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Risico’s jeugd

Beschermende en risicofactoren
voor geestelijke gezondheid

Individu: Leerprobleem, schools falen, vroegtijdig schoolverlaten , 
fysieke ziekte, laag zelfbeeld, vertraagde ontwikkeling, communicatie-
problemen, angst, depressie, alcohol en druggebruik                                         

Familie: Ouderlijk confl ict, desintegratie gezin, zwakke opvoedings-
vaardigheden, fysiek, seksueel of emotioneel misbruik, GG probleem 
ouder, criminaliteit of verslaving, sterfte, verlies, geplaatst worden                                                                   

Omgeving: Pesten, zwakke school ethos, armoede, discriminatie, 
werkloosheid ouder, consumerisme, materialisme, individualisme

Risico’s volwassenen

Individu: Ongezonde leefstijl, gebrek aan opleiding, fysieke handicap, 
langdurige of levensbedreigende ziekte, trauma, negatieve ervaring 
kindertijd, GG probleem                                                                    

Familie: Geweld in gezin, echtscheiding, zorg voor ouder familielid, 
fi nanciële problemen                              

Omgeving: Armoede, gedwongen migratie, discriminatie, sociale 
exclusie, isolatie, werkloosheid, onveilige buurt, werkstress

Ontwikkelingstaken (60+)

Omgaan met fysieke veranderingen en eigen 
eindigheid                                                  
Integratie van eigen leven                          
Omgaan met verlies en rouw                               
Behouden van autonomie en sociale ver-
bondenheid            

Risico’s ouderen

Individu: Ziekte, pensionering, gevoel van hulpeloosheid, 
verlies van autonomie

Familie: Verlies en rouw partner, langdurige mantelzorg, 
sociale isolatie, vereenzaming, overstap residentiële zorg, 
geweld en misbruik                                                     

Omgeving: Vervreemding, verarming sociaal netwerk, 
armoede, stigmatisering, ageïsme

Ontwikkelingstaken (20-60 jaar)

Zinvol leven uitbouwen               
Productiviteit                                                               
Stabiliteit

Ontwikkelingstaken (6-20 jaar)

6-12jaar: Stevige basis en levensvaardigheden 
verwerven door conformiteit  

12-20jaar: Identiteitsontwikkeling, Peer relaties

Ontwikkelingstaken (0-6 jaar)

Veilige hechting                                    
Autonomie                                              
Zelfbeeld 

Risico’s kindertijd

Individu: Individueel temperament en activiteitsniveau                                                 

Familie: GG problemen ouder, gevoeligheid en afgestemd-
heid moeder, onveilige hechting, geweld of middelen-
misbruik in gezin                          

Omgeving: Sociale exclusie

Omgaan met fysieke veranderingen en eigen Omgaan met fysieke veranderingen en eigen 
eindigheid                                                  
Integratie van eigen leven                          

 Vervreemding, verarming sociaal netwerk, 
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Ontwikkelingstaken 
Veilige hechting                                    
Autonomie                                              
Zelfbeeld 

Risico’s volwassenen

Ongezonde leefstijl, gebrek aan opleiding, fysieke handicap, 
langdurige of levensbedreigende ziekte, trauma, negatieve ervaring 

Productiviteit                                                               

Risico’s volwassenen

Ongezonde leefstijl, gebrek aan opleiding, fysieke handicap, 
langdurige of levensbedreigende ziekte, trauma, negatieve ervaring 

Productiviteit                                                               

Risico’s jeugd

Individu: Leerprobleem, schools falen, vroegtijdig schoolverlaten , 
fysieke ziekte, laag zelfbeeld, vertraagde ontwikkeling, communicatie-

verwerven door conformiteit  

12-20jaar: Identiteitsontwikkeling, Peer relaties


