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GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBEVORDERING 
Jeugdjaren (6-20jaar): Levensvaardigheden en identiteitsonwikkeling 

 
Ontwikkelingstaken  

 
Een stevige basis en levensvaardigheden ontwikkelen voor het verdere leven (6-12j) 

Geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden doorheen de 

hele levensloop. Het bepaalt of sociale en academische doelen bereikt worden en beïnvloedt 
beroepssucces in de volwassenheid. De kindertijd is een periode van grote plasticiteit waarin het kind 

volop gedragspatronen uitprobeert, sociale vaardigheden leert en kennis aan het verwerven is. Uit 
reviews van interventies, ontworpen om sociale, emotionele, gedragsmatige en cognitieve 

ontwikkeling van jongeren te bevorderen, blijkt dat ze met succes de vaardigheden en aanwinsten 
geassocieerd met mentaal welbevinden kunnen verhogen. Vroege interventies die kinderen helpen 

open te bloeien (flourish) zijn bijzonder veelbelovend: om uitkomsten voor kinderen te verbeteren en 

als beste investering. Immers op 12-jarige leeftijd zijn de identiteit en gedragspatronen reeds sterk 
gevestigd en weerstaan verandering. 

 
Identiteitsontwikkeling en relaties met peers (12-20j) 

Adolescentie is een tijd van grote levensveranderingen in fysieke, emotionele, cognitieve en seksuele 

ontwikkeling, sociale relaties, en identiteit. Het omvat ook een verschuiving van afhankelijkheid naar 
onafhankelijkheid en er worden beduidende educatieve eisen gesteld. Deze veranderingen maken het 

een bijzonder kwetsbare periode waarbij de belangrijkste taken de identiteitsontwikkeling, 
toenemende autonomie en uitbouwen van contacten met de peergroep zijn. 

12-20 jarigen kunnen onderverdeeld worden in adolescenten (12-17 jarigen) en jongeren (18-20 
jarigen), maar er kunnen variaties in deze classificering bestaan bepaald door sociale condities zoals 

voortgezet onderwijs, betaald werk, werkloosheid, gezinsvorming en gebrek aan verbondenheid met 

familie en sociale instituties. Wat alvast uit de literatuur blijkt is dat het levenslooptraject van jongeren 
niet zo voorspelbaar en homogeen is als in voorgaande generaties. De persoonlijke markers voor 

volwassenheid bestaan nu uit verantwoordelijkheid aanvaarden voor zichzelf, onafhankelijke 
beslissingen nemen en financiële vaardigheid verwerven. Ze worden geleidelijk bereikt in plaats van 

afzonderlijke discrete markers te zijn. 

 
Beschermende en risicofactoren voor GG in de jeugdjaren (zie model) 

 
Effectieve interventies: 

 

• Schoolinterventies: Uit de literatuur bleken de meeste GGB-interventies gericht op de 
schoolsetting, omdat via scholen veel jongeren tegelijk bereikt kunnen worden gedurende hun 

meest formatieve jaren van cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling, waar ook volwassen 
rolmodellen beschikbaar zijn en het sociale netwerk/ peergroep ontwikkeld wordt. Er is 

substantieel bewijs dat GGB-programma’s op school, indien effectief geïmplementeerd, lange 
termijn voordelen voor jonge mensen bieden zoals emotioneel en sociaal functioneren en een 

verbeterde schoolprestatie. 

 Uit systematische reviews en interventie trials m.b.t. geestelijke gezondheidsbevordering 
in scholen blijkt dat comprehensieve programma’s binnen een gecoördineerde whole 
school approach consistent als meest effectief naar voor komen. De whole school 
approach beoogt algemene levensvaardigheden bij te brengen en ondersteunende 

omgevingen te creëren die de positieve ontwikkeling van de jongere mogelijk maken, 

schoolverbondenheid te versterken, en een verbondenheid met familie, gemeenschap en 



2 

 

Factsheet Effectiviteit GGB – De Jeugdjaren                                                                                         

bredere sociale context van het leven van de jongere te bevorderen. Het behelst een 

aanpassing van de klas, de schoolomgeving en –ethos, en betrekt ouders en 

gemeenschap. Succesvolle whole school programma’s leiden tot een verbetering van 
mentaal welbevinden, sociale competentie en sociale vaardigheden, verminderde agressie 

en pesten, en verhoogde schoolprestaties. Deze programma’s worden typisch over 
meerdere jaren aangeboden. 

vb. SEAL, LIFT, STEP, … 

 Maar curriculum based sociale en emotionele vaardigheidsprogramma’s zijn zeker niet 
zonder waarde. Hierbij worden sociale-, probleemoplossende-, communicatie-, relatie- en 

copingvaardigheden aangeleerd door een specifiek curriculum te doorlopen in de klas. 
Deze vaardigheden worden aangeleerd en voorgetoond d.m.v. rollenspel, inoefening, 

modelling en peer instructie. Deze sociaal competentie verhogende aanpak werkt effectief 
en verhoogt weerbaarheid, veerkracht, zelfwaardering, en de protectieve factoren voor 

gezondheid.  

vb. SEL, Zippy’s Friends, PATHS, Resolving Conflict, … 
 Veerkracht: Een aantal selectieve en geïndiceerde interventies bieden ook een 

meerwaarde om veerkracht te verhogen bij de algemene populatie (vb. FRIENDS, Penn 
Resiliency, stress management) of welbevinden te verhogen (gedragsproblemen en 

sociaal-emotionele problemen aanpakken). 

• Ouderschapsondersteuning (3-10 jaar): oudertraining in groep kan een positieve invloed hebben 
op het gedrag van kinderen tussen de 3 en 10 jaar oud. De meeste groepsinterventies zijn 

kosten-effectiever en succesvoller op lange termijn dan individueel werk met ouders. Belangrijke 
kenmerken van effectieve opvoedingsvaardigheden zijn warmte en responsiviteit naast het stellen 

van duidelijke grenzen.  
• Universele programma’s: Universele geestelijke gezondheidsprogramma’s bij jongeren zijn 

belangrijk en nuttig.  

vb. Positive Youth Development, mentoring – Big Brothers Big Sisters  
• E-GGB: Innovatieve GGB-programma’s die gebruik maken van het internet hebben de 

mogelijkheid om anoniem GG-informatie en interventies te bieden aan een groot aantal jongeren. 
Dit komt mogelijk tegemoet aan de barrières van jongeren voor hulp zoeken, zoals weerstand om 

met anderen, vooral volwassenen (ouders en leerkrachten) te praten over hun problemen en 

bezorgdheden en ontevredenheid met het type en vorm van de informatie die voor hen 
beschikbaar is.  

vb. Reach out, Kids Help Line, Young Minds  
 

Niet effectief: choqueren, enkel informeren, en ongestructureerde jeugdactiviteiten. 

 
Kenmerken van effectieve interventies voor kinderen en jeugd 

- Op maat: cultureel aangepast, aangepast aan leeftijd en geslacht, bouwend op aanwezige 
vaardigheden. De waarden, prioriteiten, ervaringen en noden van jongeren variëren 

naargelang cultuur, leeftijd en geslacht. Aanvaardbaar, niet stigmatiserend en betekenisvol 
taalgebruik (aangepast aan jeugdcultuur) voor die specifieke doelgroep is ook uitermate 

belangrijk. De activiteiten die aangeboden worden moeten de aandacht van jongeren kunnen 

vasthouden.  
- Evidence-based: geïnformeerd door theorie en onderzoek. 

- Lange termijn: Volgens Canadese richtlijnen demonstreren de beste programma’s een lange 
termijn engagement tot programma planning, ontwikkeling en evaluatie. Lange termijn-

interventies (verschillende maanden tot jaren) hebben meer kans effectief te zijn dan korte, 

eenmalige intensieve interventies. Periodieke bekrachtiging is ook geen overbodige luxe.  
- Comprehensief: multipele interventies in multipele settings en domeinen. 

- Holistische aanpak, waarbij zowel omgevings- en individuele factoren worden aangepakt en 
promotie van zelfwaardering, zelfvertrouwen en levensvaardigheden centraal staan. Algemene 

coping en competentievaardigheden aanleren is effectiever dan het toespitsen op 
probleemgedrag. Positieve veranderingen in zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, coping 

vaardigheden en interpersoonlijke probleemoplossing zijn geassocieerd met positieve GG.  

- Jongeren participatie en leiderschap: succesvolle programma’s betrekken jongeren op een 
betekenisvolle manier in het kiezen en uitdenken van de activiteiten. Van groot belang is de 
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aangepastheid aan de leeftijd, met groeiende mogelijkheden voor de jongeren om deel te 

nemen in het beslissen en om een leidersrol aan te nemen naarmate ze opgroeien en meer 

ervaring opdoen. Interactieve activiteiten die aanzetten tot discussie en actie zijn effectiever 
dan rechtstreekse instructie. 

- Competente, vaardige werkkrachten: training en ondersteuning van de werknemers die de 
GGB uitvoeren is een belangrijke succesfactor. Empathisch personeel dat lang genoeg blijft 

om een vertrouwensband met de jongeren op te bouwen en onderhouden is een belangrijke 

succesfactoren met daarnaast duidelijke regels en grenzen. 
 

Besluit 

Ook de jeugdjaren zijn uiterst belangrijk voor de geestelijke gezondheid en het welbevinden op latere 

leeftijd daar in deze levensfasen de basisvaardigheden gevormd worden. In de adolescentie staat 
identiteitsontwikkeling centraal, waarbij de jongere een plek in de wereld wil verwerven, naar meer 

autonomie streeft, en verder vaardigheden ontwikkelt.  

 
De meeste literatuur centreert zich rond schoolinterventies daar scholen een dankbare setting zijn qua 

bereik van doelpubliek, immers iedereen moet naar school. 
De meest succesvolle schoolinterventies bouwen coping en sociale vaardigheden op, en creëren een 

positieve veilige omgeving die een gevoel van inclusie, identiteit en verbondenheid bevordert tussen 

leerlingen, volgens een lange termijn, whole school approach op GGB. De interventies resulteren in 
een betere aanpassing aan school, een verbeterde competentie en zelfwaarde, meer controle en 

probleemoplossingsvaardigheden, verbeterde schoolprestatie, minder eenzaamheid, leerproblemen, 
pesten, agressie, depressie en angst. Daarnaast werden ook de voordelen van curriculum based social 

skills training en specifieke interventies besproken. 
 

Ouderschapsondersteuningsprogramma’s, universele jeugdprogramma’s, en e-mental health 

promotion zijn ook effectief voor het bevorderen van geestelijke gezondheid in deze leeftijdsgroep. 
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