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eén op de drie depressieve adolescenten zegt 
emotioneel mishandeld of verwaarloosd te 
worden door de ouders. psychologe en vici-
laureaat bernet elzinga (Universiteit leiden) zoekt 
naar een oplossing – mét diezelfde ouders. 
tekst merIJN vaN NUlaNd  fOtO kIck smeeTs

‘ Mishandeling 
komt vaak voort 
uit onmacht’

  BerNeT elZINga   

In Nederland kampen zo’n 112 duizend adolescenten met depres-
sieve klachten. Het is daarmee het grootste gezondheidsprobleem 
onder jongeren. Wie eenmaal depressief is, komt daar bovendien 
lastig overheen; slechts de helft heeft baat bij behandeling en bij 
70 procent keert de klachten later terug.
‘Dat zijn schrijnende statistieken’, zegt Bernet Elzinga. In eerder 
onderzoek ontdekte zij dat emotionele mishandeling en verwaar-
lozing tijdens de jeugd een belangrijke risicofactor is voor 
depressiviteit op latere leeftijd. Bij volwassenen met een moeilijke 
jeugd zijn depressies bovendien ernstiger en chronischer.
‘Ik vermoed dat er een belangrijke relatie is met de kwaliteit van 
het contact tussen ouders en hun kinderen. Met name een over-
daad aan kritiek en gebrek aan warmte spelen een rol’, zegt 
Elzinga. ‘Als we daar iets aan kunnen doen, voorkomen we waar-
schijnlijk veel narigheid in iemands latere leven.’ 

Met haar recent toegekende Vici volgt ze de komende vijf jaar 
depressieve jongeren én hun ouders. Vijf keer per dag beantwoor-
den zij in een elektronisch dagboek vragen die een beeld geven 
van de interactie tussen ouders en kind. Hoe vaak was er prettig 
contact? Was er sprake van ruzie? En leidde dat tot somberheid bij 
de adolescent? Door te onderzoeken hoe deze zaken met elkaar 
samenhangen in de tijd worden causale verbanden beter zicht-
baar. De schuldvraag is daarbij niet relevant: ‘We vergeten wel 
eens dat ouders vaak ook slachtoffer zijn. Kritiek op de kinderen is 
dikwijls een teken van onmacht, niet per se van onwil. Zij willen 
net zo graag als hun kinderen dat het goede contact wordt hersteld.’

Daarnaast onderzoekt Elzinga met hersenscans het effect van 
ouderlijke kritiek en verwaarlozing op het brein van adolescenten. 
‘In eerder onderzoek vond ik al veranderde hersenactiviteit bij 
volwassenen die door hun ouders emotioneel mishandeld zijn. Ik 
hoop nu te achterhalen wat precies de impact op het brein is wan-
neer een adolescent daadwerkelijk kritiek of juist een compliment 
ontvangt, en of die impact anders is voor depressieve adolescen-
ten. Op een vergelijkbare manier onderzoekt Elzinga de hersen-
activiteit in neurale netwerken die een rol spelen bij empathie bij 
ouders wanneer ze zich voorstellen dat hun kind iets prettigs of 
iets onaangenaams overkomt. Uiteindelijk hoop ik met al deze 
informatie een nieuwe behandelmethode te kunnen ontwikkelen.’


