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Aanleiding

– Prevalentie van psychische problematiek moeilijk te
vergelijken, maar:
• Migrantenjongeren lijken tenminste evenveel problemen als
autochtone leeftijdsgenoten te hebben

– Migrantenjongeren lijken ondervertegenwoordigd in de
zorg

Wat weten we nog niet?
1. In hoeverre er etnische verschillen in zorggebruik zijn
wanneer rekening wordt gehouden met de mate van
probleemgedrag.

Rapport Gezondheidsraad ‘Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd (2012)
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Onderzoeksdesign
• Fase 1:
– Ruim 3000 jongeren op middelbare scholen met meer dan
40% niet-westerse migrantenjongeren
229
mentoren

• Fase 2:
–
–
–
–

+/- 350 jongeren en hun ouders
50%: normale score YSR internaliserende problemen
50%: verhoogde score YSR internaliserende problemen
Jongeren met Surinaams-Nederlandse, Turks-Nederlandse
en Marokkaans-Nederlandse achtergrond (tweede
generatie)

Wat weten we nog niet?
1. In hoeverre er etnische verschillen in zorggebruik zijn
wanneer rekening wordt gehouden met de mate van
probleemgedrag.
2. Waarom verschillende etnische groepen
ondervertegenwoordigd zijn in de hulpverlening.

Rapport Gezondheidsraad ‘Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd (2012)
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Probleemidentificatie

Opvattingen over
oorzaken/oplossingen
voor problemen

Formele hulp

(School)psycholoog,
psychiater,
maatschappelijk werk,
jeugdhulpverlening

Attitudes tav
hulp(verleners)

Formele versus
informele hulp

Informele hulp

Ouders, vrienden,
familie, mentor
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Informeel zorggebruik: mentor
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Verklaringen: rol van de mentor
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• Behalve voor Marokkaans-Nederlandse jongeren:
– Meer conflict gerelateerd aan minder informele hulp van de leerkracht
Informele hulp
leerkracht

Conflict
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Conclusies
• Migrantenjongeren ontvangen minder informele hulp van de
mentor
• Dit komt niet doordat mentoren minder internaliserende
problemen herkennen
• Voor Marokkaans-Nederlandse jongeren geldt:
– dat zij meer conflicten hebben in hun relatie met de mentor
– en dit is gerelateerd aan minder informele hulp van de mentor
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