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Voorwoord 

 

Het huidige onderzoek sluit aan bij de lopende studie Zeer jeugdige ‘delinquenten’ in 

Nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van 

het VU medisch centrum (VUmc). Deze studie richt zich op de ontwikkeling van delinquent 

gedrag binnen een groep risicokinderen, namelijk kinderen die onder de twaalf jaar voor het 

eerst wegens normovertredend gedrag met de politie in aanraking zijn gekomen. Het doel van 

de studie is om beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingskenmerken van deze groep 

kinderen en de kenmerken van hun omgeving. Op deze manier worden de risico- en 

beschermende factoren in kaart gebracht. Herkenning van deze factoren is van belang voor de 

ontwikkeling van werkbare preventie- en interventieprogramma’s. Voor het hoofdonderzoek 

werd goedkeuring verkregen van het Ministerie van Justitie en de Medisch Ethische 

Toetsingscommissie van het VUmc. Het huidige onderzoek heeft gebruik gemaakt van het 

databestand van het hoofdonderzoek en had zonder deze beschikbare gegevens dan ook niet 

tot stand kunnen komen. Bij deze wil ik Drs. C.A.M.L. Geluk en Drs. L. van Domburgh 

bedanken voor het gebruik van het databestand en hun hulp bij het schrijven van dit artikel. 

Verder wil ik mijn docent Dr. C. Baerveldt van de Universiteit Utrecht bedanken voor zijn 

begeleiding.



 

 Samenvatting 

 

In dit onderzoek is getest of er verschillen zijn tussen kinderen met en zonder depressieve 

symptomen wat betreft delictkenmerken; aantal delicten, type delicten, ernst van delicten en 

handelswijze bij het plegen van delicten. De onderzoeksgroep bestaat uit 249 kinderen die 

onder de twaalf jaar voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen wegens 

normovertredend gedrag. Resultaten van dit onderzoek tonen geen significante verschillen aan 

in delictkenmerken tussen de groep kinderen met depressieve symptomen en de groep 

kinderen zonder depressieve symptomen. Ook wanneer onderscheid is gemaakt in de mate 

van depressiviteit, niet, matig en erg depressief, worden tussen deze groepen geen significante 

verschillen gevonden wat betreft delictkenmerken. Tot slot is de groep erg depressieve 

kinderen nader bekeken en is gebleken dat deze groep significant verschilt van de groepen 

niet en matig depressieve kinderen samen, wat betreft mate van delictgedrag. Dit betekent dat 

het percentage kinderen dat één of meer delicten heeft gepleegd hoger ligt voor erg 

depressieve kinderen dan voor niet of matig depressieve kinderen en dus ook dat het 

percentage kinderen dat geen delicten heeft gepleegd lager ligt voor erg depressieve kinderen 

dan voor niet of matig depressieve kinderen. Dat de invloed van depressie op delictgedrag in 

dit onderzoek niet gevonden is, betekent niet dat een dergelijke relatie niet bestaat. 

Longitudinale vervolgstudies in Nederland met een grotere onderzoeksgroep kunnen een 

bijdrage leveren aan een beter inzicht in de groep delinquente kinderen met depressieve 

symptomen.
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Inleiding 

 

Jeugdcriminaliteit krijgt veel aandacht van media en politiek. Crimineel gedrag van kinderen 

onder de twaalf jaar heeft in Nederland daarentegen nog weinig serieuze aandacht gekregen. 

De groep kinderen die al voor het twaalfde levensjaar delicten pleegt vormt een zorgwekkend 

probleem. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om ernstige, gewelddadige en/of 

chronische delinquenten te worden (Loeber, Slot & Sergeant, 2001; Loeber & Farrington, 

2000). Echter, niet alle delinquente kinderen ontwikkelen zich tot ernstige en gewelddadige 

delinquenten. Wanneer vroegtijdig achterhaald wordt welke kinderen risico lopen zich te 

ontwikkelen tot persisterende delinquenten, kunnen passende interventies geboden worden 

(Geluk, van Domburgh, Doreleijers, Vermeiren & Nauta-Jansen, 2006). Vroege interventies 

hebben een grotere kans op succes, omdat het antisociale levenspatroon dan nog minder 

‘ingesleten’ is (Kazdin & Wassell 2000; Myer et al., 2000).  

Over de groep kinderen onder de twaalf jaar die delictgedrag vertoont, ook wel 

twaalfminners genoemd, is nog weinig bekend. Evenmin is veel bekend over de groep 

delinquenten met internaliserend probleemgedrag. In dit onderzoek wordt aandacht besteed 

aan delinquente twaalfminners met internaliserende gedragsproblematiek, in het bijzonder 

delinquente kinderen met depressieve symptomen. In meerdere onderzoeken is een relatie 

tussen depressiviteit en delinquentie aangetoond (Beyers & Loeber, 2003; Loeber, Farrington, 

Stouthamer-Loeber & Van Kammen, 1998). Deze onderzoeken gaan echter vaak over 

adolescenten en volwassenen, voor jonge kinderen is dit verband nauwelijks onderzocht. Uit 

onderzoek van Overbeek, Vollebergh, Meeus, Engels en Luijpers (2001) blijkt dat de relatie 

tussen emotionele stoornissen en delinquentie sterker is bij jonge adolescenten dan bij oudere 

adolescenten. Omdat daarnaast is gebleken dat zowel internaliserend probleemgedrag als 

delinquentie een hoge stabiliteit kennen (Overbeek et al., 2001) is het belangrijk dat al op 

jonge leeftijd kan worden ingegrepen. De ontwikkeling van antisociaal en delinquent gedrag 

heeft wellicht net als bij adolescenten, ook bij kinderen met depressieve symptomen een ander 

beloop dan bij kinderen zonder depressieve symptomen. Kinderen met depressieve 

symptomen verdienen dus mogelijk een andere aanpak. Om passende interventies te kunnen 

bieden is meer kennis nodig over jonge delinquenten met depressieve symptomen. 

Deze studie brengt de delictkenmerken van kinderen met depressieve symptomen in 

beeld. Delictkenmerken zijn aantal delicten, type delicten, ernst van delicten en handelswijze 

bij het plegen van delicten. Onderzocht wordt of kinderen met depressieve symptomen een 
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specifiek patroon in delictkenmerken laten zien. Deze resultaten worden vergeleken met de 

delictkenmerken van kinderen zonder depressieve symptomen. De vraagstelling van dit 

onderzoek luidt: In hoeverre verschillen delinquente kinderen met depressieve symptomen van 

delinquente kinderen zonder depressieve symptomen wat betreft mate, type, ernst en 

handelswijze van delinquent gedrag?  

 

In dit artikel worden eerst theoretische achtergronden beschreven van de ontwikkeling van 

antisociaal en delinquent gedrag en de relatie tussen depressie en delinquentie. Op basis 

daarvan worden de onderzoekshypothesen geformuleerd. Vervolgens wordt de methode van 

het onderzoek beschreven, gevolgd door de resultaten, die tot slot in de discussie worden 

geïnterpreteerd en bediscussieerd. 
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Theoretische achtergronden 

 

De ontwikkeling van antisociaal en delinquent gedrag 

 

De relatie tussen delinquentie en leeftijd wordt weergegeven in de zogenaamde ‘age-crime 

curve’, een op officiële criminaliteitscijfers gebaseerde leeftijdscurve. Volgens deze curve 

neemt delinquent gedrag sterk toe vanaf ongeveer het twaalfde tot het twintigste levensjaar. 

Vervolgens daalt crimineel gedrag eerst sterk en daarna geleidelijk. Een piek is zichtbaar rond 

vijftien- tot zeventienjarige leeftijd (Lissenberg, van Ruller & van Swaaningen, 2001; Loeber 

et al., 2001). Om de opbouw van de leeftijdscurve te verklaren heeft Moffitt (1993) het 

zogenaamde twee paden-model ontwikkeld, waarin twee soorten delinquenten worden 

onderscheiden. Dit model gaat niet alleen over criminaliteit, maar ook over antisociaal gedrag. 

Uit het model blijkt dat antisociaal gedrag al veel eerder toeneemt, namelijk vanaf het 

zevende levensjaar. Deze vroege stijging schrijft Moffitt (1993) toe aan de zogenaamde 

persistente delinquenten. Dit is een relatief geringe groep delinquenten die al op zeer jonge 

leeftijd crimineel gedrag vertoont en hiermee doorgaat ook na het twintigste levensjaar. Deze 

groep bestaat uit ongeveer vijf procent van alle delinquente jongeren, maar is 

verantwoordelijk voor het grootste deel van alle jeugdcriminaliteit en met name voor de 

ernstigere vormen daarvan (Lissenberg et al., 2001; Moffitt, 1993). Uit bovenstaande kan 

worden opgemaakt dat kinderen die voor het twaalfde levensjaar delicten plegen een 

verhoogde kans hebben zich te ontwikkelen tot ernstige, gewelddadige en/of persistente 

delinquenten (Loeber & Farrington, 2000; Loeber et al., 2001). Moffitt (1993) beschrijft naast 

de persistente delinquenten de zogenaamde adolescentiegebonden delinquenten. Dit zijn 

delinquenten die alleen tijdens de adolescentie criminaliteit plegen. Deze laatste groep kan 

ook de piek rond de adolescentiejaren duidelijk maken. Een verklaring voor 

adolescentiegebonden delinquentie is het ervaren van een groot verschil tussen biologische en 

maatschappelijke volwassenheid. Adolescentiegebonden delinquenten benadrukken hun 

onafhankelijkheid door het overtreden van door volwassenen gestelde regels (Lissenberg et 

al., 2001).  

Uit een meta-analyse van Lipsey & Derzon (1998) zijn zeven voorspellende factoren van 

gewelddadig en ernstig crimineel gedrag naar voren gekomen. Voor zes- tot elfjarigen zijn dit 

agressie, algemeen delictgedrag, gebruik van genotmiddelen, mannelijk geslacht, 

psychologisch problematische toestand, antisociale ouders en lage sociaal economische status. 

Kinderen gekenmerkt door één van deze predictoren lopen een drie tot bijna twintig keer 
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groter risico zich te ontwikkelen tot gewelddadig en ernstig criminele adolescenten (Lipsey & 

Derzon, 1998). Dit betekent dat kinderen met een psychologisch problematische toestand, 

zoals het hebben van depressieve symptomen, eerder in delinquent gedrag zullen persisteren.  

 

Depressie 

 

Omdat kinderen met depressieve symptomen een verhoogd risico lopen om ernstig en 

gewelddadig crimineel gedrag te ontwikkelen (Lipsey & Derzon, 1998) wordt hieronder kort 

ingegaan op het onderwerp depressiviteit. Depressie is net als symptomen van angst, 

zelfmoordgeneigdheid, automutilatie en psychosomatische klachten een vorm van 

internaliserend probleemgedrag, oftewel ‘naar binnen gekeerd gedrag’ (McConaughy & 

Skiba, 1993). Een depressie wordt gekenmerkt door een sombere, matte, afgevlakte 

stemming, onvermogen om te genieten en een vermindering van interesse en motivatie 

(Coleman & Webber, 2002; van Lieshout, 2002). Tevens zijn er gevoelens van eenzaamheid 

(Carr, 2006) en is er sprake van sociale terugtrekking (Coleman & Webber, 2002; Wicks-

Nelson & Israel, 2006). Volgens van Lieshout (2002) horen depressieve gevoelens bij de 

normale ontwikkeling van de mens, echter wanneer deze depressieve gevoelens abnormaal 

lang duren of ongewoon intens zijn, is er sprake van een depressieve stemmingsstoornis, ook 

wel een depressie genoemd. Bij kinderen en adolescenten kan de verschijningsvorm van een 

depressie verschillen van die bij volwassenen. Bij kleuters en kinderen verschijnt een 

depressie in de vorm van verdriet, prikkelbaarheid, agitatie of angst, bij adolescenten in matte 

droefheid, prikkelbaarheid, abnormale somberheid, lusteloosheid, ongeïnteresseerdheid en 

een onvermogen nog ergens van te genieten (van Lieshout, 2002). Depressies bij kinderen en 

jongeren worden gekenmerkt door oppositioneel, vecht- of antisociaal gedrag, aldus de Witte 

(1996). 

Depressie komt voor bij ongeveer twee tot negen procent van de jongeren onder de 18 

jaar; ongeveer één procent bij peuters en kleuters, twee procent bij kinderen in de leeftijd tot 

13 jaar en drie tot acht procent bij adolescenten (Carr, 2006; de Haan & de Wit, 2000). Het 

ervaren van depressieve stemmingen komt echter vaker voor, namelijk bij 20 tot 40 % van de 

jongeren, aldus Peterson, Compas, Brooks-Gunn, Stemmler en Grant (1993). Circa twee 

procent van de jongeren onder de 19 jaar lijdt aan een ernstige depressie en vier procent aan 

een milde tot matige depressie (Carr, 2006).  
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De relatie tussen depressie en delinquentie 

 

Verklaringen voor antisociaal en delinquent gedrag worden doorgaans gezocht in 

externaliserende gedragsproblematiek. Deze relatie tussen externaliserende gedragsproblemen 

en delinquentie is veel onderzocht (Doreleijers, 1995; Loeber et al., 1998; Rutter, Giller & 

Hagell, 1998; Thapar, van den Bree, Fowler, Langley & Whittinger, 2006; Vermeiren, de 

Clippele & Deboutte, 2000). Internaliserend probleemgedrag, zoals depressie wordt 

daarentegen minder vaak in verband gebracht met antisociaal en delinquent gedrag.  

 Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat antisociaal en delinquent gedrag tot 

depressie kunnen leiden (Beyers & Loeber, 2003; Morrow, Hubbard, McAuliffe, Rubin & 

Karen, 2006; Siennick, 2007). Volgens Morrow en collega’s (2006) is een verklaring hiervoor 

dat reactief agressief gedrag van kinderen ‘peer rejection’ kan veroorzaken. ‘Peer rejection’, 

het afwijzen van leeftijdsgenoten, kan vervolgens leiden tot depressieve symptomen bij 

kinderen (Morrow et al., 2006).  

Omgekeerd blijkt uit andere onderzoeken dat internaliserend probleemgedrag, met name 

depressie, kan leiden tot delinquentie (Akse, Hale, Engels, Raaijmakers & Meeus, 2007; 

Beyers & Loeber, 2003; Loeber, Stouthamer-Loeber & White, 1999). Ook Loeber en 

collega’s (1998) hebben aangetoond dat een depressieve stemming significant gerelateerd is 

aan delinquentie. Dit betekent dat een depressieve stemming een voorspeller kan zijn van 

delinquent gedrag. Zij vonden echter een zwakker wordend verband naarmate de leeftijd stijgt 

(Loeber et al., 1998). Dit kan verklaard worden door de algemene ontwikkeling van 

internaliserend probleemgedrag en delinquentie. Volgens Overbeek en collega’s (2000) kent 

internaliserend probleemgedrag evenals delinquentie een hoge stabiliteit. Het gemiddelde 

niveau van emotionele verstoring neemt toe van de vroege tot de middenadolescentie. Dit 

zelfde geldt voor delinquentie; het gemiddelde niveau van delinquentie neemt toe van de 

vroege tot middenadolescentie. Tijdens de late adolescentie en jongvolwassenheid stabiliseert 

het gemiddelde niveau van emotionele verstoring, in tegenstelling tot het gemiddelde 

delinquentieniveau, dat in deze periode afneemt (Overbeek et al., 2000). Bovendien is uit het 

onderzoek van Loeber en collega’s (1998) gebleken dat verlegenheid en schuwheid vooral 

verbonden zijn met minder ernstig opstandig gedrag en dat een depressieve stemming sterker 

verbonden is met ernstige delicten. 

Naast deze bevindingen is uit meerdere studies gebleken dat een sterk verband bestaat 

tussen depressie en gedragsproblemen (Elliott, Huizinga & Menard, 1989; Garnefski & 

Diekstra, 1997; Rutter et al., 1998). 
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Kinderen met depressieve symptomen en hun delictkenmerken 

 

Voorgaande kennis over de relatie tussen depressie en delinquentie is met name afkomstig uit 

studies naar adolescenten en volwassenen. Voor de leeftijdsgroep tot en met twaalf jaar is 

hierover zeer weinig bekend in de wetenschappelijke literatuur. Hieronder wordt dieper 

ingegaan op kinderen met depressieve symptomen en hun delictkenmerken; type delict, ernst 

van delicten en handelswijze bij het plegen van delicten. 

 

Type delicten en depressiviteit 

Er kunnen verschillende ontwikkelingspaden in antisociaal en delinquent gedrag worden 

onderscheiden. In 1993 maakten Loeber en collega’s een model met drie ontwikkelingspaden 

richting ernstige en gewelddadige delinquentie (Figuur 1): (a) een openlijk (overt) agressief 

traject, dit pad start met pesten en anderen lastig vallen, gaat over in vechten en eindigt in 

gewelddadig gedrag; (b) een heimelijk (covert) agressief traject, dit begint met gering 

heimelijk antisociaal gedrag zoals liegen en winkeldiefstal en eindigt met frauderen, stelen of 

plegen van inbraken; (c) een pad van autoriteitsconflicten, dit pad start met opstandig en 

ongehoorzaam gedrag, eindigend in gezagsvermijding, zoals weglopen en spijbelen (Loeber 

& Farrington, 2000; Loeber, Keenan & Zhang, 1997; Loeber et al., 2001).  

Volgens Loeber en collega’s (2001) hebben de gedragingen behorende bij het traject van 

autoriteitsconflicten voornamelijk betrekking op adolescenten en kan aanzet zijn het tot het 

vervolgen van het openlijke of heimelijke agressieve traject. Tevens geldt dat hoe jonger de 

leeftijd waarop gedragingen van de trajecten vertoond worden, hoe sneller de 

ontwikkelingstrajecten van antisociaal gedrag doorlopen worden (Loeber et al., 2001). 
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Figuur 1. Drie ontwikkelingspaden richting ernstige en gewelddadige delinquentie 

(Thornberry, Huizinga & Loeber, 2004). 

 

Loeber en collega’s (1998) hebben een licht en consistent verband aangetoond tussen een 

depressieve stemming en heimelijk gedrag. Dit betekent dat depressieve symptomen een 

verklaring kunnen zijn voor heimelijk gedrag van een kind. In dit onderzoek van Loeber en 

collega’s (1998) gaat het niet om criminele activiteiten, maar om algemeen heimelijk gedrag. 

Hieronder worden geheimhouding van activiteiten voor de ouders, onbetrouwbaarheid en de 

neiging tot manipulatie verstaan. Dit zijn gedragingen die vaak al op jonge leeftijd naar voren 

komen en kunnen leiden tot delinquent gedrag (Loeber et al., 1998). Hiernaast blijkt uit 

hetzelfde onderzoek dat een depressieve stemming een zwakke samenhang heeft met fysieke 

agressie. Dit wil zeggen dat depressieve symptomen bij kinderen de oorzaak kunnen zijn van 

hun openlijk antisociale gedrag. Dit verband is alleen significant voor 10 en 11 jarigen. Een 

depressieve stemming hangt echter sterker samen met heimelijk gedrag dan met fysieke 

agressie (openlijk antisociaal gedrag) (Loeber et al., 1998).  

Zoals eerder beschreven is depressie een vorm van internaliserend probleemgedrag, ook 

wel omschreven als ‘naar binnengekeerd gedrag’ (McConaughy & Skiba, 1993). Kenmerken 

van een depressieve stemming zijn een gevoel van eenzaamheid (Carr, 2006) en sociale 

terugtrekking (Coleman & Webber, 2002; Wicks-Nelson & Israel, 2006). Hieruit kan worden 

afgeleid dat depressieve kinderen veel alleen zijn. Tevens is het aannemelijk dat wanneer 

depressieve kinderen zich over het algemeen op de achtergrond houden, zij dat ook doen 

wanneer zij delicten plegen. Dit zou betekenen dat depressieve kinderen meer heimelijk 
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delinquent gedrag vertonen. Op basis van deze kennis en de bevinding dat een licht en 

consistent verband tussen een depressieve stemming en heimelijk gedrag bestaat (Loeber et 

al., 1998), is de algemene verwachting dat kinderen met depressieve symptomen meer 

heimelijk delictgedrag (diefstal, vandalisme, brandstichting, fraude, inbraak) vertonen dan 

kinderen zonder depressieve symptomen. 

 

Ernst van delicten en depressiviteit 

Uit onderzoek van Loeber en collega’s (1998) blijkt dat er een verband bestaat tussen een 

depressieve stemming en ernstige delicten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat kinderen met 

depressieve gevoelens zich overschreeuwen. Dit geldt echter vaker voor jongens dan voor 

meisjes, aldus de Wit (2001, zoals geciteerd in van Lieshout, 2002). Depressieve jongens 

zullen zich niet snel depressief terugtrekken, omdat dat niet overeenkomt met het algemene 

beeld dat over jongens bestaat (van Lieshout, 2002). Naast het overschreeuwen komt ook 

sociale terugtrekking vaak voor bij kinderen met depressieve symptomen (Coleman & 

Webber, 2002; Wicks-Nelson & Israel, 2006). Kenmerken van een depressie zijn 

minderwaardigheidsgevoelens en schuldgevoelens (van Lieshout, 2002). Deze gevoelens en 

sociale terugtrekking kunnen redenen zijn om antisociaal en delinquent gedrag, zoals agressie, 

naar zichzelf te keren en niet naar de buitenwereld, wat zal leiden tot lagere ernstscores. 

Op basis van de bevinding van Loeber en collega’s (1998) en de daarvoor gegeven 

verklaring wordt verwacht dat kinderen met depressieve symptomen gemiddeld ernstigere 

delicten plegen dan kinderen zonder depressieve symptomen. Het is echter mogelijk dat deze 

verwachting niet uitkomt. Naar aanleiding van de resultaten van Coleman en Webber (2002), 

Wicks-Nelson en Israel (2006) en van Lieshout (2002) is het ook aannemelijk dat kinderen 

met depressieve symptomen minder ernstig delictgedrag vertonen dan kinderen zonder 

depressieve symptomen, omdat zij hun agressie naar zichzelf keren. 

 

Handelswijze bij het plegen van delicten en depressiviteit 

Eén van de ontwikkelingspaden richting ernstige en gewelddadige delinquentie is het 

heimelijke traject. Dit is een traject van verborgen criminaliteit. Volgens Loeber en collega’s 

(2001) is deze vorm van jeugddelinquentie waarschijnlijk meer geschikt om door jongeren 

alleen te worden uitgeoefend. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er bij alleen plegen 

geen kans is op verraad. Het betekent dat als kinderen met depressieve symptomen 

daadwerkelijk meer heimelijke delicten plegen (Loeber et al., 1998) zij ook vaker alleen 

handelen (Loeber et al., 2001). Hiernaast is depressie verbonden met het hebben van 
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onvoldoende vriendschappen, aldus Kistner (2006). Dit betekent dat kinderen met depressieve 

symptomen vaker alleen zijn. Het sociaal terugtrekken van kinderen met een depressieve 

stemming (Coleman & Webber, 2002; Wicks-Nelson & Israel, 2006) kan hiervoor een 

verklaring zijn. Omdat kinderen met depressieve symptomen over het algemeen vaker alleen 

zijn, is het aannemelijk dat zij ook vaker alleen zijn wanneer zij delicten plegen. Op basis van 

deze kennis en bovenstaande redenering gebaseerd op Loeber en collega’s (1998; 2001) wordt 

verwacht dat kinderen met depressieve symptomen vaker alleen handelen bij het plegen van 

delicten dan kinderen zonder depressieve symptomen. Tevens is de verwachting dat kinderen 

met depressieve symptomen een delict vaker alleen plegen dan samen.  
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Methode 

 

Voor de realisatie van het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van het databestand van de 

lopende studie Zeer jeugdige ‘delinquenten’ in Nederland: een zorgwekkende ontwikkeling?. 

Dit is een prospectief longitudinaal onderzoek van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van 

het VU medisch centrum (VUmc). In het huidige onderzoek is een deel van de gegevens van 

dit hoofdonderzoek gebruikt. 

 

Onderzoeksgroep 

 

De onderzoeksgroep bestaat uit 249 kinderen die onder de 12 jaar voor het eerst met de politie 

in aanraking zijn gekomen wegens normovertredend gedrag. Van de in totaal 319 kinderen uit 

het hoofdonderzoek van het VUmc waren van 249 kinderen gegevens beschikbaar om de 

vraagstelling van deze studie te onderzoeken. De kinderen zijn afkomstig uit de politieregio’s 

Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Gelderland-Midden. De groep bestaat uit 215 jongens en 34 

meisjes en de leeftijd van de kinderen op het eerste meetmoment varieerde van 5 tot en met 13 

jaar met een gemiddelde leeftijd van 10.14 ± 1.50. De kinderen zijn ingedeeld in drie groepen; 

een groep kinderen met weinig of zonder depressieve symptomen (niet depressief), een groep 

met een aantal depressieve symptomen (matig depressief) en een groep met veel depressieve 

symptomen (erg depressief). Tabel 1 geeft een overzicht van de leeftijd en geslachtsverdeling 

per groep.  

 

Tabel 1. Depressiviteit naar leeftijd en geslacht 

 N Min. 

lft 

Max. 

lft 

Gemiddelde lft ± 

standaarddeviatie 

Percentage 

jongens 

Percentage 

meisjes 

Groepsindeling       

Niet depressief 183 6 12 10.25 ± 1.45 88.5 % 11.5 % 

Matig depressief 46 5 13   9.67 ± 1.75 89.1 % 10.9 % 

Erg depressief 20 8 12 10.30 ± 1.17 60.0 % 40.0 % 

Totaal 249 5 13 10.14 ± 1.50 86.3 % 13.7 % 
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Procedures  

 

Benadering 

De deelnemende kinderen met een eerste politiecontact zijn geselecteerd uit de 

registratiesystemen van de politie. Eerst werd door de politie toestemming gevraagd aan de 

kinderen en ouder(s)/verzorger(s) om door de onderzoekers benaderd te mogen worden. 

Vervolgens werd bij toestemming door een onderzoeker telefonisch contact opgenomen met 

het gezin. In dit gesprek werd het doel en de procedures van het onderzoek uitgelegd en werd 

gevraagd naar deelname aan het onderzoek. Bij instemming voor deelname werd een afspraak 

gemaakt voor een onderzoeksgesprek.  

  

Dataverzameling 

Bij een onderzoeksgesprek werd nogmaals het doel en de procedure van het onderzoek 

toegelicht. Een onderzoeksgesprek werd door twee onderzoekers uitgevoerd, één van hen nam 

vragenlijsten en interviews af bij de ouder(s)/verzorger(s), de ander deed dit bij het kind. Deze 

gesprekken werden zoveel mogelijk gelijktijdig en afzonderlijk van elkaar gehouden. Aan het 

eind van het gesprek werd toestemming gevraagd voor het opsturen van een aantal 

vragenlijsten aan de leerkracht van het kind. Een jaar na de eerste afspraak naar aanleiding 

van het eerste politiecontact (T0) werden de deelnemende gezinnen opnieuw telefonisch 

benaderd voor een tweede onderzoeksafspraak (T1). Alle deelnemers hebben schriftelijk 

toestemming gegeven voor deelname aan het onderzoek en het gebruik van de gegevens voor 

wetenschappelijke doeleinden.  

 

Instrumentarium 

 

Depressieve symptomen 

Voor het meten van depressieve symptomen bij de kinderen is gebruik gemaakt van de Korte 

Depressie Vragenlijst voor Kinderen (KDVK). De KDVK is een homogene schaal voor 

screening van depressie en is geschikt voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. De vragenlijst 

bestaat uit negen items (de Wit, 1987). De betrouwbaarheid van deze schaal bedroeg α = 0.77. 

Tevens is gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), een 

korte gedragsscreeningstest voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar oud (van Widenfelt, 

Goedhart, Treffers & Goodman, 2001). Deze vragenlijst is bedoeld om kinderen met een hoog 

risico op psychosociale problemen te signaleren. De SDQ meet de aanwezigheid van 
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psychosociale problemen, de sterke kanten van een kind en de invloed van psychosociale 

problemen op het dagelijks functioneren. Er zijn verschillende versies van de SDQ, namelijk 

één voor kinderen, één voor ouders en één voor leerkrachten. De SDQ voor kinderen (self-

report) is ontwikkeld voor afname bij kinderen tussen 11 en 16 jaar, maar deze versie is ook 

geschikt voor afname bij kinderen van 8 tot 13 jaar (Muris, Meesters, Eijkelenboom & 

Vincken, 2004). Alle vragenlijsten bevatten 25 items, onderverdeeld in vijf subschalen: 

emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal 

gedrag (van Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2001). In dit onderzoek worden 

alleen de scores op de schaal emotionele problemen meegenomen. Deze schaal geeft een 

indicatie over de aan- of afwezigheid van depressieve symptomen. Voor de ouderversie 

bedroeg de betrouwbaarheid van de schaal α = 0.63. Voor de kindversie was de Cronbach’s 

alpha van deze schaal α = 0.65.  

 

Ontwikkeling van antisociaal en normovertredend gedrag 

Antisociaal en delinquent gedrag is gemeten met de WAS-lijst (Waargenomen Antisociaal 

Gedrag). Dit is een Nederlandse bewerking van een Amerikaans instrument voor 

longitudinaal onderzoek naar de wijze waarop antisociaal gedrag bij jonge kinderen zich 

ontwikkelt tot ernstig antisociaal gedrag op latere leeftijd (Slot, Orobio de Castro & 

Duivenvoorden, 1998). Deze vragenlijst werd voorgelegd aan zowel het kind zelf als aan de 

ouder(s). Alle lijsten bestaan uit ongeveer 40 antisociale gedragingen. Tijdens de tweede 

meting (T1) werd gevraagd of het kind een bepaalde gedraging afgelopen jaar vertoond had. 

Over gedragingen die vertoond waren, werd doorgevraagd naar onder andere de ernst en 

frequentie van het betreffende gedrag (Slot, Orobio de Castro & Duivenvoorden, 1998). In dit 

onderzoek zijn alleen de 15 items die delictgedragingen meten meegenomen. Na verwijdering 

van de items die antisociaal gedrag meten bedroeg de betrouwbaarheid van de schaal α = 

0.75.  

 

Groepsindeling 

 

De drie groepen, ‘niet depressief’, ‘matig depressief’ en ‘erg depressief’, zijn gevormd op 

basis van twee vragenlijsten, de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) voor kind, 

ouder en leerkracht en de Korte Depressie Vragenlijst voor Kinderen (KDVK). Er is gebruikt 

gemaakt van de gegevens verkregen op meetmoment één (T0). Allereerst zijn per vragenlijst 
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grenswaarden opgesteld. Voor de KDVK geldt dat kinderen met een score ≥ 7 zijn 

aangemerkt als ‘erg depressief’. Een score ≥ 4 ≤ 6 is beschouwd als ‘matig depressief’ en een 

score < 4 als ‘niet depressief’. Deze indeling is gebaseerd op het feit dat een score ≥ 4 

aanleiding geeft tot nader diagnostisch onderzoek (de Wit, 1987) en dat bij een score ≥ 7 kan 

worden gesproken van ernstige depressieve kenmerken. Voor twee versies van de SDQ, ouder 

en leerkracht, geldt dat kinderen met een score ≥ 5 op de emotionele schaal worden 

aangemerkt als ‘erg depressief’. Een score 4 op deze schaal is beschouwd als ‘matig 

depressief’ en een score < 4 als ‘niet depressief’. Deze grenswaarden voor de emotionele 

schaal zijn gebaseerd op de Engelse afkappunten bij de SDQ-ouderversie. In Nederland zijn 

deze grenswaarden nog niet voldoende genormeerd (Landelijke werkgroep 

Signaleringsinstrumenten Psychosociale Problematiek Jeugd [LSPPJ], 2006). Voor de 

kindversie zijn de grenswaarden met één punt verlaagd, omdat kinderen op een vragenlijst 

over internaliserend problematiek zelf eerlijk antwoorden. Zelfrapportage is de beste methode 

om depressieve symptomen te achterhalen, daarom dit verschil in grenswaarden voor de SDQ 

kindversie ten opzichte van de ouder- en leerkrachtversie. Dit betekent dat kinderen met een 

score ≥ 4 op de emotionele schaal worden aangemerkt als ‘erg depressief’. Een score 3 op 

deze schaal is beschouwd als ‘matig depressief’ en een score < 3 als ‘niet depressief’.  

 Vervolgens zijn de scores van de vier vragenlijsten gecombineerd en op basis daarvan 

zijn kinderen ingedeeld in één van de drie groepen. Kinderen in de ‘erg depressieve’ groep 

moesten minstens hoog scoren op de KDVK, hoog op drie SDQ-versies  of matig op de 

KDVK en hoog op tenminste twee SDQ-versies. Kinderen die aangemerkt zijn als ‘niet 

depressief’ moesten minstens laag scoren op de KDVK, laag op drie SDQ-versies of matig op 

de KDVK en laag op tenminste twee SDQ-versies. Kinderen met overige mogelijke 

combinaties behoren tot de groep ‘matig depressief’. Wanneer één of twee vragenlijsten 

ontbraken is dezelfde weging gehanteerd en het kind op basis daarvan ingedeeld in één van de 

drie groepen. 

 

Statistische analyse 

 

De analyses zijn uitgevoerd met het statistische computerprogramma SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, versie 15.0). Eerst is gekeken naar verschillen tussen 

kinderen met en zonder depressieve symptomen wat betreft delictkenmerken; mate, type, 

ernst en handelswijze van delictgedrag. Vervolgens is ook gekeken naar de mate van 



 14 

depressiviteit en delinquent gedrag. De depressieve symptomen zijn gemeten op meetmoment 

één (T0). Voor de delictkenmerken is gebruik gemaakt van de ingevulde WAS-lijsten op 

meetmoment twee (T1). Op deze manier wordt zichtbaar of depressiviteit van invloed kan zijn 

op delinquent gedrag van kinderen. De vergelijkingen tussen de verschillende subgroepen wat 

betreft categorische variabelen zijn uitgevoerd met behulp van Chi-kwadraat-toetsen en indien 

nodig met de Fisher-exacttoets. De vergelijkingen tussen de groepen op continue variabelen 

zijn gedaan door middel van T-toetsen en een ANOVA (variantieanalyse). Het 

significantieniveau is in alle gevallen gesteld op p = 0.05. 
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Resultaten 

 

Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek. Hierbij is allereerst gekeken naar 

verschillen tussen kinderen met en zonder depressieve symptomen wat betreft 

delictkenmerken; aantal delicten, type delicten, ernst van delicten en handelswijze bij het 

plegen van delicten.  

 

Aantal delicten en depressiviteit 

 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal delicten voor de twee verschillende 

groepen kinderen op meetmoment twee. Van 183 niet depressieve kinderen en 66 depressieve 

kinderen zijn de delictgegevens bekend. Van deze 249 kinderen hebben 159 kinderen één of 

meer delicten gepleegd.  

 

Tabel 2. Totaal aantal delicten per groep 

 Groepsindeling 

 Niet depressief Wel depressief 

 N Procent N Procent 

Aantal delicten     

0 69   37.7 % 21   31.8 % 

1 of 2 77   42.1 % 30   45.5 % 

3 of meer 37   20.2 % 15   22.7 % 

Totaal 183 100.0 % 66 100.0 % 

 

De spreiding van het aantal delicten van niet depressieve kinderen varieert van 0 tot en met 

13. Voor depressieve kinderen loopt dit aantal uiteen van 0 tot en met 10. Het gemiddeld 

aantal delicten per kind ligt voor de groep depressieve kinderen hoger dan voor de groep niet 

depressieve kinderen (respectievelijk 1.9 ± 2.2 en 1.6 ± 2.1). Er zijn geen significante 

verschillen gevonden tussen de groep niet depressieve en depressieve kinderen wat betreft 

aantal delicten (Chi² = 0.74; df = 2; p = 0.69). Bij toetsing met de T-toets blijken ook 

verschillen in gemiddelden niet significant (t= -0.92; df = 247; p = 0.36 bij tweezijdige 

toetsing). 
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Type delicten en depressiviteit 

 

Er is onderscheid gemaakt tussen twee typen delictgedrag, namelijk openlijk delinquent 

gedrag en heimelijk delinquent gedrag. In tabel 3 is per groep te zien of met name openlijk, 

met name heimelijk of evenveel beide typen delictgedrag wordt vertoond. Een kind pleegt 

met name heimelijk delictgedrag wanneer hij of zij vaker heimelijk dan openlijk delinquent 

gedrag heeft vertoont en een kind pleegt met name openlijk delictgedrag wanneer hij of zij 

vaker openlijk dan heimelijk delinquent gedrag heeft vertoont. Van de 159 kinderen die één 

of meer delicten hebben gepleegd is voor 144 van hen bekend welk type delicten zij 

voornamelijk plegen. 

 

Tabel 3. Type delicten per groep 

 Groepsindeling 

 Niet depressief Wel depressief 

 N Procent N Procent 

Type delict     

Met name heimelijk 58   50.9 % 17   37.8 % 

Met name openlijk 40   35.1 % 17   37.8 % 

Beiden 16   14.0 % 11   34.4 % 

Totaal 114 100.0 % 45 100.0 % 

 

Met de Chi-kwadraat-toets is nagegaan of het verschil tussen de groep depressieve kinderen 

en de groep niet depressieve kinderen op delict type significant is. De toets toont geen 

significant verschil in type delict, openlijk of heimelijk delinquent gedrag (Chi² = 3.3; df = 2; 

p = 0.19).  

 

Ernst van delicten en depressiviteit 

 

De delicten zijn beoordeeld op ernst. De ernstscores zijn bepaald op basis van de schade die 

een delict heeft opgeleverd. In tabel 4 zijn per groep de frequenties op gemiddelde ernstscores 

per delict weergegeven. Voor alle 159 kinderen die één of meer delicten hebben gepleegd is 

een gemiddelde ernstscore bekend.  
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Tabel 4. Ernstscores van delicten per groep  

 Groepsindeling 

 Niet depressief Wel depressief 

 N Procent N Procent 

Ernstscore     

1.0-1.9 28   24.6 % 12   26.7 % 

2.0-2.9 66   57.9 % 24   53.3 % 

3.0-3.9 19   16.6 % 9   20.0 % 

4.0 1     0.9 % 0     0.0 % 

Totaal 114 100.0 % 45 100.0 % 

 

De gemiddelde ernstscores voor kinderen zonder depressieve symptomen en kinderen met 

depressieve symptomen zijn respectievelijk 2.11 ± 0.63 en 2.16 ± 0.65. Er zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen de groep niet depressieve kinderen en de groep 

depressieve kinderen wat betreft ernst van delicten (t = -0.42; df = 157; p = 0.67 bij 

tweezijdige toetsing).  

 

Handelswijze van delinquenten en depressiviteit 

 

Voor de handelswijze worden de resultaten van de kinderen en ouders apart weergegeven, 

omdat deze gegevens niet op dezelfde manier gemeten zijn. Tabel 5 geeft een overzicht van 

de handelswijze per groep gerapporteerd door de kinderen. Een kind handelt met name alleen 

bij het plegen van delicten wanneer hij of zij vaker alleen handelt dan samen en een kind 

handelt met name samen bij het plegen van delicten wanneer hij of zij vaker samen handelt 

dan alleen. Van de 159 kinderen die één of meer delicten hebben gepleegd is voor 131 van 

hen de meest voorkomende handelwijze gerapporteerd door de kinderen zelf bekend. 
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Tabel 5. Handelswijze per groep gerapporteerd door kinderen 

 Groepsindeling 

 Niet depressief Wel depressief 

 N Procent N Procent 

Handelswijze     

Met name alleen 56   59.0 % 21   58.3 % 

Met name samen 25    26.3 % 11   30.6 % 

Beiden 14    14.7 % 4   11.1 % 

Totaal 95  100.0 % 36 100.0 % 

 

Met de Chi-kwadraat-toets is nagegaan of het verschil tussen de groep depressieve kinderen 

en de groep niet depressieve kinderen op handelswijze gerapporteerd door de kinderen 

significant is. De toets toont geen significant verschil in handelswijze; alleen of samen plegen 

(Chi² = 0.42; df 2; p = 0.81). 

  

Tabel 6 geeft een overzicht van de handelswijze per groep gerapporteerd door de ouders. Van 

de 159 kinderen die één of meer delicten hebben gepleegd is voor 67 van hen de meest 

voorkomende handelwijze gerapporteerd door de ouders bekend.  

 

Tabel 6. Handelswijze per groep gerapporteerd door ouders 

 Groepsindeling 

 Niet depressief Wel depressief 

 N Procent N Procent 

Type delict     

Met name alleen 27    58.7 % 15   71.4 % 

Met name samen 17    37.0 % 2     9.5 % 

Beiden 2      4.3 % 4   19.1 % 

Totaal 46  100.0 % 21 100.0 % 

 

Voor depressieve kinderen geldt dat 71.4 % van hen met name alleen delicten pleegt, tegen 

over 58.7 % van de niet depressieve kinderen. Dit verschil blijkt echter niet te toetsen op 

significantie met de Chi-kwadraat-toets; er zijn te veel verwachte celwaarden lager dan vijf. 

Vervolgens is de Fisher-exacttoets gebruikt. Hierbij is de categorie ‘beiden even vaak’ niet 
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meegenomen, zodat een 2x2 kruistabel mogelijk werd. Er lijkt geen sprake te zijn van een 

verschil in handelswijze tussen kinderen met en zonder depressieve symptomen (tweezijdige 

Fisher-exacttoets p = 0.40). 

 

Delictkenmerken en mate van depressiviteit 

 

Omdat geen significante verschillen zijn gevonden tussen de groep depressieve kinderen en 

de groep niet depressieve kinderen wat betreft mate, type, ernst en handelswijze van 

delinquent gedrag, is gekeken naar de mate van depressiviteit. Er zijn drie groepen gevormd; 

niet, matig en erg depressief. Mogelijk zijn er wel verbanden tussen delictkenmerken en 

depressieve symptomen voor de groep erg depressieve kinderen. In tabel 7 is een overzicht 

weergegeven van de mate, type, ernst en handelswijze van delictgedrag voor de drie 

verschillende groepen. 

 

Tabel 7. Mate, type, ernst en handelswijze van delictgedrag per groep 

  Groepsindeling  

 Niet depressief Matig depressief Erg depressief 

 N Procent N Procent N Procent 

Aantal delicten       

0 69   37.7 % 19   41.3 % 2   10.0 % 

1 of 2 77   42.1 % 17   40.0 % 13   65.0 % 

3 of meer 37   20.2 % 10   21.7 % 5   25.0 % 

Totaal 183 100.0 % 46 100.0 % 20 100.0 % 

Type delict       

Met name heimelijk 58   50.9 % 10   37.0 % 7   38.9 % 

Met name openlijk 40   35.1 % 11   40.7 % 6   33.3 % 

Beide evenveel 16   14.0 % 6   22.2 % 5   27.8 % 

Totaal 114 100.0 % 27 100.0 % 18 100.0 % 

Ernstscore       

1-2 28   24.6 % 8   29.6 % 4   22.2 % 

2-3 66   57.9 % 13   48.2 % 11   61.1 % 

3-4 19   16.6 % 6   22.2 % 3   16.7 % 

4-5 1     0.9 % 0     0.0 % 0     0.0 % 
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Totaal 114 100.0 % 27 100.0 % 18 100.0 % 

Handelswijze kind       

Met name alleen 56   59.0 % 14   60.9 % 7   53.8 % 

Met name samen 25    26.3 % 9   39.1 % 2   15.4 % 

Beide even vaak 14    14.7 % 0     0.0 % 4   30.8 % 

Totaal 95  100.0 % 23 100.0 % 13 100.0 % 

Handelswijze ouder       

Met name alleen 27    58.7 % 12   80.0 % 3   50.0 % 

Met name samen 17    37.0 % 0     0.0 % 2   33.3 % 

Beide even vaak 2      4.3 % 3   20.0 % 1   16.7 % 

Totaal 46  100.0 % 15 100.0 % 6 100.0 % 

 

De spreiding van het aantal delicten van niet depressieve kinderen varieert van 0 tot en met 

13. Voor matig depressieve kinderen loopt dit aantal uiteen van 0 tot en met 10, en voor erg 

depressieve kinderen van 0 tot en met 5. Daarnaast is in tabel 6 te zien dat slechts 10% van de 

erg depressieve kinderen geen delicten heeft gepleegd. De meerderheid van de groep erg 

depressieve kinderen heeft twee of meer delicten gepleegd. Op basis een Chi-kwadraat-toets 

is geen significant verschil gevonden in aantal delicten tussen niet, matig en erg depressieve 

kinderen (Chi² = 7.14; df = 4; p = 0.13). Ook blijkt geen significant verschil te bestaan in type 

delict, openlijk of heimelijk, tussen de drie verschillende groepen kinderen (Chi² = 3.7; df = 4; 

p = 0.45). De gemiddelde ernstscores voor niet, matig en erg depressieve kinderen zijn 

respectievelijk 2.1 ± 0.63, 2.1 ± 0.72 en 2.2 ± 0.53. Op basis van een enkelvoudige 

variantieanalyse is geen significant verschil in gemiddelde ernstscores gevonden tussen niet, 

matig of erg depressieve kinderen (F(2,156) = 0.17; p = 0.85). Als laatste is gekeken naar het 

verschil in handelswijze voor de drie groepen. Hierbij is wederom onderscheid gemaakt 

tussen de handelswijze gerapporteerd door de kinderen en die gerapporteerd door de ouders. 

Uit tabel 6 blijkt dat delicten over het algemeen vaker alleen dan samen worden gepleegd. Het 

blijkt echter onmogelijk het verschil in handelswijze gerapporteerd door zowel de kinderen 

als door de ouders te toetsen met de Chi-kwadraat-toets. Er zijn te veel verwachte celwaarden 

lager dan vijf. 

 

Tot slot is in het bijzonder gekeken naar de groep erg depressieve kinderen. De groepen niet 

en matig depressieve kinderen zijn bij elkaar genomen en vergeleken met de groep erg 
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depressieve kinderen op mate, type, ernst en handelswijze van delictgedrag. Alleen voor de 

mate van delictgedrag, dus het aantal delicten, is op basis van een Chi-kwadraat-toets een 

significant verschil gevonden tussen de groep niet en matig depressieve kinderen en de groep 

erg depressieve kinderen (Chi² = 6.75; df = 2; p = 0.04). Dit betekent dat het percentage 

kinderen dat één of meer delicten heeft gepleegd hoger ligt voor erg depressieve kinderen dan 

voor niet of matig depressieve kinderen en dus ook dat het percentage kinderen dat geen 

delicten heeft gepleegd lager ligt voor erg depressieve kinderen dan voor niet of matig 

depressieve kinderen. 
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Conclusie en discussie 

 

In dit onderzoek is getest of er verschillen zijn tussen kinderen met en zonder depressieve 

symptomen wat betreft delictkenmerken; mate, type, ernst en handelswijze van delinquent 

gedrag. Vooraf zijn op basis van de theoretische achtergronden drie hypothesen opgesteld: (1) 

kinderen met depressieve symptomen vertonen meer heimelijk delictgedrag dan kinderen 

zonder depressieve symptomen; (2) kinderen met depressieve symptomen plegen gemiddeld 

ernstigere delicten dan kinderen zonder depressieve symptomen; (3) kinderen met depressieve 

symptomen handelen vaker alleen bij het plegen van delicten dan kinderen zonder depressieve 

symptomen.  

Uit de resultaten blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de groep kinderen met 

depressieve symptomen en de groep kinderen zonder depressieve symptomen wat betreft 

delictkenmerken. Het feit dat depressie van invloed kan zijn op delinquentie, dat door 

meerdere studies is aangetoond (Akse et al., 2007; Beyers & Loeber, 2003; Loeber et al., 

1998; Loeber et al., 1999) is in dit onderzoek niet gevonden. Ook wanneer onderscheid is 

gemaakt in de mate van depressiviteit, worden geen significante verschillen gevonden. De 

groepen niet, matig en erg depressieve kinderen verschillen niet van elkaar op de gemeten 

delictkenmerken. Tot slot is gebleken dat de groep erg depressieve kinderen wel significant 

verschilt van de groepen niet en matig depressieve kinderen samen, wat betreft mate van 

delictgedrag (totaal aantal delicten). Dit betekent dat het percentage kinderen dat één of meer 

delicten heeft gepleegd hoger ligt voor erg depressieve kinderen dan voor niet of matig 

depressieve kinderen en dus ook dat het percentage kinderen dat geen delicten heeft gepleegd 

lager ligt voor erg depressieve kinderen dan voor niet of matig depressieve kinderen. 

Loeber en collega’s (1998) hebben een licht en consistent verband aangetoond tussen een 

depressieve stemming en heimelijk gedrag. Tevens wordt een depressieve stemming 

gekenmerkt door sociale terugtrekking (Coleman & Webber, 2002; Wicks-Nelson & Israel, 

2006) en een gevoel van eenzaamheid (Carr, 2006) wat betekent dat depressieve kinderen 

zich over het algemeen op de achtergrond houden en dus ook meer heimelijk delictgedrag 

zullen vertonen. De hierop gebaseerde verwachting dat kinderen met depressieve symptomen 

meer heimelijk delictgedrag vertonen dan kinderen zonder depressieve symptomen is in deze 

studie niet gevonden. Dit kan ten eerste verklaard worden door het verschil in type 

gedragingen dat gemeten is. In het onderzoek van Loeber en collega’s (1998) is algemeen 

heimelijk gedrag gemeten, in het huidige onderzoek gaat het om heimelijk delictgedrag. Het 
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is mogelijk dat een verband tussen een depressieve stemming en heimelijke delictgedragingen 

er anders uitziet of niet bestaat. Een andere verklaring is het verschil in onderzoeksgroepen. 

Het onderzoek van Loeber en collega’s (1998) telt veel meer proefpersonen dan het huidige 

onderzoek (respectievelijk 1517 en 249). Bij een grotere onderzoeksgroep komen eerder 

significante verschillen naar voren. Tot slot wordt ondanks het feit dat een depressieve 

stemming sterker samenhangt met heimelijk gedrag dan met fysieke agressie, dus ook een 

zwakke samenhang tussen een depressieve stemming en fysieke agressie aangetoond (Loeber 

et al., 1998). Dit verband is alleen significant bevonden voor 11 en 12 jarigen, maar kan dus 

een verklaring bieden voor de gevonden resultaten; geen verschil tussen kinderen met en 

zonder depressieve symptomen wat betreft type delicten.  

Hoewel in een studie van Loeber en collega’s (1998) een verband tussen een depressieve 

stemming en ernstige delicten is gevonden, is dit verband in deze studie niet aangetoond. Dit 

kan evenals bovenstaand verschil in resultaat verklaard worden door het verschil in 

groepsgrootte. Dat geen verschil in ernstscores tussen kinderen met en zonder depressieve 

symptomen is gevonden, kan echter ook verklaard worden aan de hand van de literatuur. 

Kenmerken van depressiviteit zoals sociale terugtrekking (Coleman & Webber, 2002; Wicks-

Nelson & Israel, 2006), minderwaardigheidsgevoelens en schuldgevoelens (van Lieshout, 

2002) kunnen redenen zijn om antisociaal gedrag, zoals agressie, naar zichzelf te keren en niet 

naar de buitenwereld. Dit zal leiden tot lagere ernstscores. 

 De derde hypothese dat kinderen met depressieve symptomen vaker alleen handelen bij 

het plegen van delicten dan kinderen zonder depressieve symptomen is gebaseerd op een 

redenering van Loeber en collega’s (2001). Zij stellen dat heimelijk delictgedrag 

waarschijnlijk meer geschikt is om door jongeren alleen te worden uitgeoefend. Dit betekende 

dat als kinderen met depressieve symptomen meer heimelijke delicten zouden plegen (Loeber 

et al., 1998) zij ook vaker alleen zouden handelen (Loeber et al., 2001). Aangezien dit 

onderzoek geen significant verschil in type delict heeft aangetoond, is het vanzelfsprekend dat 

ook deze hypothese is weerlegd. Tevens was er bij de analyse op handelswijze sprake van een 

groot aantal missings, voornamelijk bij de handelswijze gerapporteerd door de ouders. Dit 

groot aantal missings valt waarschijnlijk te verklaren doordat de handelswijze niet per 

delictgedraging werd gevraagd, maar aan het einde van de vragenlijst per delictcategorie. Het 

is mogelijk dat ouders in eerste instantie hebben aangegeven dat hun kind een bepaalde 

delictgedraging heeft vertoond, maar dat zij op het einde van de vragenlijst geen handelswijze 

van deze gedraging hebben gerapporteerd. Dat een groot aantal gegevens ontbraken, kan een 

verklaring zijn voor het feit dat geen duidelijke verschillen zijn gevonden.  
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Naast deze specifieke verklaringen kan een algemene verklaring voor de weerlegging van de 

hypothesen gezocht worden in de bijzondere onderzoeksgroep van deze studie. Het gaat om 

een risicogroep, waarvan de kinderen tevens al één keer eerder delictgedrag hebben vertoond. 

Dit betekent dat de relatie tussen depressie en delinquentie twee kanten op kan werken. In dit 

onderzoek is gekeken naar de invloed van depressie op delictgedrag één jaar na het eerste 

politiecontact. Het is echter ook mogelijk dat het eerste delictgedrag heeft geleid tot 

depressieve symptomen bij de kinderen. Dit zou kunnen betekenen dat depressie geen invloed 

heeft op delinquent gedrag, zoals uit de resultaten is gebleken, maar dat delinquent gedrag wel 

kan leiden tot depressie. Daarnaast is alleen informatie verzameld bij deze kinderen met een 

eerste politiecontact. Er was geen controle groep met kinderen die nog nooit in aanraking zijn 

geweest met de politie. 

Ook het veel voorkomen van comorbiditeit van internaliserende en externaliserende 

gedragsproblematiek bij kinderen (McConaughy & Skiba, 1993) kan een algemene verklaring 

zijn voor het feit dat geen verschillen in delictkenmerken zijn gevonden tussen de kinderen 

met en zonder depressieve symptomen. Het is mogelijk dat een groot deel van de kinderen 

ook gekenmerkt wordt door externaliserend probleemgedrag. In verschillende onderzoeken is 

aangetoond dat externaliserende gedragsproblemen gerelateerd zijn aan delinquentie 

(Doreleijers, 1995; Loeber et al., 1998; Rutter, Giller & Hagell, 1998; Thapar, van den Bree, 

Fowler, Langley & Whittinger, 2006; Vermeiren, de Clippele & Deboutte, 2000). Dit kan 

betekenen dat wanneer zowel kinderen met als zonder depressieve symptomen ook 

externaliserende gedragsproblemen vertonen, de externaliserende gedragsproblematiek van de 

kinderen de uitkomsten van het huidige onderzoek mogelijk hebben beïnvloed.  

 Een derde algemene verklaring voor een verschil in uitkomst met de theorie kan te maken 

hebben met de vaststelling van depressiviteit. In dit onderzoek wordt gesproken over het al 

dan niet hebben van depressieve symptomen gemeten op basis van twee vragenlijsten, er is 

dus geen sprake van een diagnose. Het is onduidelijk of het in de gebruikte theorie wel om 

kinderen met een diagnose van depressie gaat. 

 Tot slot, in de inleiding is al opgemerkt dat in Nederland op dit moment nog weinig 

onderzoek is gedaan naar delictgedrag van kinderen onder de twaalf jaar. Tevens is weinig 

bekend over delinquentie en internaliserende problematiek. Het meeste onderzoek naar deze 

onderwerpen is uitgevoerd in de Verenigde Staten. Dat de invloed van depressie op 

delictgedrag in dit onderzoek niet gevonden is, betekent niet dat een dergelijke relatie niet 

bestaat. Longitudinale vervolgstudies in Nederland met een grotere onderzoeksgroep dan de 
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huidige zou een bijdrage kunnen leveren aan een beter inzicht in de groep delinquente 

kinderen met depressieve symptomen, en hun delictkenmerken. 
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