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Abstract

Achtergrond: Angst is een veelvoorkomend verschijnsel in de adolescentie. Daarnaast
heeft angst een hoge mate van comorbiditeit met depressie. Angst lijkt vaker voor te
komen bij meisjes dan bij jongens. Tevens heeft angst een ontwikkelend karakter,
waardoor de mate van angst per leeftijdsgroep verschillend is. Door de negatieve
cognities kan angst, maar ook depressie, een negatieve invloed hebben op het
academisch functioneren. Doel: Deze studie onderzoekt wat het verschil in angst is
tussen klinisch depressieve adolescenten en adolescenten uit de algemene Nederlandse
bevolking. Methode: De data is verzameld aan de hand van de door adolescenten (1221 jaar) ingevulde vragenlijsten: Children’s Depression Inventory (CDI), de verkorte
versie van de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-5) en de
verkorte Schoolvragenlijst (SVL). Resultaten: Klinisch depressieve adolescenten
rapporteren een hogere mate van depressie- en angstsymptomen. Er is een positieve en
significante samenhang tussen de mate van depressieve symptomen en de mate van
angst. Daarnaast blijken meisjes uit de algemene Nederlandse bevolking een hogere
mate van angst te rapporteren dan jongens. Er is geen enkel significant verschil
gevonden voor de leeftijdsgroepen in de algemene Nederlandse bevolking. Bij de
klinische adolescenten blijkt de relatie tussen schoolprestaties en de mate van angst
positief, maar niet significant. Bij de algemene Nederlandse bevolking blijkt deze relatie
negatief en significant. Discussie: De resultaten uit deze studie dienen met
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Omdat de klinisch depressieve steekproef
klein is zijn de resultaten niet te generaliseren naar de klinisch depressieve populatie.
Background: Anxiety is a common phenomenon in adolescence. It also has a high
degree of comorbidity with depression and it appears to be more common in girls than in
boys. Anxiety is a developing disorder, therefore the amount of anxiety differs by age.
Anxiety and depression can have a negative influence on the academic functioning. This
is caused by negative cognitions. Aim: The current study examined the difference in
anxiety between clinically depressed adolescents and adolescents from the general
population. Method: Both groups completed the Children’s Depression Inventory (CDI),
the shortened version of the Screen for Child Anxiety Related Emtional Disorders
(SCARED-5) and also the shortened version of the Schoolvragenlijst (SVL). Results:
Clinically depressed adolescents reported a higher level of depressive symptoms and
anxiety. A positive and significant correlation has been found between depressive
symptoms and the level of anxiety. The results also show that girls from the general
Dutch population showed a higher amount of anxiety than boys. No significant result has
been found for the age groups in the general Dutch population. There is a positive
correlation among clinical adolescents between functioning at school and the amount of
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anxiety, however, this correlation is not significant. Among the general Dutch population
this correlation is negative and significant. Discussion: The results of this study have to
be interpreted with caution. The results cannot be generalized to the clinically depressed
population, because the clinically depressed sample size was small.
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Inleiding
Angst is een veelvoorkomend probleem in de adolescentie. De adolescentiefase wordt
gekenmerkt door een overgang van kindertijd en afhankelijkheid naar volwassenheid en
onafhankelijkheid. Er is geen vaste indicator voor het begin en het einde van de
adolescentie fase waardoor het moeilijk is vaste leeftijdsgrenzen aan te geven (Spear,
2008). In deze studie wordt onderzocht wat het verschil in mate van angst is tussen
klinisch depressieve adolescenten en adolescenten uit de algemene Nederlandse
bevolking van 12 tot en met 21 jaar.
In de adolescentie vinden er belangrijke veranderingen plaats op biologisch,
psychologisch en sociaal gebied. De adolescentie is hierdoor een kritische periode voor de
ontwikkeling van angst (Kendall & Ollendick, 2004; Masten, 2004). Verschillende studies
benoemen angst als een veelvoorkomend verschijnsel in de adolescentie (Merikangas et
al., 2010; Walkup et al., 2008). Ongeveer 2.5% tot 5% van de Nederlandse kinderen en
adolescenten voldoen aan de criteria van een angststoornis. Daarnaast ondervindt
ongeveer 20% van de adolescenten symptomen van angst zonder aan de criteria van een
angststoornis te voldoen (Hale, Raaijmakers, Muris, Hoof, & Meeus, 2008).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen angstgevoeligheid en angststoornissen.
Angstgevoeligheid verwijst naar de angst voor het ervaren van symptomen van angst
zoals een verhoogde hartslag, beven en kortademigheid. Dit kan leiden tot een hoge
mate van angstsymptomen en mogelijk tot een angststoornis. Angstgevoeligheid
voorspelt in de adolescentie voornamelijk de kans op het ontwikkelen van een
paniekstoornis (Taylor, 1995).
Wanneer er gesproken wordt over een angststoornis dient er aan een aantal
criteria voldaan te zijn (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Tekst
Revision [DSM–IV–TR]; American Psychiatric Association [APA], 2000). Het voornaamste
kenmerk van een angststoornis is de aanwezigheid van buitensporige angst en
bezorgdheid. De angst die wordt ervaren heeft geen reële grond en er worden sociale
problemen door ondervonden. Bij adolescenten kan deze angst zich uiten op fysiologisch,
cognitief en gedragsmatig gebied. Er zijn verschillende angststoornissen te
onderscheiden. Het classificatiesysteem is relevant voor het diagnosticeren van
angststoornissen. Echter geeft het weinig informatie over symptomen van angst indien
men niet aan de diagnostische criteria voldoet. Tevens geeft het weinig informatie over
mogelijke behandeling, indien de persoon alleen angst symptomen ervaart en niet aan de
criteria voldoet (Van Oort, Greaves-Lord, Verhulst, Ormel, & Huizink, 2009).
Bij kinderen, adolescenten en volwassenen wordt een depressieve stoornis op
dezelfde manier gediagnosticeerd. De diagnose is gebaseerd op symptomen zoals een
depressieve stemming, gewichtsafname, verlies van interesse of plezier, slaapproblemen
en rusteloosheid. Bij adolescenten kan in plaats van een depressieve stemming en het

ANGST EN DEPRESSIE BIJ ADOLESCENTEN

4

verlies van interesse of plezier, het symptoom prikkelbaarheid meegenomen worden
(Hankin, 2006). Volgens Birmaher, Ryan, Williamson, Brent en Kaufman (1996) heeft
20% van de adolescenten wel eens een depressieve episode meegemaakt. Dit maakt
depressie de meest voorkomende stoornis in de adolescentie.
Angst heeft een hoge comorbiditeit met depressie (Grant et al., 2006; Kessler,
Chiu, Demler, & Walters, 2005). Verschillende studies suggereren dat meer dan de helft
van de mensen met een depressie ook voldoen aan de diagnostische criteria van een
angststoornis (Brown, Campbell, Lehman, Grisham, & Mancill, 2001; Kleinman & Riskind,
2012). Diverse factoren kunnen de veelvoorkomende comorbiditeit van depressie en
angst bij adolescenten verklaren zoals negatieve emotionaliteit en gemeenschappelijke
etiologische factoren. Tevens worden depressie en angst beide gekenmerkt door
negatieve cognities en fouten in de informatieverwerking (Dozios & Beck, 2008; Garber &
Weersing, 2010). Op basis hiervan wordt verwacht dat klinisch depressieve adolescenten
een hogere mate van angst rapporteren (1).
Meisjes zijn kwetsbaarder voor angst gerelateerde gevoelens dan jongens
(McLean & Anderson, 2009). Uit het onderzoek Van Brakel, Muris, Bögels en Thomassen
(2006) onder Nederlandse adolescenten blijkt dat meisjes significant hoger scoren op
angstsymptomen dan jongens, gemeten aan de hand van de SCARED. Meisjes
beoordelen zichzelf als meer onveilig gehecht aan hun ouder of verzorger en voelen zich
vaker bedroefd. Tot slot scoren meisjes hoger op gedragsinhibitie, dit houdt in dat zij de
neiging hebben om angst en terugtrekking te vertonen in situaties die onbekend zijn. Van
Oort, Ormel en Verhulst (2012) hebben eveneens angstsymptomen bij Nederlandse
adolescenten onderzocht. Hieruit blijkt dat meisjes op elke leeftijd hoger scoren op
angstsymptomen en dat deze symptomen in de vroege adolescentie eerst afnemen,
waarna ze vanaf de leeftijd van 15 jaar weer licht toenemen. Ouder-kindfactoren en
opvoedingsfactoren spelen bij meisjes een grotere rol in de ontwikkeling van angst
(Letcher, Sanson, Smart, & Toumbourou, 2012). Hieruit komt de verwachting naar voren
dat meisjes een hogere mate van angst rapporteren dan jongens (2).
De prevalentie van angst blijft redelijk constant in de ontwikkeling, echter wordt
er ook gesuggereerd dat de mate van angst in de latere adolescentie toeneemt ten
opzichte van de vroege adolescentie (Canino et al., 2004; Van Oort et al., 2009). Angst
heeft namelijk een ontwikkelend karakter. Dit houdt in dat er veranderingen plaatsvinden
in vorm van symptomen, intensiteit en frequentie van angstsymptomen. De vroege
adolescentie loopt van het twaalfde tot en met het vijftiende levensjaar. De late
adolescentie loopt vanaf het zestiende tot en met het achttiende levensjaar (Gullone,
2000; Hale et al., 2008). In de periode na de late adolescentie vinden nog vele transities
plaats. Deze fase loopt tot en met het eenentwintigste levensjaar. Het is belangrijk om
ook de leeftijdsgroep jongvolwassenheid te onderzoeken omdat in deze periode
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problemen met de mentale gezondheid een grote invloed kunnen hebben op verdere
educatie, werk en relaties (Arnett, 2011; Dorn, Dahl, Woodward, & Biro, 2006). Het
onderscheid tussen deze groepen zorgt ervoor dat er specifiek onderzoek gedaan kan
worden naar interventies, preventie en etiologie (Costello, Copeland & Angold, 2011).
Symptomen van de meeste angststoornissen komen vaker voor in de vroege
adolescentie dan in de late adolescentie. Een uitzondering is de gegeneraliseerde
angststoornis (Hale et al., 2008; Leikanger, Ingul, & Larsson, 2012). De meeste
symptomen zijn minder in de jongvolwassenheid dan in de adolescentie (Costello et al.,
2011). De verwachting is dat vroeg adolescenten de hoogste mate van angstsymptomen
en jongvolwassenen de minste mate van angstsymptomen rapporteren (3).
Tevens blijkt dat angst, maar ook depressie een negatieve invloed kan hebben op
het dagelijkse functioneren (Owens, Stevenson, Hadwin, & Norgate, 2012; Van
Ameringen, Mancini, & Farvolden, 2003). Angst en depressie worden namelijk beiden
gekarakteriseerd door negatieve cognities en fouten in de informatieverwerking (Dozois
& Beck, 2008). Bij depressie nemen deze negatieve cognities de vorm van piekeren aan.
Deze vorm van bezorgdheid wordt ook vaak gelinkt aan depressie (Muris, Roelofs,
Rassin, Franken, & Mayer, 2005). Een hoge mate van bezorgdheid beperkt het
werkgeheugen met mindere schoolprestaties als gevolg (Hayes, Hirsch, Mathews, 2008;
Owens, Stevenson, Norgate, & Hadwin, 2008; Owens et al., 2012).
Naast het feit dat problemen op het gebied van academisch functioneren een
gevolg zijn van depressie en angst, is het ook een oorzaak van angst en depressie
symptomen. Valas (1999) onderzocht onder leerlingen van 10 tot 16 jaar wat voor
gevolgen het heeft wanneer de leerling een leerbeperking heeft of beneden gemiddeld
presteert. De leerlingen met een leerbeperking voelen zich minder geaccepteerd, hebben
een lager zelfbeeld en voelen zich vaker alleen. Leerlingen die beneden gemiddeld
presteren voelen zich eveneens minder geaccepteerd, hebben een lager zelfbeeld en
voelen zich meer depressief. Thaler, Kazemi en Wood (2010) bevestigen dat
adolescenten met een leerbeperking vaak symptomen van angst vertonen en
gediagnosticeerd worden met een angststoornis. Er lijkt dus een negatieve relatie te
bestaan tussen schoolprestaties en mate van angst. Verwacht wordt dat deze relatie
sterker is bij klinisch depressieve adolescenten (4).
In deze studie worden de klinische depressieve adolescenten en de adolescenten
uit de algemene Nederlandse bevolking vergeleken op de hoeveelheid angstsymptomen.
De informatie die hieruit voortkomt, zal een aanvulling zijn op de literatuur over
angstsymptomen bij adolescenten. Het zal in het bijzonder een aanvulling zijn op de
literatuur over klinisch depressieve adolescenten, gezien daarbij tot op heden
voornamelijk de focus lag op de comorbiditeit met angststoornissen in plaats van de
mate van angstsymptomen. Meer kennis over de mate, verschijningsvorm en de
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mogelijke gevolgen op academisch gebied van angstsymptomen bij beide
onderzoeksgroepen, geeft naar verwachting implicaties voor de behandeling hiervan.
Tevens wordt verwacht dat dit onderzoek verschillende aanknopingspunten voor verder
onderzoek zal geven.
Methode
Participanten
De steekproef van adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking bestaat uit 562
respondenten, waarvan 66.90% vrouw (376) en 33.09% man (186). De gemiddelde
leeftijd van de mannelijke respondenten is 15.91 jaar met een standaarddeviatie van
2.81. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke respondenten is 16.71 jaar met een
standaarddeviatie van 2.97. Van alle respondenten uit de algemene Nederlandse
bevolking is de gemiddelde leeftijd 16.44 jaar met een standaarddeviatie van 2.94.
Zowel bij de jongens als bij de meisjes, was de minimum leeftijd 11 jaar en de maximum
leeftijd 21. De steekproef van de adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking
bestaat voor 91.82% uit adolescenten met de Nederlandse nationaliteit.
De steekproef van adolescenten gediagnosticeerd met een klinische depressie
bestaat uit 34 respondenten, waarvan 85.29% vrouw (29) en 14.71% man (5). De
gemiddelde leeftijd van de mannelijke respondenten is 16.20 jaar met een
standaarddeviatie van 1.89. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke respondenten is
16.03 jaar met een standaarddeviatie van 1.92. Van alle respondenten uit de klinische
depressieve bevolking is de gemiddelde leeftijd 16.06 jaar met een standaarddeviatie
van 1.87. De minimum leeftijd was voor de vrouwelijke respondenten 13 jaar en de
maximum leeftijd 21 jaar. Voor de mannelijke respondenten was de minimum leeftijd 14
jaar en de maximum leeftijd 18 jaar. De steekproef van de klinische depressieve
adolescenten bestaat voor 88.24% uit adolescenten met de Nederlandse nationaliteit.
Procedure
Er is bij dit toetsende onderzoek gebruik gemaakt van een steekproef van adolescenten
uit de algemene Nederlandse bevolking waarbij 562 respondenten op vrijwillige basis een
vragenlijst hebben ingevuld. De procedure is voor alle respondenten hetzelfde verlopen.
De vragenlijsten zijn door de adolescenten zelfstandig ingevuld. Er dient een
toestemmingsformulier ondertekend te worden door de respondent. Indien deze jonger is
dan 18 jaar zal dit formulier ook door een ouder ondertekend moeten worden. Door
ondertekening van dit formulier geven ouders en respondenten aan dat zij begrijpen wat
het doel is van het onderzoek en dat zij weten dat de gegevens anoniem verwerkt
worden. Er wordt benadrukt dat er vertrouwelijk met de gegevens wordt omgegaan.
Tevens is de vragenlijst afgenomen bij 34 adolescenten met een klinisch
depressieve stoornis. In een multi-center trial zal een gerandomiseerde gecontroleerde
studie (RCT) worden uitgevoerd, waarbij adolescenten zijn verworven uit veertien GGZ
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instellingen verspreid over Nederland. Indien stemmingsproblemen op de voorgrond
lijken te staan tijdens het intakegesprek, wordt gevraagd of de adolescenten willen
deelnemen aan dit onderzoek. Een belangrijke voorwaarde is dat deze adolescenten de
diagnose depressie moeten hebben.
In dit onderzoek worden verschillende constructen gemeten namelijk depressie,
angst en schoolprestaties. Een depressieve stoornis bij adolescenten wordt gekenmerkt
door een depressieve stemming gedurende de hele dag, afname van plezier in
activiteiten en prikkelbaarheid. Angst wordt gekenmerkt door het vermijden van
activiteiten en negatieve gevoelens en gedachtes. Dit kan zich uiten in bezorgdheid en
piekeren. Schoolprestaties zijn de cijfers die adolescenten behalen op verschillende
vakken.
Meetinstrumenten
In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten om de constructen
te meten. Voor het meten van angst is een verkorte versie van de SCARED gebruikt
namelijk de SCARED-5. Om depressie te meten wordt er gebruikt gemaakt van de CDI.
Voor het meten van schoolprestaties is een verkorte versie van de SVL afgenomen.
SCARED-5. De SCARED-5 is ontworpen door Birmaher (Birmaher et al., 1997).
De vragenlijst meet angststoornissen bij kinderen en adolescenten van 9 tot 18 jaar. Er
zijn vijf items en elk item staat voor één van de vijf angststoornissen, zodat deze alle vijf
gerepresenteerd worden. Het item bestaat uit een stelling zoals ‘Ik word echt bang
zonder dat daar een reden voor is’. Er wordt gescoord aan de hand van een driepuntschaal, waarbij nul staat voor ‘niet waar of bijna niet waar’, één voor ‘soms waar’ en
twee voor ‘waar of vaak waar’. De stellingen moeten betrekking hebben op de afgelopen
drie maanden (Birmaher et al., 1997; Birmaher, 1999).
De SCARED-5 heeft een goede interne consistentie en begripsvaliditeit. Dit geldt
zowel voor het onderscheiden van angst van andere stoornissen of geen stoornis als voor
het onderscheiden van de verschillende angststoornissen binnen de vragenlijst (Birmaher
et al., 1999). De SCARED-5 kan gekwalificeerd worden als matig betrouwbaar met een
Cronbachs alfa van .62. Er is echter wel verder onderzoek voor nodig om dit vast te
kunnen stellen (George & Mallery, 2011).
CDI. De CDI is ontwikkeld door Kovacs in 1992 (Commissie Test
Aangelegenheden Nederland [COTAN], 2009). De vragenlijst is een aanpassing van de
Depression Inventory voor volwassen ontwikkeld door Beck in 1979 (Smucker,
Craighead, Wilcoxon-Craighead, & Green, 1986).
De CDI bevat 28 items gericht op cognitieve-, affectieve- en gedragssymptomen
van depressie bij kinderen en adolescenten tussen de 7 en 17 jaar (Finch, Saylor,
Edwards & McIntosh, 1987; Timbremont, Braet & Dreessen, 2004). De CDI meet de
ernst van de depressieve stemming (Nederlands Jeugd Instituut [NJI], 2002). Er wordt
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gescoord aan de hand van een drie-puntschaal: nul staat voor de afwezigheid van een
symptoom, één representeert de mate van een mild symptoom en twee geeft aan dat er
sprake is van een duidelijk symptoom (NJI, 2002). De scores worden in de vragenlijst
gerepresenteerd door stellingen. De respondent selecteert de stelling die het best bij hen
past in de afgelopen twee weken (Timbremont et al., 2004). Een voorbeeld van een item
uit de CDI kan bestaan uit de volgende drie stellingen: ‘Ik heb plezier in veel dingen’, ‘Ik
heb plezier in sommige dingen’ en ‘Ik heb nergens plezier in’. Met een Cronbachs alfa
van .91 heeft de CDI een hoge betrouwbaarheid (George & Mallery, 2011).
SVL. Deze vragenlijst is ontworpen door Vorst (2000). Het meet het sociaalemotioneel functioneren en de betrokkenheid bij school van kinderen van 9 tot 16 jaar.
Er wordt informatie gegeven over hoe de houding van de leerling is ten aanzien van de
schooltaken, het schoolleven en van de eigen capaciteiten.
De originele test bestaat uit 160 items/stellingen op drie schalen namelijk
werkhouding, het welbevinden en het zelfvertrouwen. Voor de antwoordmogelijkheden
wordt gebruikt gemaakt van een vijf punt Likertschaal. Er kan gekozen worden tussen
‘zeer slecht’, ‘meestal slecht’, ‘niet slecht/goed’, ‘meestal goed’ en ‘zeer goed’. Een
voorbeeld vraag over de schaal werkhouding is ‘Hoe goed ging het de afgelopen week
met het maken van huiswerk?’ en voor de schaal welbevinden ‘Hoe goed heb je het naar
je zin op school?’ De schaal zelfvertrouwen komt in de aangepaste vragenlijst niet voor.
Met een Cronbachs alfa van .70 kan betrouwbaarheid van de SVL gekwalificeerd worden
als acceptabel (George & Mallery, 2011).
In de gehele vragenlijst kunnen heftige vragen voorkomen. Indien een adolescent
naar aanleiding hiervan zich zorgen maakt over angstige of sombere gevoelens wordt
aangeboden om contact op te nemen met een psychotherapeute en klinisch psycholoog.
Tevens wordt er verwezen naar een website om online te praten over deze gevoelens. Uit
het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de vragenlijst ethisch is ten opzichte
van de respondenten.
Strategie van analyse
Voorafgaand aan het toetsen van de hypotheses wordt een eenweg ANOVA uitgevoerd
waarbij getoetst wordt of de klinisch depressieve adolescenten een hogere mate van
depressieve symptomen rapporteren dan de adolescenten uit de algemene Nederlandse
bevolking. Alle toetsen zullen worden uitgevoerd met een significantieniveau van .05.
Klinisch depressieve adolescenten rapporteren een hogere mate van angst dan
adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking.(1)
Deze hypothese wordt getoetst middels een eenweg ANOVA. Twee onafhankelijke
groepen worden vergeleken op de gemiddelde score op de afhankelijke variabele. De
afhankelijke variabele is de mate van angst. Om te toetsen of er een relatie is tussen de
mate van depressie en de mate van angst wordt de Pearson correlatie berekend.
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Meisjes uit de algemene Nederlandse bevolking rapporteren meer angst dan
jongens uit de algemene Nederlandse bevolking. (2)
Een eenweg ANOVA zal jongens en meisjes vergelijken op de factor angst. Om de
samenhang tussen de mate van depressieve symptomen en de mate van angst vast te
stellen wordt de Pearson correlatie berekend. Een t-toets zal aangeven of de correlaties
significant verschillen. Voor deze hypothese wordt de klinisch depressieve groep niet
meegenomen aangezien de steekproef te klein is wanneer er wordt gesplitst op sekse.
Vroeg adolescenten rapporteren de hoogste mate van angst en jong volwassenen
rapporteren de minste mate van angst.(3)
Middels een eenweg ANOVA worden de drie groepen vergeleken met als factor leeftijd.
De afhankelijke factor is de mate van angst. Indien de ANOVA een significant resultaat
geeft zal er een Tukey-Post-Hoc toets uitgevoerd worden. Er wordt een Pearson
correlatietoets uitgevoerd om te kijken of er een samenhang is tussen leeftijd in jaren en
mate van angst. Ook bij deze hypothese wordt de klinisch depressieve groep buiten
beschouwing gelaten. Er onderscheid gemaakt tussen de vroege adolescentie (12-15
jaar), de late adolescentie (16-18 jaar) en de jongvolwassenheid (19-21 jaar).
Er is een negatieve samenhang tussen schoolprestaties en mate van angst en
deze samenhang is sterker bij de klinisch depressieve adolescenten dan bij de algemene
Nederlandse bevolking. (4)
Het eerste deel van de hypothese wordt getoetst door middel van een Pearson correlatie.
Er wordt zowel een correlatie berekend voor de klinisch depressieve adolescenten als
voor de algemene Nederlandse bevolking. Het tweede deel van de hypothese wordt
onderzocht door de significantie te vergelijken van elke correlatie. Tot slot wordt er met
een t-toets bepaald of de correlaties significant van elkaar verschillen.
Resultaten
Aan de hand van diverse analyses worden de hypotheses getoetst die opgesteld zijn naar
aanleiding van de gevonden literatuur. Allereerst zijn het aantal ontbrekende waarden
per vragenlijst voor de totale steekproef geanalyseerd. Bij de CDI zijn er 35 ontbrekende
waarden (5,8%), bij de SCARED-5 zijn er acht ontbrekende waarden (1,3%) en de SVL
heeft 75 ontbrekende waarden (12,5%). Dit zijn relatief lage percentages waardoor de
analyses uitgevoerd kunnen worden. In tabel 1 worden de gemiddelde scores met
standaarddeviaties van de twee belangrijkste vragenlijsten, de CDI en de SCARED-5,
voor deze studie weergegeven.
Een ANOVA wordt uitgevoerd om te bepalen welke groep een hogere mate van
depressieve symptomen vertoont. De voorwaarde van normale verdeling van de scores is
geschonden, de verdeling is namelijk rechtsscheef. Voor de klinische onderzoeksgroep
zijn de scores wel normaal verdeeld. Uit de ANOVA blijkt dat de gemiddelde score van de
klinische groep significant verschilt van de gemiddelde score van de algemene
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Nederlandse bevolking, F (1, 561) = 147.55, p < .01. In tabel 1 wordt deze ANOVA
gerapporteerd met bijbehorende beschrijvende statistieken. Uit deze resultaten kan
worden vastgesteld dat de klinisch depressieve adolescenten een significante hogere
gemiddelde score op de CDI hebben dan de adolescenten uit de algemene Nederlandse
bevolking.
Er is getoetst of klinisch depressieve adolescenten een hogere mate van angst
vertonen dan adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking. De voorwaarde van
de normale verdeling van de scores is geschonden. Wanneer de scores apart voor de
onderzoeksgroepen geanalyseerd worden blijken de scores voor de klinische
onderzoeksgroep normaal verdeeld. Tevens is de voorwaarde van homogeniteit
geschonden, omdat de Levene’s test significant is, F (1, 586) = 59.24, p < .01. Ondanks
de geschonden voorwaarden wordt de ANOVA uitgevoerd. De resultaten tonen aan dat de
klinisch depressieve adolescenten een significant hogere gemiddelde score op de
SCARED-5 hebben dan de adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking, F (1,
586) = 59.24, p < .01. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1.
Beschrijvende statistieken en resultaten van de ANOVA, van de CDI en de SCARED
Klinisch
depressieve
adolescenten

Algemeen
Nederlandse
adolescenten

F

η²

M

SD

M

SD

0.91

.30

0.28

.25

147.55*

.21

SCARED-5
1.77
Noot: *p < .01

.43

1.30

.32

59.24*

.09

CDI

Voor het uitvoeren van de Pearson correlatietoets is niet voldaan aan de
voorwaarde van de normale verdeling en homoscedastiteit. Ondanks de geschonden
voorwaarden is deze correlatie uitgevoerd. De correlatie tussen de mate van depressieve
symptomen en de mate van angst is positief en significant, r(557) = .53, p < .01. Deze
relatie wordt gekwalificeerd als een sterk effect (Gravetter & Wallnau, 2010).
Vervolgens is getoetst of meisjes uit de algemene Nederlandse bevolking een
hogere mate van angst rapporteren dan jongens uit de algemene Nederlandse bevolking.
Het buiten beschouwing laten van de klinisch depressieve respondenten heeft invloed op
de Cronbachs alfa van de SCARED-5. De Cronbachs alfa van de SCARED-5 voor de
algemene Nederlandse bevolking is .59. De beoordeling hiervan blijft hetzelfde, de
vragenlijst is matig betrouwbaar (George & Mallery, 2011). Het aantal ontbrekende
waarden in de SCARED-5 voor de algemene Nederlandse bevolking is vier (0.7%). Dit is
een laag percentage waardoor de analyses uitgevoerd kunnen worden.
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Voor het uitvoeren van de ANOVA is er niet voldaan aan de voorwaarde van de
normale verdeling en de voorwaarde van homogeniteit. Er is sprake van een
rechtsscheve verdeling en de Levene’s test is significant, F (1, 555) = 47.89, p < .01. De
ANOVA wordt uitgevoerd en demonstreert een significant verschil tussen de twee
groepen, F(1, 555) = 62.16, p < .01. Meisjes rapporteren gemiddeld een hogere mate
van angst (M = 1.38, SD = 0.34 ) dan jongens (M = 1.16, SD = 0.20 ). Ondanks dat de
scores op de CDI en de SCARED-5, voor de gehele algemene Nederlandse steekproef en
voor beide seksen apart, rechtsscheef verdeeld zijn, wordt de Pearson correlatie
berekend. Er blijkt een significante positieve relatie te zijn tussen mate van depressieve
symptomen en mate van angst bij zowel de jongens (r(178) = .27, p = <.01) als bij
meisjes (r(352) = .54, p = <.01). Uit de t-toets blijkt dat de correlaties significant van
elkaar verschillen, t(532) = -3.55, p < .01, r2 = 0.21.
Tevens wordt er verwacht dat jong adolescenten de hoogste mate van angst
rapporteren en dat jongvolwassenen de minste mate van angst rapporteren. De
geschonden voorwaarden van de ANOVA zijn hetzelfde als de hierboven beschreven
voorwaarden van de algemene Nederlandse bevolking. Uit de ANOVA blijkt dat er geen
significant verschil is tussen de leeftijdsgroepen, F(2, 544) = 4.94, p = .47. Uit de
Pearson correlatietoets blijkt dat er een positieve maar niet significante relatie is tussen
mate van angst en leeftijd, r(547) = .08, p = .06. Aangezien de p-waarde dicht bij het
significantieniveau ligt, is er sprake van een lichte trend. In tabel 2 zijn de beschrijvende
statistieken weergegeven van de scores op de SCARED-5 voor de drie groepen.
Tabel 2.
Beschrijvende statistieken voor leeftijd en score op de SCARED-5 voor drie groepen
SCARED5

Leeftijd
Leeftijdsgroep

n

Vroeg adolescenten
251
(12-15 jaar)
Laat adolescenten
128
(16-18 jaar)
Jongvolwassenen
172
(19-21 jaar)
Totaal

551

M

SD

n

M

SD

13.80

1.04

248

1.29

.31

17.19

.83

128

1.31

.33

20.06

.83

171

1.32

.33

16.54

2.88

547

1.30

.32

Voor het toetsen van schoolprestaties en de mate van angst is een ANOVA
uitgevoerd waarbij aan alle voorwaarden voldaan is. Uit deze ANOVA blijkt dat de klinisch
depressieve adolescenten gemiddeld lagere cijfers halen (M = 2.83, SD = .86) dan de
adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking (M =3.62, SD =.85). Het verschil in
schoolprestaties tussen de groepen is significant, F (1, 520) = 22.63, p < .01. Het
gemiddelde van de klinische depressieve adolescenten refereert aan een cijfer tussen de
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vijf en zes en het gemiddelde van de algemene Nederlandse bevolking refereert aan een
cijfer tussen de zes en zeven.
De SCARED-5 is bij de totale populatie niet normaal verdeeld, maar bij de klinisch
depressieve adolescenten is de SCARED-5 wel normaal verdeeld. Daarnaast is er bij de
totale steekproef geen lineaire relatie tussen de twee variabelen en er is niet voldaan aan
homoscedasticiteit. Bij de klinische depressieve adolescenten is er echter wel een
redelijke lineaire relatie gevonden tussen de twee variabelen. Ondanks de geschonden
voorwaarden wordt er een Pearson correlatietoets uitgevoerd. Er blijkt een niet
significante positieve samenhang te zijn tussen de twee variabelen bij de klinisch
depressieve adolescenten, r(26) = .29, p =.14. De correlatie tussen de twee variabelen
bij de algemene Nederlandse bevolking is daarentegen negatief en significant, r(488) = .20, p < .01. Deze correlatie wordt gekwalificeerd als een klein effect (Gravetter &
Wallnau, 2010). De relatie tussen de twee variabelen is sterker bij de algemene
Nederlandse bevolking. Tevens is er berekend dat de correlaties significant van elkaar
verschillen, t(516) = 2.45, p < .05, r2 = .03.
Discussie
Het doel van de studie was om te onderzoeken wat het verschil in angst is tussen klinisch
depressieve adolescenten en adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking in de
leeftijd van 12 tot 21 jaar. Bij de gehele steekproef zijn er vragenlijsten afgenomen om
de hypotheses te toetsen die opgesteld zijn naar aanleiding van de gevonden literatuur.
Allereerst werd verwacht dat de klinische depressieve adolescenten een hogere
mate van angst rapporteren. De resultaten bevestigen deze verwachting. Tevens is er
een sterke positieve relatie gevonden tussen de mate van depressieve symptomen en de
mate van angst. Deze relatie zou verklaard kunnen worden door gezamenlijke
onderliggende factoren van angst en depressie zoals negatieve emotionaliteit of
mogelijke gemeenschappelijke etiologische factoren. Tevens worden beide gekenmerkt
door negatieve cognities en fouten in de informatieverwerking (Dozios & Beck, 2008;
Graber & Weersing, 2010).
Vervolgens werd verwacht dat meisjes een hogere mate van angst rapporteren
dan jongens, aangezien uit diverse onderzoeken is gebleken dat meisjes significant meer
angstsymptomen vertonen dan jongens (Letcher et al., 2012; Van Brakel et al., 2006).
Uit de resultaten blijkt dat de meisjes inderdaad een significant hogere mate van angst
rapporteren dan de jongens. Zowel voor jongens als voor meisjes is er een positieve
significante relatie tussen depressieve symptomen en mate van angst. Voor meisjes blijkt
deze samenhang sterker. Omdat angst en depressie dezelfde onderliggende factoren
hebben en meisjes een hogere mate van kwetsbaarheid hebben op deze factoren is dit
een verwachte samenhang (Dozios & Beck, 2008; Graber & Weersing, 2010; McLean &
Anderson, 2009).
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Angst heeft een ontwikkelend karakter, wat tot gevolg heeft dat er veranderingen
plaatsvinden in de mate van angst. Veel van deze transities vinden plaats tijdens de
adolescentie of in de periode daarna, de jongvolwassenheid (Gullone, 2000; Hale et al.,
2008). Op basis van deze literatuur is de verwachting dat vroeg adolescenten de hoogste
mate van angst rapporteren en jongvolwassenen de laagste mate van angst rapporteren.
Uit de verzamelde data is gebleken dat de jongvolwassenen juist de hoogste mate van
angst rapporteren en de vroeg adolescenten de laagste mate. De verschillen tussen de
groepen zijn niet significant, er is geen samenhang is tussen leeftijd en mate van angst.
Er is echter wel sprake van een lichte trend. Dit is een opvallende bevinding, omdat de
theorie veelal rapporteert dat vroeg adolescenten veelal de hoogste mate van angst
ervaren. Enkel de symptomen van gegeneraliseerde angststoornis komen in hogere mate
voor bij oudere adolescenten (Hale et al., 2008; Leikanger et al., 2012). Mogelijk zou dit
resultaat te verklaren kunnen zijn, doordat de adolescentie een belangrijke fase is waarin
de eigen identiteit wordt ontwikkeld (Klimstra, 2012). Tevens is uit onderzoek gebleken
dat openheid toeneemt naarmate de adolescent ouder wordt (Klimstra, Hale,
Raaijmakers, Branje, & Meeus, 2009). Mogelijk hebben de jongvolwassenen door hun
verder gevorderde identiteitsontwikkeling meer zicht op hun gevoelens en gedachtes dan
de vroeg adolescenten. Daarnaast kan de toegenomen openheid tot gevolg hebben dat
ze hun gevoelens beter kunnen rapporteren op de vragenlijsten.
Tot slot is uit diverse onderzoeken gebleken dat moeilijkheden op school leiden tot
meer angstsymptomen. Kinderen die beneden gemiddeld scoren voelen zich ook
depressiever dan kinderen die gemiddeld scoren (Grover et al., 2005; Valas, 1999;
Thaler et al., 2010). Op basis hiervan werd er verwacht dat er een negatieve samenhang
is tussen angst en schoolprestaties, die sterker is bij de klinische depressieve
adolescenten dan bij de algemene Nederlandse bevolking. De gevonden resultaten
verwerpen deze verwachting. Bij de adolescenten uit de algemeen Nederlandse bevolking
is er echter wel een significante negatieve samenhang gevonden tussen de variabelen.
Bij de klinisch depressieve adolescenten is er een positieve niet significante samenhang
gevonden. Een hogere mate van angst lijkt te leiden tot hogere schoolprestaties. Dit is
mogelijk te verklaren door het feit dat een adolescent met een hoge mate van angst
vaak weinig sociale contacten heeft (Motoca, Williams, & Silverman, 2012). Hierdoor zou
de adolescent meer tijd kunnen besteden aan zijn studie. Tevens nemen de negatieve
cognities bij adolescenten met een depressie een vorm van bezorgdheid aan (Muris et
al., 2005). Het blijkt dat een lichte mate van bezorgdheid kan juist leiden tot betere
schoolprestaties (Siddique, LaSalle-Ricci, Glass, Arnkoff, & Diaz, 2006).
Beperkingen en aanbevelingen verder onderzoek
Deze studie heeft een aantal beperkingen. De klinisch depressieve onderzoeksgroep is
wel representatief, maar een stuk kleiner dan de groep adolescenten uit de algemene
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Nederlandse bevolking. Het wordt aangeraden om vervolgonderzoek te doen met een
grotere klinisch depressieve groep om hier meer betrouwbare uitspraken over te kunnen
doen. Omdat de klinisch depressieve onderzoeksgroep in deze studie te klein was als
deze gesplitst werd op sekse, is deze onderzoeksgroep niet meegenomen bij dit
onderwerp. Voor verder onderzoek wordt aangeraden om de verschillen tussen deze
groepen in kaart te brengen. Hiervoor dient de steekproef van klinisch depressieve
adolescenten van voldoende omvang te zijn, zowel voor jongens als voor meisjes.
Tevens wordt een relatief lage betrouwbaarheid gemeten voor de SCARED-5,
waardoor de resultaten van dit onderzoek ook minder betrouwbaar worden. Hierom dient
de mate van angst, in mogelijk vervolgonderzoek op een meer betrouwbare manier
gemeten te worden. Tot slot kan er opgemerkt worden dat er weinig differentiatie is
tussen de adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking. Immers, de
respondenten zijn verworven uit de eigen kring van studenten van de Universiteit
Utrecht. Mogelijk zorgt dit ervoor dat de respondenten een bepaald mentaal en
intellectueel niveau hebben, waardoor de scores gemiddeld anders kunnen uitvallen op
bijvoorbeeld schoolprestaties. Er wordt aangeraden om in een mogelijk vervolgonderzoek
een aselecte steekproef te doen.
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