ENTREE VAN ZORG VOOR JEUGD MET PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN:
SAMENHANG MET OUDER– EN GEZINSFACTOREN
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Achtergrond en verwachtingen onderzoeksuitkomsten
Geschat wordt dat 7-24% van de jeugdigen (0-18 jaar) emotionele of gedragsproblemen heeft. Deze problemen beperken het
dagelijks functioneren van jeugdigen, zowel thuis als op school. Zonder tijdige hulp kunnen problemen blijven bestaan en
gevolgen hebben op latere leeftijd. Slechts een minderheid, 25-40%, van de jeugdigen met psychosociale problemen ontvangt
daarvoor zorg. Niet alleen de ernst van de problematiek bepaalt de entree van zorg voor jeugdigen, maar ook van allerlei andere
factoren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat autochtone jeugdigen, oudere jeugdigen en jeugdigen met een hogere sociaal-economische
status vaker de zorg binnenkomen.
In dit onderzoek onderzochten we in hoeverre de sociale omgeving van jeugdigen (opvoedvaardigheden en sociale steun)
een rol speelt bij de entree van zorg. We verwachtten dat een gebrek aan opvoedvaardigheden en/of sociale steun er voor zou
kunnen zorgen dat gezinnen niet goed om kunnen gaan met psychosociale problemen van kinderen. Mogelijk hebben deze
jeugdigen dan een grotere kans om in zorg terecht te komen. Ook zou het zo kunnen zijn dat jeugdigen uit dergelijke gezinnen
vaker psychosociale problemen hebben, waardoor deze factoren samenhangen met zorgentree.
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Implicaties
Professionals en beleidsmakers in de zorg voor jeugd moeten
zich er van bewust zijn dat de sociale omgeving een rol speelt
bij de entree van zorg voor jeugd. Verder onderzoek moet
uitwijzen of het beïnvloeden van deze factoren leidt tot
verandering in het aantal jeugdigen dat de zorg binnenkomt.

