TRAILS: een generatie
jongeren in beeld

‘Jeugdige drinker grijpt ook later sneller naar de fles.’ ‘Jongens niet agressiever
dan meisjes.’ ‘Snel groeiende kinderen hebben later veel meer kans op
overgewicht.’ Zomaar een paar voorbeelden van recente nieuwsberichten over
jongeren. Al deze berichten hebben dezelfde bron: een groot sociaal en medisch
onderzoek naar jongeren en hun gedrag, verricht aan de Rijksuniversiteit
Groningen. De naam: TRAILS.
Medisch én sociaal

Aanpak van pesten

TRAILS is een langlopend onderzoek waarin ongeveer 2500 jongeren
worden gevolgd op hun weg naar volwassenheid. In dit samenwerkingsverband tussen de RUG en de Erasmus Universiteit wordt onderzoek
gedaan naar lichamelijke en geestelijke gezondheid en hun onderlinge samenhang tijdens de adolescentie. Juist dan ondergaan
jongeren veel veranderingen. Bij de eerste meting in 2001 waren
de deelnemers 11 jaar oud, en zij worden tot minimaal hun 25ste
gevolgd. Ze worden elke twee jaar onderworpen aan allerlei
metingen, vullen uitgebreide vragenlijsten in en staan DNA af. Dat
levert een schat aan gegevens op. De nadruk ligt bij TRAILS op het
samenspel van factoren; veel ontwikkelingen in de adolescentie
worden niet alléén door erfelijkheid of omgevingsfactoren bepaald,
maar door een samenhang in omstandigheden.

De schat aan gegevens is natuurlijk ook interessant voor andere onderzoekers en instellingen, zoals scholen, zorgverleners en gevangenisinstellingen. Veel onderzoeken adviseren naar aanleiding van de resultaten
over hoe het beste kan worden omgegaan met bepaalde gedragsstoornissen. Zo adviseert Jelle Sijtsema (zie kader) om agressieve jongens
te trainen in sociale vaardigheden, in plaats van te straffen. Daarnaast
heeft het onderzoek naar netwerken binnen schoolklassen en pesten
veel interesse gewekt. Veenstra: ‘We hebben subsidie ontvangen voor
het ontwikkelen van een grootschalig anti-pestprogramma. Wij zien het
pesten als een groepsproces en gebruiken sociale-netwerkanalyse om
te achterhalen wie door wie wordt gepest of wie juist door wie wordt
verdedigd. Een belangrijke subsidie, die wij zeker niet hadden gekregen
zonder ons onderzoek naar pesten in TRAILS.’

Populaire kinderen
Uit de onderzoeken komen nu al allerlei interessante zaken naar voren.
Binnen de ‘sociale poot’ van TRAILS zijn bijvoorbeeld in klassen de sociale
netwerken in kaart gebracht en is onderzoek gedaan naar pesten. Vaak
wordt gedacht dat de populairste kinderen alleen positieve kenmerken
hebben, zoals goed zijn in sport en een knap uiterlijk. Uit TRAILS-onderzoek bleek echter dat zij niet alleen positieve, maar ook negatieve
kenmerken hebben. ‘Het gaat dan om dingen die op school niet mogen’,
zegt René Veenstra, onderzoeker bij sociologie aan de RUG en lid van het
managementteam van TRAILS. ‘Jongeren die bijvoorbeeld eerder stiekem
van school wegblijven, of die al vroeg gaan roken. Maar de meelopers,
die deze kenmerken gaan kopiëren en zo ook denken populair te worden,
vallen buiten de boot. Sommigen denken ‘als ik ga roken hoor ik er ook
wel bij’. Dit werkt echter niet, als zij niet ook beschikken over positieve
kenmerken.’

Relaties
Daarnaast blijken jongeren die al vroeg en veel relaties hebben, meer
regelovertredend en agressief gedrag te laten zien. Dezelfde factoren
die anti-sociaal gedrag in de hand werken, kunnen ook een voorspeller
zijn van het liefdesleven in de pubertijd. Hoe dit samenhangt? ‘Sommige
jongeren zijn eerder in de ontwikkeling en sensatiebeluster dan hun
leeftijdsgenoten’, zegt Veenstra. ‘Dit kan er voor zorgen dat zij eerder
grenzen opzoeken, én eerder toe zijn aan een relatie.’ Dit verband heeft
te maken met wat jongeren vertellen aan hun ouders. Datende jongeren
vertellen ouders vaak minder over hun leven, en het is over het algemeen
zo dat jongeren die hun ouders minder op de hoogte houden een hoger
risico op probleemgedrag lopen. Het lijkt er dus op dat vroeg daten
niet leidt tot probleemgedrag als ouders en kinderen met elkaar blijven
praten!

Soort zoekt soort? Agressieve jongens en hun vrienden
Socioloog Jelle Sijtsema van de RUG gebruikte gegevens van
TRAILS voor zijn promotieonderzoek. Hij analyseerde vriendschapsnetwerken in Nederlandse schoolklassen, om sociaal
gedrag van agressieve jongens te onderzoeken. Sociale wetenschappers gaan er doorgaans vanuit dat probleemjongens elkaar
opzoeken, om samen rotzooi te trappen. Jelle Sijtsema plaatst
vraagtekens bij deze theorie: ‘In mijn onderzoek bleek dat die
‘soort-zoekt-soort’- aanname lang niet altijd opgaat. Agressieve jongens willen juist sociale vrienden, maar zijn niet goed
in het sluiten van deze vriendschappen omdat ze de benodigde
eigenschappen missen.’ Elke deelnemer aan het onderzoek
werd gevraagd op te schrijven wie hij als vriend beschouwde.
Hieruit bleek dat agressieve jongens vaak vriendschap wilden
met sociale jongeren, maar dat die wens niet beantwoord werd.
Daarnaast bleek dat jongens die op hun elfde een lage hartslag
in rust hadden meer sensatiebelust waren en daardoor op latere
leeftijd eerder probleemgedragingen zoals agressie en criminaliteit vertoonden. Een interessant verband, dat al eerder vermoed
werd, maar nog nooit goed was onderzocht. Jelle: ‘Waarschijnlijk hebben jongeren met een lagere hartslag van nature meer
prikkels nodig. Ze zijn eerder geneigd deze prikkels actief op te
zoeken in hun omgeving’.

› www.trails.nl
›
www.rug.nl/video/adamsappel/archief2007/afl07 (jongens niet
agressiever dan meisjes)

‘Agressieve jongens trainen in sociale vaardigheden
in plaats van straffen.’
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