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Ongeveer 2% van de Nederlandse bevolking is van Marokkaanse komaf. Daarmee behoren 
Marokkanen tot een van de grootste migrantengroepen. Van de Marokkaanse gemeenschap in 
Nederland is momenteel ongeveer 40% in Nederland geboren. De Marokkaanse gemeenschap 
in Nederland wordt gekenmerkt door sociale achterstand, zoals te zien is aan de hoge 
percentages Marokkanen in statistieken over achterstandswijken, armoede, slechte scholing 
en lage kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij tonen politiecijfers dat Nederlands-Marokkaanse 
jongeren oververtegenwoordigd zijn in de jeugdcriminaliteit, zowel in vergelijking met 
Nederlandse jongeren als met jongeren uit andere migrantengroepen. Daarnaast rapporteren 
leerkrachten vaker probleemgedrag van Nederlands-Marokkaanse jongeren dan van jongeren 
van andere komaf.

Gedragsproblemen, waaronder delinquent gedrag, gaan vaak gepaard met andere psychische 
problemen, zowel internaliserende problemen zoals angst en depressie, als externaliserende 
problemen zoals ADHD. Uit diverse (internationale) onderzoeken blijkt dat relatief veel 
van die problemen te vinden zijn bij jongeren uit migrantengroepen. Van Nederlands-
Marokkaanse jongeren is het niet duidelijk of zij meer psychische problemen hebben in 
vergelijking met autochtone jongeren. Het blijkt in de praktijk niet makkelijk om vast te stellen 
wanneer daadwerkelijk sprake is van psychische problemen bij Nederlands-Marokkaanse 
jongeren. Veel hangt in dit geval af van de manier waarop problemen worden gemeten en 
aan wie dit gevraagd wordt. Wel is het duidelijk dat Nederlands-Marokkaanse jongeren 
ondervertegenwoordigd zijn in de reguliere geestelijke gezondheidszorg, terwijl ze juist 
oververtegenwoordigd zijn in de justitiële zorg. Hiermee lijkt het aannemelijk te stellen dat 
er wel degelijk problemen zijn. Het is belangrijk om gedragsproblemen en andere psychische 
problemen tijdig te signaleren, voordat ze escaleren en er sprake is van interventies binnen 
een justitieel kader. 

Het is bekend dat een aantal algemene risicofactoren voor gedragsproblemen, zoals armoede en 
een lage sociaaleconomische status, vaker voorkomen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. 
Het is echter niet bekend of, en op welke manier, zulke algemene risicofactoren ook van invloed 
zijn op gedragsproblemen bij deze jongeren. We weten kortom niet of de impact van deze 
risicofactoren ‘universeel’ is. Naast algemene risicofactoren voor gedragsproblemen is het 
ook mogelijk dat migratie-specifieke factoren, zoals acculturatie en aanverwante problemen, 
een rol spelen bij het ontstaan van gedragsproblemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. 
Acculturatie is het proces van psychologische en gedragsmatige aanpassing aan een andere 
omgeving. Veel migranten ondervinden in meer of mindere mate problemen gedurende dit 
proces. Zo krijgen bijvoorbeeld veel migranten te maken met discriminatie, of subtielere 
vormen van uitsluiting op school, in de zorg of op de arbeidsmarkt. 

In dit proefschrift worden een aantal onderzoeken beschreven, waarin werd bestudeerd of de 
verschillende risicofactoren waarvan bekend is dat ze in de algemene populatie bijdragen aan 
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de ontwikkeling van problemen ook van invloed zijn op gedragsproblemen bij Nederlands-
Marokkaanse jongeren. Daarnaast werd onderzocht of er verschillen tussen autochtone 
Nederlandse en Nederlands-Marokkaanse jongeren zijn met betrekking tot de impact van 
een aantal risicofactoren op het ontwikkelen van problemen. Tot slot werd de relatie tussen 
acculturatie en psychische problemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren onderzocht. 

In hoofdstuk 2 wordt een onderzoek beschreven naar één van de belangrijkste methodologische 
kwesties met betrekking tot het meten van externaliserende gedragsproblemen bij kinderen 
en jongeren uit migrantengroepen: de validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte 
instrumenten om probleemgedrag te meten. In een systematische review, waarbij we 
een overzicht gaven van alle onderzoeken naar validiteit en betrouwbaarheid van zulke 
instrumenten, bleek dat veel instrumenten niet gevalideerd zijn voor de migrantengroepen 
waarvoor ze worden gebruikt. Uit het beperkte aantal onderzoeken dat wél is gedaan, bleek 
dat scores mogelijk anders dienen te worden geïnterpreteerd bij migrantengroepen. Scores 
verkregen door middel van zelfrapportage bleken het meest betrouwbaar, in tegenstelling tot 
ouder- of leerkracht rapportages. In dit proefschrift werd daarom zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van zelfrapportage-instrumenten. Het gebrek aan betrouwbare en gevalideerde 
instrumenten geeft aan dat er nog veel onderzoek nodig is naar de betrouwbaarheid en validiteit 
van instrumenten voor het meten van externaliserende problemen bij migrantengroepen. 
Meer informatie over hoe scores zouden moeten worden geïnterpreteerd betekent dat er meer 
valide en betrouwbaar onderzoek gedaan kan worden binnen migrantenpopulaties. Wanneer 
dat het geval is kunnen problemen beter en eerder gesignaleerd worden en kan de gewenste 
zorg daarop beter worden afgestemd.

In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek beschreven naar de factoren die van belang zijn voor 
delinquent gedrag van Nederlands-Marokkaanse jongens onder de 12 jaar. We vergeleken 
jongens van Marokkaanse komaf met een eenmalig politiecontact, met jongens met meerdere 
politiecontacten en met jongens zonder politiecontact. Bij de meeste jongens uit alle drie 
groepen waren veel factoren aanwezig waarvan we weten dat ze het risico op delinquent 
gedrag vergroten: problemen op school, maar ook risicofactoren binnen het gezin zoals 
alleenstaand ouderschap, financiële problemen, arrestatie van een familielid en huiselijk 
geweld. Hoewel de jongens met meerdere politiecontacten de meeste risicofactoren lieten 
zien, en de jongens zonder politiecontact de minste, waren de problemen bij deze laatste 
groep nog steeds aanzienlijk. De belangrijkste risicofactoren voor meerdere politiecontacten 
waren leesproblemen, het hebben van een oudere broer, financiële problemen en acculturatie 
gerelateerde factoren. In hoofdstuk 5 onderzochten we hoe de relatie tussen kinderen onderling 
kan leiden tot problemen. In hoofdstuk 6 werd onderzocht hoe acculturatie samenhangt met 
problemen. 
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De resultaten gepresenteerd in dit hoofdstuk geven aan dat er veel problemen zijn bij de 
onderzochte Nederlands-Marokkaanse kinderen. Uit eerder onderzoek bleek dat Marokkaanse 
ouders minder snel problemen herkennen bij hun kinderen en minder snel hulp zoeken. Een 
politiecontact kan als kans worden aangegrepen door hulpverleners om contact te krijgen met 
gezinnen die hulp kunnen gebruiken. Echter, ook de kinderen zonder politiecontact vertoonden 
veel problemen. Het is een grote uitdaging voor de jeugdzorg om ook die gezinnen in beeld te 
krijgen. Het is daarbij belangrijk om cultuursensitief te werk te gaan door rekening te houden 
met de culturele achtergrond van deze gezinnen.

In het in hoofdstuk 4 beschreven onderzoek hebben we gezocht naar verschillen tussen 
autochtone Nederlandse jongeren en Nederlands-Marokkaanse jongeren met betrekking 
tot het samengaan van internaliserende (angst en depressie) en externaliserende (agressie 
en delinquentie) problemen. Uit eerdere onderzoeken bleek namelijk dat deze problemen 
vaak samen voorkomen en dat jongeren met een combinatie van deze problemen hoog risico 
lopen om ook allerlei andere problemen te ontwikkelen zoals vroegtijdig schoolverlaten 
en psychiatrische problemen in de volwassenheid. Uit eerdere onderzoeken is gebleken 
dat jongeren uit migrantengroepen meer risicofactoren kennen die kunnen leiden tot 
zowel internaliserende als externaliserende problemen. Mede daarom verwachtten we dat 
de internaliserende en externaliserende problemen vaker samen zouden voorkomen bij 
Nederlands-Marokkaanse jongeren in vergelijking met autochtone Nederlandse jongeren. We 
vonden echter geen verschillen in de sterkte van het verband tussen de problemen in de loop 
van de puberteit. Alleen bij Nederlands-Marokkaanse meisjes was het verband tussen depressie 
en externaliserende problemen duidelijk sterker dan bij autochtone Nederlandse meisjes. 
Opvallend was dat het verband tussen internaliserende en externaliserende problemen bij 
Nederlands-Marokkaanse jongeren in de loop van de puberteit steeds sterker werd, terwijl het 
verband gelijk bleef bij autochtone jongeren. Mogelijk neemt de complexiteit van problemen 
toe gedurende de puberteit bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. Identiteitsvraagstukken, 
die kenmerkend zijn voor de puberteit, zijn mogelijk nog complexer voor Nederlands-
Marokkaanse jongeren die veelal in twee culturen leven. Daarnaast kan het gebrek aan zorg 
er voor zorgen dat problemen zich verspreiden over meerdere domeinen. Omdat we alleen de 
sterkte van het verband onderzochten en niet de factoren die hierop van invloed kunnen zijn, 
is vervolgonderzoek nodig om er achter te komen welke processen leiden tot het samengaan 
van internaliserende en externaliserende problemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. 
Wanneer dat duidelijk is, kan optimale preventie en interventie worden aangeboden.

In Hoofdstuk 5 beschreven we een onderzoek naar de invloed van de onderlinge relatie 
tussen broers en/of zussen op het ontwikkelen van internaliserende- en externaliserende 
problemen in de puberteit. We onderzochten of hierin verschillen waren tussen autochtone 
Nederlandse jongeren en Nederlands-Marokkaanse jongeren. Eerder (in hoofdstuk 3) vonden 
we dat het hebben van een oudere broer een belangrijke risicofactor was voor meerdere 
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politiecontacten. Uit andere onderzoeken weten we dat onderlinge relatie tussen broers en/
of zussen een belangrijke factor is voor de psychosociale ontwikkeling van jongeren. Een 
goede onderlinge relatie (support) hangt samen met een gezonde emotionele ontwikkeling 
en pro-sociaal gedrag, terwijl een slechte onderlinge relatie (conflict) een risicofactor is voor 
het ontwikkelen van problemen. Het is echter nooit onderzocht of deze verbanden universeel 
zijn of dat er misschien verschillen zijn tussen etnische groepen, omdat gezinsstructuren 
wellicht verschillen. Verschillen in verbanden zouden consequenties kunnen hebben 
voor de manier waarop geïntervenieerd wordt. In ons onderzoek vonden we echter 
geen verschillen in verbanden tussen de onderlinge relatie tussen broers en/of zussen en 
internaliserende en externaliserende problemen tussen autochtone Nederlandse jongeren 
en Nederlands-Marokkaanse jongeren. Deze resultaten passen binnen het zogenaamde 
‘culturele gelijkheidheids model’ dat er van uitgaat dat verbanden tussen risicofactoren en 
uitkomsten hetzelfde zijn voor iedereen, ongeacht culturele of etnische afkomst. Support 
bleek geen beschermende factor voor problemen bij beide groepen. Conflict bleek echter wél 
een risicofactor voor problemen bij beide groepen. Aandacht voor conflicten tussen broers 
en/of zussen kan een mogelijkheid zijn om de effectiviteit van bestaande interventies voor 
probleemgedrag te verbeteren. Op basis van deze resultaten lijkt het niet nodig om specifieke 
interventies voor verschillende etnische groepen te ontwikkelen. 

In hoofdstuk 6, beschreven we een onderzoek waarin we verbanden tussen psychische 
problemen, discriminatie, zelfvertrouwen en acculturatie onderzochten. Acculturatie is 
het proces van psychologische en gedragsmatige aanpassing aan een andere omgeving. 
Migranten kunnen zich sterk of minder sterk verbonden voelen met hun eigen cultuur en 
tegelijkertijd zich ook sterk of minder sterk verbonden voelen met een nieuwe cultuur. De 
verschillende combinaties leiden tot vier theoretische acculturatiestijlen: integratie: een 
sterke verbondenheid met zowel de eigen als de nieuwe cultuur; assimilatie: een sterke 
verbondenheid met de nieuwe cultuur, maar niet met de eigen cultuur.; separatie: een sterke 
verbondenheid met de eigen cultuur, maar niet met de nieuwe cultuur; marginalisatie: geen 
verbondenheid met zowel de eigen als de nieuwe cultuur. In het algemeen wordt aangenomen 
dat ‘integratie’ de beste uitkomsten geeft. De resultaten van onderzoeken die het verband 
tussen acculturatiestijl en psychische gezondheid onderzochten zijn echter niet eenduidig. 
Soms worden juist meer psychische problemen gevonden bij diegenen die ‘integreren’. 
Mogelijk spelen andere factoren een rol in de relatie tussen acculturatiestijl en psychische 
gezondheid. Uit eerdere onderzoeken weten we bijvoorbeeld dat veel migranten discriminatie 
ervaren en dat discriminatie samenhangt met psychische gezondheid. Tegelijkertijd kan een 
sterk zelfvertrouwen als buffer dienen voor de negatieve effecten van discriminatie. In dit 
onderzoek bestudeerden we daarom of de mate van ervaren discriminatie en zelfvertrouwen 
van invloed zijn op de psychische gezondheid bij de verschillende acculturatiestijlen die we 
vonden in onze onderzoeksgroep.
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We vonden een geïntegreerde groep, die de minste problemen en het sterkste zelfvertrouwen 
rapporteerde. Daarnaast vonden we een gemarginaliseerde groep, die de meeste problemen 
en het laagste zelfvertrouwen rapporteerde en een gesepareerde groep die wat betreft 
gerapporteerde problemen en zelfvertrouwen tussen de andere groepen in zat. Bij de 
geïntegreerde groep was meer individuele en groepsdiscriminatie gerelateerd aan meer 
psychische problemen en een hoger zelfvertrouwen was gerelateerd aan minder psychische 
problemen. Bij de gesepareerde groep waren alleen individuele discriminatie en zelfvertrouwen 
gerelateerd aan psychische problemen. Bij de gemarginaliseerde groep werden geen relaties 
gevonden tussen discriminatie, zelfvertrouwen en geestelijke gezondheid. We concludeerden 
dat, hoewel integratie de beste uitkomsten voor psychische gezondheid geeft en zou moeten 
worden nagestreefd, deze geïntegreerde jongeren juist vatbaar zijn voor de negatieve effecten 
van discriminatie. Omdat een hoog zelfvertrouwen een buffer lijkt te vormen voor zulke 
negatieve effecten van discriminatie, zouden interventies zich erop kunnen richten om het 
zelfvertrouwen van deze jongeren te vergroten. 

ALGEMENE DISCUSSIE

Aan de hand van de gevonden resultaten, concludeerden we dat Nederlands-Marokkaanse 
jongeren gezien kunnen worden als een hoog-risico groep voor het ontwikkelen van gedrags- 
en psychische problemen vanwege verschillende factoren. Ten eerste kwamen algemene 
risicofactoren relatief vaak voor bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. Onze bevindingen 
geven echter geen reden om aan te nemen dat er grote verschillen zijn in de manier waarop 
risicofactoren verband houden met gedrags- en psychische problemen tussen autochtone 
Nederlandse en Nederlands-Marokkaanse jongeren. Ten tweede blijken er nog bijkomende 
risicofactoren te zijn die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van problemen bij 
Nederlands-Marokkaanse jongeren. Zo lijkt het voor ouders, leerkrachten, jeugdzorg en de 
politie lastig om problemen tijdig te identificeren, waardoor de kans groter is dat problemen 
kunnen escaleren. Daarnaast, maakt de aanwezigheid van migratiespecifieke problemen deze 
jongeren extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van gedrags- en psychische problemen. In het 
onderstaande zullen deze bevindingen worden besproken.

Zoals beschreven in hoofdstuk 3, bleken alle kinderen uit onze onderzoeksgroep veel 
problemen te hebben die een gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan, ongeacht het 
al dan niet hebben van (meerdere) politiecontacten. Niet alleen gedrags- en psychische 
problemen bij het kind zelf, maar ook gezinsproblemen en problemen op school waren vaak 
aanwezig. Omdat Marokkaanse gezinnen maar moeilijk hun weg vinden naar de jeugdzorg, 
zouden hulpverlenende instanties, zoals de jeugdzorg, politiecontacten kunnen gebruiken om 
in contact te komen met gezinnen die hulp kunnen gebruiken. 
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Wanneer er geen sprake is van een politiecontact, zijn er verschillende factoren die het 
moeilijk maken om problemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren te identificeren. In 
de eerste plaats schiet de betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten die gebruikt 
worden om problemen in kaart te brengen, te kort. Zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn de 
huidige instrumenten die worden gebruikt voor het screenen op problemen veelal onvoldoende 
gevalideerd voor deze groep. Dit betekent dat voor clinici, docenten en onderzoekers de 
probleemscores op de vragenlijsten moeilijk te interpreteren zijn en deze scores mogelijk 
geen werkelijke afspiegeling zijn van daadwerkelijke problemen. 

De klas is vaak een eerste plek waar gescreend wordt op problemen. Leraren hebben de 
mogelijkheid om het gedrag van een kind te observeren in sociale en gestructureerde 
situaties. Het blijkt echter dat leraren probleemgedrag gemakkelijker toeschrijven aan 
migranten jongeren in vergelijking met autochtone jongeren. Zo’n bias kan leiden tot (meer) 
stigmatisering van Nederlands-Marokkaanse jongeren, wat mogelijk weer meer problemen 
tot gevolg heeft. Aan de andere kant lijken de ouders en de jongeren zelf juist problemen te 
onderschatten. Deze verschillen in rapportage beïnvloeden de resultaten op een vragenlijst 
en bemoeilijken de interpretatie van probleemscores. Daarnaast maken deze verschillen 
in rapportage vergelijkingen tussen autochtone Nederlandse jongeren en Nederlands-
Marokkaanse jongeren lastig. 

Het gebrek aan betrouwbare en gevalideerde instrumenten heeft ook de resultaten van 
onze onderzoeken beïnvloed. Zo was het bijvoorbeeld aannemelijk dat de jongens met 
een politiecontact meer gedragsproblemen zouden hebben in vergelijking met jongens 
zonder politiecontact. Delinquent gedrag is immers een symptoom van gedragsproblemen. 
We vonden dit echter niet, maar tegelijkertijd vonden we wél dat veel jongens met een 
politiecontact wel degelijk in behandeling waren voor problemen binnen een gedwongen 
kader. Dit kan betekenen dat de gerapporteerde problemen door de jongens en hun ouders 
de daadwerkelijke problemen niet goed weergaven. In de literatuur worden verschillende 
redenen gegeven voor deze onderrapportage van problemen, zoals een verschil in perceptie 
van wat probleemgedrag is, sociaal wenselijk antwoorden en discrepanties tussen het gedrag 
van kinderen thuis en buitenshuis. Dit geeft aan hoe moeilijk het is om die jongeren te 
identificeren die gebaat zouden zijn bij hulp van buitenaf.

Niet alleen het gebrek aan betrouwbare en valide methoden om problemen bij deze jongeren in 
kaart te brengen maakt de identificatie van problemen moeilijk. Mogelijk zijn er ook verschillen 
in de presentatie van problemen tussen Nederlands-Marokkaanse jongeren en autochtone 
Nederlandse jongeren waardoor het lastig is om problemen als zodanig te herkennen. Zo 
vonden we dat, hoewel gerapporteerde problemen niet zo hoog waren en bovendien min of 
meer stabiel in de puberteit, het verband tussen internaliserende en externaliserende problemen 
sterker werd gedurende de puberteit. Het samengaan van internaliserende en externaliserende 
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problemen is op zichzelf een sterke risicofactor voor toekomstige problemen. Het lijkt dus 
belangrijk, dat ook wanneer de afzonderlijke probleemscores niet hoog zijn, alert te zijn op 
verbanden tussen problemen. 

Daarnaast zijn er migratiespecifieke risicofactoren die bijdragen aan de ontwikkeling van 
gedrags- en psychische problemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. Veel onderzoeken 
hebben aangetoond dat discriminatie een negatieve impact heeft op psychische gezondheid. 
In ons onderzoek vonden wat dat vooral jongeren die gericht zijn op integratie, de negatieve 
effecten van discriminatie ondervinden. Het paradoxale is, dat in z’n algemeenheid, Nederlands-
Marokkaanse jongeren die willen integreren de beste psychische gezondheid hebben, terwijl 
tegelijkertijd integratie dus ook een risico factor lijkt te zijn voor psychische problemen. 
Zelfvertrouwen kan als een buffer dienen voor de negatieve effecten van discriminatie. 
Interventies gericht op het vergroten van weerbaarheid zou deze jongeren kunnen helpen 
zich te wapenen tegen de negatieve effecten van discriminatie. Tegelijkertijd moet er worden 
opgetreden tegen discriminatie. Een beleid dat alleen integratie van immigranten stimuleert 
werkt niet als niet tegelijkertijd de samenleving openstaat voor integratie. 

BEPERKINGEN

De onderzoeken beschreven in dit proefschrift kennen een aantal beperkingen waarmee 
rekening gehouden dient te worden bij de interpretatie van de resultaten. Ten eerste hebben 
we instrumenten gebruikt die niet uitvoerig gevalideerd zijn voor Nederlands-Marokkaanse 
jongeren. Zoals eerder beschreven, zijn er momenteel geen instrumenten beschikbaar die 
volledig gevalideerd zijn voor Nederlands-Marokkaanse jongeren. We gebruikten vooral 
zelfgerapporteerde probleemscores. Uit onze review bleek dat de scores verkregen door 
middel van zelfrapportage betrouwbaarder zijn dan scores verkregen door leerkracht- of ouder 
rapportages. Daarnaast vergeleken we vooral Nederlands-Marokkaanse jongeren met elkaar 
en keken we niet zozeer naar de hoogte van de scores, maar naar verbanden tussen scores. 
Ten tweede hebben we, door het gebrek aan betrouwbare instrumenten, geen klinische scores 
maar continue maten gebruikt. Ons proefschrift geeft daarom geen antwoord op de vraag wat 
de daadwerkelijke psychiatrische stoornissen zijn bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. 
Ten derde, hoewel we wel gebruik hebben gemaakt van longitudinale data, kunnen we geen 
conclusies trekken met betrekking tot causaliteit. Grotere longitudinale samples met een 
langere follow-up tijd, beginnend voordat er sprake is van problematiek en gebruikmakend 
van specifieke onderzoeksdesigns zijn nodig om hierover iets te kunnen zeggen. Ten 
vierde, we gebruikten verschillende onderzoeksgroepen, soms klein of erg specifiek en de 
verschillen tussen de onderzoeksgroepen waren groot. De resultaten van ieder onderzoek 
afzonderlijk zijn daardoor moeilijk generaliseerbaar. Aan de andere kant duidt het feit dat 
we steeds dezelfde terugkerende patronen vonden in die verschillende samples, mogelijk 
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wel op generaliseerbaarheid van deze patronen voor Nederlands-Marokkaanse jongeren in 
Nederland. Tot slot, hoewel we wel sekseverschillen vonden, was het door de relatief kleine 
aantallen binnen de samples niet mogelijk om deze verschillen verder te onderzoeken. 

IMPLICATIES VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Dit proefschrift bevestigt dat Nederlands-Marokkaanse jongeren in Nederland kwetsbaar zijn 
voor het ontwikkelen van gedrags- en psychische problemen. Naast dat er veel risicofactoren 
aanwezig zijn voor het ontwikkelen van problemen, is er de moeilijkheid om juist die jongeren 
te identificeren die hulp zouden kunnen gebruiken. Aan de ene kant vinden hun ouders 
moeilijk de weg naar de hulpverlening, terwijl aan de andere kant ook de hulpverlening deze 
jongeren niet weet te bereiken of in zorg weet te houden. Het is een enorme uitdaging voor 
jeugdzorginstanties om hulpbehoevende Nederlands-Marokkaanse jongeren te identificeren 
en vervolgens ook daadwerkelijk te bereiken voordat problemen escaleren. Een politiecontact 
op jonge leeftijd is een sterk signaal voor problemen. Een politiecontact kan daarom als 
mogelijkheid worden benut om kinderen en jongeren te screenen op problemen. Hiervoor is 
een goede samenwerking tussen politie en de zorginstellingen nodig. Een voorbeeld waarin 
deze samenwerking centraal staat is Prokid. Prokid is een methode om hoog-risico kinderen en 
jongeren te identificeren uit de politiedatasystemen aan de hand van bepaalde risicofactoren. 
De politie verwijst dan waar nodig deze kinderen naar gepaste zorg. Momenteel zijn er 
plannen om ProKid, op nationaal niveau te implementeren. Het is echter nog niet onderzocht 
of deze methode ook betrouwbaar is voor Nederlands-Marokkaanse kinderen. 

Kinderen zonder politiecontact zijn mogelijk nog moeilijker te bereiken. Het is belangrijk 
om te onderzoeken waarom Marokkaanse gezinnen zo weinig hulp zoeken binnen de 
Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Gezondheidszorg dient voor iedereen die in 
Nederland woont toegankelijk te zijn. Om meer kennis te genereren over problemen 
met betrekking tot de toegankelijkheid van de zorg voor immigranten, heeft ZonMw (de 
Nederlandse wetenschappelijk organisatie voor de gezondheidszorg) in 2009 een programma 
gestart, genaamd ‘Diversiteit in de jeugdzorg’. De doelstelling van dit programma was om 
risicojongeren uit migrantengroepen tijdig te bereiken, om voortijdige uitval in de zorg tegen 
te gaan en om cultuursensitieve interventies te ontwikkelen. Binnen dit programma zijn de 
laatste jaren 63 projecten gefinancierd van wetenschappelijk methodologische projecten 
tot regionale projecten gericht op de dagelijkse praktijk. Een van de projecten betreft een 
‘diversiteitmeter’, welke als doel heeft om interventies voor migrantenjeugd te verbeteren. 
Aan de hand van een aantal criteria kunnen interventies hiermee worden geëvalueerd op 
geschiktheid voor verschillende migrantenjongeren. Zulke instrumenten kunnen erg nuttig 
zijn voor het aanpassen van bestaande interventies voor migrantenjongeren. 
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Tot nu toe zijn er verschillende problemen geïdentificeerd met betrekking tot de 
toegankelijkheid van de zorg. Naast factoren binnen de migrantengroepen zelf, zoals 
taalproblemen en het gebrek aan kennis van het Nederlandse zorglandschap, zijn er ook een 
aantal belemmerende factoren aan de instellingen zelf toe te schrijven die de toegang tot 
zorg voor migrantengroepen lastig maakt. Hun zichtbaarheid en methode van werken sluit 
niet aan bij alle groepen omdat ze bijvoorbeeld niet altijd oog hebben voor de specifieke 
culturele achtergrond en migratiegerelateerde problemen. Dit komt ook naar voren in een 
rapport van het Nederlands Jeugdinstituut over effectieve interventies bij migrantenjongeren, 
waarin wordt beschreven dat niet één van de 20 als goed beoordeelde interventies door de 
Commissie Toetsing en Beoordeling van Interventies, is onderzocht op het effect van de 
interventie bij migrantenjeugd.

Niettemin staat het onderwerp op de agenda en is het bemoedigend dat steeds meer 
geestelijke gezondheidszorg gehuisvest is in achterstandswijken om toegankelijkheid tot zorg 
te vergroten. Ook is er aandacht voor het onderzoeken van de effectiviteit van interventies 
bij migrantengezinnen. Zo wordt momenteel onderzocht of de voor autochtone kinderen 
effectieve gedragsinterventies Parent Management Training- Oregon (PMTO) en Triple P 
ook effectief zijn voor Nederlands-Marokkaanse kinderen. 

De resultaten uit dit proefschrift geven niet direct aanleiding om specifieke interventies te 
ontwikkelen voor Nederlands-Marokkaanse jongeren, maar tonen wel aan dat de grootste 
uitdaging er in gelegen is om diegenen met problemen te identificeren, naar de zorginstanties 
te begeleiden en te motiveren voor interventies. Verder wordt erkend dat de stereotypering 
van migranten jongeren, met sterke nadruk op externaliserende problemen niet bijdraagt aan 
het tijdig herkennen van andere problemen binnen migranten gezinnen. Professionals in de 
gezondheidszorg moeten zich er van bewust zijn dat lage scores op screeningsinstrumenten 
niet noodzakelijkerwijs een afwezigheid van problemen betekent. Ondanks de relatief 
lage en stabiele scores zagen we een sterker wordend verband tussen internaliserende en 
externaliserende problemen bij Nederlands-Marokkaanse jongeren. Jongeren bij wie 
deze problemen samengaan, lopen een hoog risico om ook allerlei andere problemen te 
ontwikkelen. Het is daarom niet alleen belangrijk om naar externaliserend gedrag te kijken, 
maar ook allert te zijn op internaliserende problemen, ook wanneer een score op de eerste 
screening daar geen aanleiding toe geeft. 

De vele risicofactoren die we vonden in de verschillende leefdomeinen geven de noodzaak 
van systeeminterventies aan. Daarnaast moet er aandacht zijn voor migratie gerelateerde 
factoren. Vooral jongeren die integratie nastreven ondervinden de negatieve effecten van 
discriminatie. Zelfvertrouwen kan als buffer kan dienen voor deze negatieve effecten. Het 
is niet aannemelijk dat de huidige achtergestelde sociale positie, het politieke klimaat, het 
repressieve beleid en de beperkte scholingsmogelijkheden bijdragen aan het zelfvertrouwen 

Proefschrift 10juli_final.indd   182 10-07-2013   22:43:09



| 183 Nederlandse samenvatting

van Nederlands-Marokkaanse jongeren. Het tijdig herkennen van problemen, het aanbieden 
van toegankelijke en gepaste zorg en het scheppen van mogelijkheden in het onderwijs en op 
de arbeidsmarkt biedt deze jongeren de ondersteuning die zij nodig hebben. 

AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK

Een belangrijk onderwerp voor toekomstig onderzoek is om te bestuderen hoe de jeugdzorg 
ook immigranten jongeren en hun families kan bereiken en in zorg kan houden indien dit 
nodig is. De uitkomsten van onze onderzoeken rechtvaardigen niet de onderrepresentatie van 
Nederlands-Marokkaanse jongeren in de gezondheidszorg, maar door het gebrek aan valide 
en betrouwbare instrumenten hebben we niet kunnen onderzoeken wat de prevalentie ís van 
klinische problemen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het verbeteren van 
de validiteit en betrouwbaarheid van instrumenten die in de klinische- en onderzoekspraktijk 
gebruikt worden. Daarnaast zijn grote longitudinale onderzoeken nodig om causale 
verbanden tussen risicofactoren en gedrags- en psychische problemen en onderliggende 
mechanismen te onderzoeken. Onderzoek onder andere migrantengroepen is nodig om te 
onderzoeken of de resultaten uit onze onderzoeken generaliseerbaar zijn naar andere etnische 
minderheidsgroepen. Ook is het belangrijk om in toekomstig onderzoek sekseverschillen 
te onderzoeken, omdat risicofactoren, verbanden en onderliggende mechanismen mogelijk 
verschillen tussen jongens en meisjes. 
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