweld + middelmatige diefstal zonder geweld    

+ ernstige diefstal zonder geweld 
 
(2) Eigendomsdelicten: vandalisme + totale diefstal 
 
(3) Niet-gewelddadige delicten: middelengerelateerde delicten en eigendomsdelicten 
 
(4) Totaalscore delicten: niet-gewelddadige delicten + gewelddadige delicten + item 50 

(‘Heb je wel eens een wapen bij je gedragen met het doel jezelf te beschermen of voor 
het geval je bij een gevecht betrokken raakt? ) 
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BIJLAGE 6: Tabel 11 (best passend model voor alle types trauma’s)  

 
 
Tabel 11 

Overzichtstabel best passend model voor alle types trauma’s voor totale steekproef, meisjes en jongens   

CTQ TOTAALSCORE 

 Totale steekproef (r) Meisjes (r) Jongens (r) 

Model psychopathologie 

 

  

                                      

Totaal probleemgedrag (0.49***) 
 
Teruggetrokken/           (0.13**) 
Depressief  
 

Sociale problemen        (-0.16**) 
 
R²=0.26 

Totaal probleemgedrag (0.52***) 
 
Teruggetrokken/           (0.12*) 
Depressief  
 
Sociale problemen        (-0.15**) 
 
R²=0.29 
 

Totaal probleemgedrag (0.38***) 
 
 
 
 
 
 
R²=0.16 

Model delinquentie 

 

 

 

 

 

                                     

                                      

Totale delicten              (0.26***) 
 
 
 
 
R²=0.10 

Totale delicten              (0.17**) 
 
Gewelddadige delicten  (0.11*) 
 
 
R²=0.10 

Totale delicten        (0.24**) 
 
Ernstige diefstal      (0.19*) 
zonder geweld 
 
R²=0.19 
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Model psychopathologie en 

delinquentie  

 

 

 

                                     

 

Totaal probleemgedrag (0.40***) 
 
Sociale problemen        (-0.17**) 
 
Teruggetrokken/           (0.12**) 
Depressief  
 
Vandalisme                   (0.11**) 
 
Angstig/depressief        (0.13*) 
 
 
R²=0.27 
 

Totaal probleemgedrag (0.36***) 
 
Angstig/depressief        (0.17**) 
Sociale problemen        (-0.15**) 
 
Teruggetrokken/           (0.12*) 
Depressief  
 
Vandalisme                   (0.11**) 
 
Gewelddadige delicten  (0.09*) 
 
R²=0.31 

Totaal probleemgedrag (0.38***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R²=0.16 

SEKSUEEL MISBRUIK 

Model psychopathologie 

 

  

                                      

Totaal probleemgedrag (0.20***) 

Angstig/depressief        (0.12**) 

 

R²=0.10 

Totaal probleemgedrag (0.32***) 

 

 

R²=0.11 

Denkproblemen      (0.25**) 

 

 

R²=0.08 

Model delinquentie 

 

 

 

 

 

                                     

                                      

Totale delicten              (0.17***) 
 
 
 
 
 
R²=0.04 

Totale delicten              (0.17***) 
 
 
 
 
 
R²=0.04 

Ernstige diefstal      (0.20***) 
zonder geweld 
 
Kleine diefstal         (0.19***) 
zonder geweld 
 
R²=0.15 
 

Model psychopathologie en 

delinquentie  

Totaal probleemgedrag (0.18**) Totaal probleemgedrag (0.31***) Denkproblemen      (0.25**) 
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Angstig/depressief        (0.14*) 

 

R²=0.11 

Middelengerelateerde   (0.09*) 
delicten 
 
R²=0.12 
 

 

 

R²=0.08 

LICHAMELIJKE MISHANDELING 

Model psychopathologie 

 

 

                                          

                                     

Totaal probleemgedrag (0.48***) 
 
Sociale problemen        (-0.13*) 
 
Aandachtsproblemen    (-0.11*) 
 
 
R²=0.16 
 
 

Totaal probleemgedrag (0.58***) 
 
Sociale problemen        (-0.18**) 
 
Normafwijkend/           (-0.13**) 
Delinquent gedrag 
 
R²=0.20 

Teruggetrokken/           (0.15*) 
Depressief  
 
Normafwijkend/           (0.25**) 
Delinquent gedrag 
 
 
R²=0.14 
 

Model delinquentie 

 

 

 

 

 

 

Vandalisme                  (0.22**) 
 
Gewelddadige delicten (0.14*) 
 
Ernstige diefstal            (0.10*) 
zonder geweld 
 
R²=0.13 
 

Totale delicten              (0.17***) 
 
 
 
 
 
 
R²=0.11 

Ernstige diefstal            (0.48***) 
zonder geweld 
 
 
 
 
 
R²=0.28 

Model psychopathologie en 

delinquentie 

 

 

 

 

Totaal probleemgedrag (0.53***) 
 
Sociale problemen        (-0.17**) 
 
Vandalisme                   (0.17**) 
 

Totaal probleemgedrag (0.58***) 
 
Sociale problemen        (-0.18*$) 
 
Totale delicten              (0.15**) 
 

Ernstige diefstal            (0.34***) 
zonder geweld 
 
Teruggetrokken/           (0.15*) 
Depressief  
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Normafwijkend/            (-0.13**) 
Delinquent gedrag 
 

R²=0.20 

Normafwijkend/           (-0.22***) 
Delinquent gedrag 
 
R²=0.22 

 
 
 
R²=0.20 
 

EMOTIONELE MISHANDELING 

Model psychopathologie 

 

 

                                     

Totaal probleemgedrag (0.53***) 

Aandachtsproblemen    (-0.10*) 

 

R²=0.22 

Totaal probleemgedrag (0.53***) 

Aandachtsproblemen    (-0.12*) 

Andere problemen        (-0.13*) 

R²=0.25 

Totaal probleemgedrag (0.44***) 

 

 

R²=0.19 

Model delinquentie 

 

 

 

 

                                     

 

Gewelddadige delicten (0.21***) 
 
Kleine diefstal              (0.10*) 
zonder geweld 
 
R²=0.08 

Gewelddadige delicten (0.21***) 
 
 
 
 
R²=0.01 
 

Totale delicten              (0.44***) 
 
 
 
 
R²=0.20 
 

Model psychopathologie en 

delinquentie 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Totaal probleemgedrag (0.50***) 

Gewelddadige delicten (0.10**) 

Aandachtsproblemen    (-0.11*) 

 

 

R²=0.32 

Totaal probleemgedrag (0.20*) 

Gewelddadige delicten (0.10*) 

Angstig/depressief        (0.22**) 

Normafwijkend/            (0.10*) 
Delinquent gedrag 
 
R²=0.25 

Totaal probleemgedrag (0.50***) 

Totale delicten              (0.28**) 

Agressief                       (-0.27*) 

 

 

R²=0.25 

EMOTIONELE VERWAARLOZING 

Model psychopathologie Totaal probleemgedrag (0.31***) Agressief                      (0.17*)  
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Teruggetrokken/           (0.21***) 
Depressief  
 

Sociale problemen        (-0.17**) 

 

R²=0.16 

 

Teruggetrokken/           (0.23***) 
Depressief  
 

 

 

R²=0.20 

Teruggetrokken/           (0.26***) 
Depressief  
 

 

 

R²=0.14 

Model delinquentie 

 

 

 

Gewelddadige delicten (0.18***) 
 
 
R²=0.06 
 

Totale delicten              (0.18***) 
 
 

R²=0.09 

Kleine diefstal              (0.20**) 
zonder geweld 
 
R²=0.10 

Model psychopathologie en 

delinquentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal probleemgedrag (0.29***) 

 
Teruggetrokken/           (0.22***) 
Depressief  
 

Sociale problemen        (-0.17**) 

Vandalisme                   (0.11**) 

 

R²=0.17 

 
 
Teruggetrokken/           (0.25***) 
Depressief  
 

Totale delicten              (0.12**) 

 

 

R²=0.21 

 
 
Teruggetrokken/           (0.23**) 
Depressief  
 

 

 

 

R²=0.16 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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BIJLAGE 7: Tabel 13 (analyses van trauma’s mét en zonder emotionele trauma’s: totale steekproef) 
 
Tabel 13  

Analyses van trauma’s mét en zonder emotionele trauma’s: totale steekproef  

 (1) 
Geen trauma 

 
 
 

(N = 443) 

(2) 
Enkel emotionele 

trauma’s 
 
 

(N = 59) 

(3) 
Trauma’s zonder 

emotionele 
trauma’s  

 
(N = 119) 

(4) 
Trauma’s mét 

emotionele 
trauma’s  

 
(N = 95) 

 
 

Post-hoc 
verschillen 

p < 0.05 
 

 Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) Gemiddelde(SD)  

Youth Self-Report (ruwe scores)      
   Totale score 45.94 (17.90) 54.96 (21.46) 57.41 (19.70) 73.54 (26.96) 1<2,3,4; 2,3<4 
   Internaliserende schaal 13.66 (7.55) 18.33 (10.38) 16.66 (7.78) 23.30 (9.01) 1<2,3,4; 2,3<4 
   Externaliserende schaal 12.32 (6.45) 13.84 (7.09) 16.18 (7.71) 19.66  (9.51)    1<3,4; 2,3<4 
   Angstig/depressief  subschaal 5.93 (4.15) 7.79 (5.99) 7.37 (4.15) 10.31 (5.92) 1<2,3,4; 2,3<4 
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 3.65 (2.32) 4.98 (3.30) 4.22 (2.46) 5.82 (2.97) 1<2,3,4; 3<4 
   Lichamelijke klachten  subschaal 4.38 (2.92) 5,55 (3.07) 5.07 (3.13) 7.01 (4.02)    1<2,4; 2,3<4 
   Sociale problemen subschaal 3.94 (2.55) 5.09 (3.51) 4.73 (2.70 ) 5.83 (3.34) 1<2,3,4; 3<4 
   Denkproblemen subschaal 4.57 (3.00) 5.00 (3.45) 5.95 (3.25) 8.31 (4.60)    1<3,4; 2,3<4 
   Aandachtsproblemen subschaal 7.11 (3.13) 8.12 (3.05) 8.33 (3.20) 9.14 (3.66)    1<3,4  
   Normafwijkend/delinquent gedrag        
subschaal 

5.78 (3.32) 6.38 (3.90) 7.47 (3.87) 9.06 (4.84)    1<3,4; 2,3<4 

   Agressief gedrag subschaal 6.53 (3.94) 7.35 (4.60) 8.71 (4.49) 10.47 (5.55)    1<3,4; 2,3<4 
   Andere problemen subschaal 4.44 (2.93) 5.33 (2.84) 5.57 (2.50) 6.60 (2.85)    1<3,4; 2,3<4 

 

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)      
   Vandalisme  0.97 (1.85) 0.90 (1.55) 1.30 (2.01) 3.19 (10.42)                1,2,3<4 
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   Kleine diefstal zonder geweld 1.47 (1.92) 1.52 (1,73) 2.32 (2.06) 2.47 (2.50)      1<3,4; 2<4 
   Middelmatige diefstal zonder geweld 0.95 (1.71) 1.31 (2.07) 1.61 (2.20) 1.91 (2.70)      1<3,4  
   Ernstige diefstal zonder geweld 0.12 (0.59) 0.07 (0.37) 0.29 (0.92) 0.49 (1.23)            1,2<4 
   Totale diefstal 2.53 (3.60) 2.90 (3.56) 4.22 (4.53) 4.87 (5.51) 1<3,4; 2<4 
   Eigendomsdelicten 3.49 (4.90) 3.79 (4.42) 5.52 (5.79) 8.06 (12.68)    1<3,4; 2,3<4 
   Middelengerelateerde delicten 0.29 (0.93) 0.27 (0.79) 0.31 (0,77) 0.70 (1.54) 1,3<4 
   Niet-gewelddadige delicten      
   Gewelddadige delicten 1.44 (2.88) 1.45 (2.24) 2.48 (3.68) 3.65 (5.14) 1<3,4; 2<4 
   Totale delicten 5.39 (7.48) 5.65 (5.97) 8.56 (8.82) 12.88 (16.40)    1<3,4; 2,3<4 

Noot: niet-gewelddadige delicten werden niet in de analyses opgenomen, aangezien ze te sterk correleren met de andere delicten (r>0.80) 
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BIJLAGE 8: Tabel 14 (analyses van trauma’s mét en zonder emotionele trauma’s: meisjes) 
 
Tabel 14  

Analyses van trauma’s mét en zonder emotionele trauma’s: meisjes 

 

 (1) 
Geen trauma 

 
 
 

(N = 325) 

(2) 
Enkel emotionele 

trauma’s 
 
 

(N = 42) 

(3) 
Trauma’s zonder 

emotionele 
trauma’s  

 
(N = 86) 

(4) 
Trauma’s mét 

emotionele 
trauma’s  

 
(N = 67) 

 
 

Post-hoc 
verschillen 

p < 0.05 
 

 Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) Gemiddelde(SD)  

Youth Self-Report (ruwe scores)      
   Totale score 46.13 (17.37) 57.51 (23.53) 58.39 (19.41) 73.98 (27.91) 1<2,3,4; 2,3<4 
   Internaliserende schaal 14.83 (7.42) 21.05 (10.86) 18.05 (7.50) 25.26 (11.25)    1<2,3,4; 3<4 
   Externaliserende schaal 11.57 (5.71) 13.12 (7.19) 15.41 (7.29) 18.78 (8.84)    1<3,4; 2,3<4 
   Angstig/depressief  subschaal 6.57 (4.07) 9.33 (6.15) 8.07 (4.00) 11.55 (5.87)    1<2,3,4; 3<4 
   Teruggetrokken/depressief  subschaal 2.39 (2.31) 5.58 (3.55) 4.31 (2.50) 5.91 (3.07)    1<2,3,4; 3<4 
   Lichamelijke klachten  subschaal 4.87 (2.94) 6.14 (3.27) 5.66 (3.19) 7.71 (4.15)                  1,3<4 
   Sociale problemen subschaal 3.88 (2.54) 5.64 (3.83) 4.75 (2.62) 5.69 (3.45)       1<2,4 
   Denkproblemen subschaal 4.43 (2.84) 5.36 (3.73) 6.29 (3.39) 8.06 (4.86)    1<3,4; 2,3<4 
   Aandachtsproblemen subschaal 6.86 (3.07) 7.88 (3.02) 8.15 (3.23) 8.69 (3.76)       1<3,4 
   Normafwijkend/delinquent gedrag        
subschaal 

5.32 (3.09) 5.62 (3.69) 7.08 (3.76) 8.49 (4.81) 1<3,4; 2<4 

   Agressief gedrag subschaal 6.24 (3.46) 7.34 (4.90) 8.32 (4.21) 10.15 (5.07)   1<3,4; 2,3<4 
   Andere problemen subschaal 4.56 (2.42) 5.51 (2.94) 5.74 (2.53) 6.55 (2.95)      1<3,4 

 Zelfrapportage delinquentie (ooit)      
   Vandalisme  0.64 (1.26) 0.70 (1.44) 0.99 (1.79) 2.88 (12.23)         1<4 
   Kleine diefstal zonder geweld 1.31 (1.76) 1.30 (1.50) 2.19 (2.17) 1.97 (2.37)         1<3 
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   Middelmatige diefstal zonder geweld 0.76 (1.45) 1.07 (1.82) 1.32 (1.94) 1.39 (2.43)         1<4 
   Ernstige diefstal zonder geweld 0.07 (0.48) 0.05 (0.30) 0.12 (0.64) 0.21 (0.79)  
   Totale diefstal 2.14 (3.08) 2.41 (3.13) 3.62 (4.04) 3.57 (4.84)       1<3,4 
   Eigendomsdelicten 2.78 (3.83) 3.11 (3.86) 4.61 (5.18) 6.45 (13.76)                1,2<4 
   Middelengerelateerde delicten 0.21 (0.84) 0.09 (0.43) 0.16 (0.55) 0.39 (1.17)  
   Niet gewelddadige delicten      
   Gewelddadige delicten 1.08 (2.00) 0.93 (1.53) 1.69 (2.63) 2.31 (3.78)                1,2<4 
   Totale delicten 4.15 (5.19) 4.19 (4.89) 6.66 (7.31) 9.45 (15.58)      1<3,4 

Noot: niet-gewelddadige delicten werden niet in de analyses opgenomen, aangezien ze te sterk correleren met de andere delicten (r>0.80) 

 
 
 
 
 



 

 


