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.NOORDEN
Ieugd psychisch ziek
Arend van Wijngaarden.
GRONINGEN

Twintig tot dertig pro-

cent van de iongeren in Noord-Ne-

Barak 56 terug op kamp Westerbork

derland krijgt een vorm van zorg

wegens psychische problemen. Dat
bliikt uit onderzoekvan het UMCG.
j

',,Dat hoge aantal baart ons zorgen".,

stelt hoofdonderzoeker Menno Rei-

jneveld van het Universitair Medisch Centrum Groningen.,,Maar we
ziin niet de enige. Veel landen in de
Europese Unie kampen met een stii-

gende vraag naar psychische zorg
-onder iongeren. Dat ziet de EU als
een probleem, want vanwege de ver-

grijzing wordt van deze generatie de

komende jaren veel verwacht op
economisch gebied."
De afdeling gezondheidswetenschappen van de universiteit en het
UMCG publiceert het onderzoek
vandaag in het gezaghebbende we-

tenschappelijk tijdschrift PLoS One.
De onderzoekers volgden tien jaar
lang z3oo kinderen en iongeren uit
het Noorden. op hun elfde levensjaar blijkt 2o,r procent van de iongeren zorg te kriigen vanwege gedrags-

of emotionele problemen. Op hun
negentiende levensiaar was dat gestegen naar 32,2 procent. Opvallend
is dat meisjes meer psychische zorg

gebruiken, oplopend tot 37 procent
van de meisjes op hun negentiende.
Jongens gebruiken iuist meer zorg
op wat jongere leeftijd; bijna 3o procent op hun veertiende, en wat minder op'hogere leeftijd. >> 2

HOOGHALEN Beleidsadviseur Abert Gilbert zit in de gedeelteliik gereconstrueerde barak 56 op terrein
^ Westerbork. Gilbert is nauw betrokken bii de nieuwe inrichting van het voormalige doorgangskan
kamp
Met originele delen van de barak, die sinds r965.dienst deed als boerenschuur in Zelheml wordt een beel
gegeveri hoè het bouwwerk eruit zag in de tiid dat het onderdak bood aan honderden |oden. Met een stal
constructie, fotodoek en nieuw hout is nu het voorste deel van de oorspronkelijk 85 meter lange barak cr
pleet gemaakt. Foto Marcel Jurian de Jong
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Hoeveel jongeren kregen psychische hulp
Van aris, psycholoog oÍ psychiater
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Huisarts belangriikste' zeef
GRONINGEN De ciifers over de psy-

chische zotg aan iongeren komen

uit het langlopende Trails-onder-

zoek. Het is voor het eerst dat er zo
gedegen naar het gehele zorggebruik door jongeren is gekeken.

De uitkomst komt overeen met
een ander onderzoek van dezelfde
groep wetenschappers, verenigd in
de kenniswerkplaats C4Youth, naar
ieugdzorg in de provincie Gronin=
gen. Daaruit bleek dat ruim zo procent van de Groningse jongeren een
vorm van zorg krijgt wegens psychische klachten of gedragsproblemen.
Het overgrote deel van de ionge-

derheid van rond de 5 procent komt
terecht in de echte ieugdzorg en een
even klein deel komt terecht in de
jeugdpsychiatrie.
,,Het positieve van diè bevinding

is dat het zorgsysteem

blijkbaar

goed werkt", zegt Reiineveld.,Verreweg de meeste zorg wordt eerst door
de huisarts gedaan. Die werkt bliikbaar goed als 'zeef en alleen de
zwaardere gevallen komen bif de intensieve vormen van zorg terecht."
Dat is ook van belang voor d-e be-

ren komt met zijn problemen

leidsmakers die zich ongerust maken over de komende overheveling
van jeugdzorg van het Rijk naar de
gemeenten. ,Voor het grootste deel

chologische hulp. Slechts een min-

van de ieugdzorg hoeven ze zich dus
geen zorgen te maken, want dat blijft
gewoon gedaan wordèn door huisàrtsen, dàar hoeft de gemeente geen
rol te hebben. De huisarts moet wel

terecht bij de huisarts. Meestal worden
ze daar ook direct geholpen. Met medicijnen, bijvoorbeeld tegen ADHD,
maar ook veel met kortdurende psy-

naar zwaardere zor.g kunnen verwij-

zen, daar komt de gemeente in
beeld."

fongeren uit eenoudergezinnen,
armere gezinnen en jongeren met
gescheiden ouders blijken het meeste zorg te vragen. Bovendien melden
veel iongeren die zorg vragen dat ze
problemen op school hebben. ,,Ook
daaruit bliikt dat het systeem op zich
goed werkt. Het zou zorgeliik zijn als

vooral jongeren uit hoger opgeleide
gezinnen hulp zouden krijgen."
Opvallend is verder dat het gebruik van de 'zware' psychiatrische
jeugdzorg in de loop van de jaren
stijgt. ,,Dat komt waarschijnlijk niet
alleen doordat pubers veel psychi
sche problemen hebben maar ook

bij de jeugdpsychiater
een rugzakje voor in het onderwifs
komen halen."
doordat ze

