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HERKENNEN VAN MOGELIJKE GEVOLGEN 
EN SIGNALEN VOOR JEUGDIGEN
WERKKAART 2

 Psychische en/of verslavingsproblemen bij ouders kunnen van invloed zijn op de opvoeding, 
ontwikkeling en (toekomstige) psychische gezondheid van de jeugdige. Het is dus van belang 
om zowel de signalen van- en de gevolgen voor kinderen van ouders met psychische en/of 
verslavingsproblematiek te herkennen om de juiste hulp in te kunnen zetten. 

 Het start vaak bij een vermoeden, een ‘niet-pluisgevoel’. Begin met een verkennend gesprek als niet 
bekend is of de ouder(s) psychische en/of verslavingsproblemen heeft/hebben, maar er wel een 
vermoeden van is. 

-  Neem, als dit helpend is, de VGO (subschaal OBVL) af voor screening op ouderlijke problematiek. 
Start een meer gericht onderzoek zodra één van beide ouders (vermoedelijk) een psychisch en/of 
verslavingsprobleem heeft. Gebruik eventueel de Screening en Interventie Keuze (SIK). Na een eerste 
vaststelling van problematiek is nader diagnostisch onderzoek nodig.

 Wees alert op de signalen bij jeugdigen. Problemen kunnen zich bij jeugdigen op uiteenlopende 
manieren en in verschillende mate van ernst uiten. Daardoor worden deze makkelijker gemist.  
Veel voorkomende signalen zijn:

- parentificatie 
- geen vriendjes mee naar huis 
- schaamte- en schuldgevoelens 
- zichzelf wegcijferen 
- geringe copingvaardigheden 
- schoolverzuim 
- separatieangst

 Mogelijke gevolgen voor jeugdigen van het hebben van een ouder met psychische en/of 
verslavingsproblemen zijn voor verschillende leeftijdsfasen anders. Deze gevolgen sommen we op deze 
werkkaart op. Wees wel voorzichtig met het trekken van conclusies over oorzaak en gevolg; er is altijd 
sprake van een wisselwerking tussen allerlei factoren.

Gevolgen per leeftijdsfase

Ongeboren en pasgeboren kind

Ontwikkelingsproblemen
 �  ongunstige ontwikkeling hersenen en 

emotieregulatiesystemen
 � verhoogde foetale activiteit
 � vertraagde groei foetus
 � premature baby
 � laag geboortegewicht

Syndromen
 �  Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
 �  Neonataal Abstinentie Syndroom (NAS)

Aard van het kind
 � moeilijk temperament

 Zie ook hoofdstuk 2 in de richtlijn.
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Baby en peuter

Psychosociale problemen
 � separatieangst
 � eetproblemen 
 � slaapproblemen
 � weinig oogcontact
 � weinig exploratiedrang

Ontwikkelingsproblemen
 � hechtingsproblemen
 � ontwikkelingsachterstand
 �  emotieregulatie (huilen, driftbuiten, zintuiglijke 

prikkelovergevoeligheid)
 �  gebrekkige ego-ontwikkeling
 � terugval in gedrag
 � afwijkend speelgedrag

Basisschoolkind

Psychosociale problemen
 �  angstig gedrag
 �  negatieve cognities (schuld- en schaamte 

gevoelens, bezorgdheid, eenzaamheid)
 � negatief zelfbeeld
 �  geringe sociale vaardig-heden (moeilijkheden in 

relaties met vrienden)
 � aanpassingsproblemen
 � psychosomatische klachten
 � ADHD

Ontwikkelingsproblemen
 �  extreme verantwoordelijkheidgevoelens 

(parentificatie)
 � vreemde fantasieën

Schoolproblemen
 �  problemen met naar school gaan  

(separatieangst)

Jongere

Psychosociale problemen
 �  ontlopen thuissituatie (o.a. door weglopen)
 � geringe sociale vaardigheden
 �  relationele problemen en problemen met 

intimiteit
 �  negatieve cognities (schuld- en schaamte 

gevoelens, bezorgdheid, eenzaamheid)
 � agressief gedrag
 � depressie
 � angst
 � suïcidale gedachten en gedrag

Ontwikkelingsproblemen
 �  extreme verantwoordelijkheidgevoelens 

(parentificatie)

Schoolproblemen
 �   problemen op school (bijv. verzuim, zitten 

blijven, schooluitval)

Middelengebruik
 �  problematisch drugs- en alcoholgebruik

Volwassene

Psychosociale problemen
 �   stemmingsstoornissen (depressie, bipolaire 

stoornis)
 � angststoornissen
 � persoonlijkheidsstoornissen
 � gedragsstoornissen
 �  problemen in sociale relaties

Middelengebruik
 �  problematisch drugs- en alcoholgebruik


