
1Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC; 2Gemeente Rotterdam, cluster MO, afdeling Jeugd

Bron: Eijgermans DGM, Boelens M, Oude Groeniger J, van der Zanden WHM, Jansen PW, Raat H, Jansen W.
The role of social neighbourhood characteristics in children’s mental health care use between 9 and 13 years old:
a population-based cohort study in the Netherlands. BMJ Open, 2022; accepted for publication.

Achtergrond

Resultaten
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Al een aantal decennia stijgt het
gebruik van jeugdhulp.
Desondanks blijven er zorgen dat
kinderen die hulp nodig hebben
niet worden bereikt. Wellicht
spelen omgevingsfactoren hierin
een rol. Echter is hier weinig
onderzoek naar gedaan.

Doelen Aanpak

Sociale buurtkenmerken en jeugdhulp
Een Generation R studie

In deze studie was het doel om te
onderzoeken of de sociaaleconomische
status (SES) van een buurt en de sociale
cohesie binnen een buurt een rol spelen bij
het verkrijgen van jeugdhulp tussen 9 en 13
jaar. Dit zou kunnen helpen in het toespitsen
van preventiestrategieën en beleid op
specifieke buurten.

De studie is uitgevoerd met gegevens van Generation
R, een Rotterdamse cohortstudie, verzameld tussen
2002 en 2019. Deze zijn gekoppeld aan het
Wijkprofiel 2014 van de gemeente Rotterdam. In de
analyses is rekening gehouden met individuele
factoren waarvan bekend is dat ze jeugdhulpgebruik
beïnvloeden, zoals sociaaldemografische factoren en
emotionele en gedragsproblemen.

Bespreking / Conclusie

Implicaties
Ondanks dat er geen verschillen in
jeugdhulpgebruik tussen buurten werd
gevonden, lijkt het wel belangrijk om
aandacht te hebben voor verschillende
sociale buurtfactoren. Door het
monitoren van deze factoren wordt het
mogelijk om vroeg in te grijpen in
buurten met hoge of juist lage kansen
op jeugdhulpgebruik. Ook kan extra
aandacht worden besteed aan het
verbeteren van de toegang tot
jeugdhulp in buurten met een lage SES.
Vervolgonderzoek kan meer inzicht
opleveren in de precieze rol van sociale
cohesie in jeugdhulpgebruik.

Mogelijke verklaringen
In de literatuur worden verschillende verklaringen
gegeven over de invloed van de buurt op
jeugdhulpgebruik. Zo zijn in lage SES buurten vaak
ook minder jeugdhulpinstanties, waardoor ze minder
vaak gebruikt worden. De verbondenheid in een
buurt zou er voor kunnen zorgen dat mensen buiten
het officiële circuit om hulp gebruiken, doordat
mensen elkaar helpen. Meer onderzoek is nodig
naar deze potentiële verklarende mechanismes.

Conclusies
Kinderen van 9 tot 13 jaar die wonen in buurten
met een hoge sociaaleconomische status of
waar mensen zich minder verbonden voelen met
de buurt gebruiken meer jeugdhulp dan
kinderen die in andere buurten wonen.

Jeugdhulp werd gebruikt door 15,4% van de kinderen tussen 9 en 13 jaar.
De analyses lieten geen verschil in jeugdhulpgebruik tussen wijken zien.

Sociaaleconomisch status van een buurt
Kinderen die wonen in buurten met een lage SES maken minder vaak gebruik van
jeugdhulp dan kinderen die wonen in buurten met een hoge SES.

Sociale cohesie binnen een buurt
Sociale cohesie was opgesplitst in verbondenheid met de buurt en onderlinge relaties.
Kinderen die wonen in buurten waar mensen zich minder verbonden voelen met de
buurt maken meer gebruik van jeugdhulp dan kinderen die wonen in buurten waar
mensen zich meer verbonden voelen met de buurt. Er werd geen verband gevonden
tussen jeugdhulpgebruik en de waardering van onderlinge relaties in buurten

Gevonden verbanden werden echter alleen gevonden wanneer de sociale
buurtfactoren voor elkaar gecorrigeerd werden en niet in de aparte analyses.

Wat voegt de studie toe?
We wisten al dat meerdere factoren op
individueel niveau gelinkt kunnen worden
aan jeugdhulpgebruik. Op
omgevingsniveau was nog weinig bekend.
Deze studie laat zien dat buurt SES en de
verbondenheid met de buurt een rol
hebben in het gebruik van jeugdhulp.
Echter werd dit verband alleen gevonden
wanneer er rekening werd gehouden met
de andere sociale buurtfactor. Verder liet
deze studie zien dat er geen verschillen
zitten in jeugdhulpgebruik tussen buurten.
Een mogelijke verklaring is dat in
Rotterdam de beide sociale buurtfactoren
elkaar compenseren.

(N=3.403)

Aparte analyses Gecorrigeerd
voor SES/SC

Kansverhouding
(range)a

Kansverhouding
(range)a

Buurt SES
Hoog (ref.)
Semi-hoog
Semi-laag
Laag

1.00
.97 (.75-1.27)

1.04 (.79-1.38)
.91 (.65-1.28)

1.00
.82 (.58-1.17)
.75 (.48-1.16)
.57 (.32-1.00)

Sociale cohesie
Verbondenheid
Relaties tussen
buurtbewoners

.92 (.82-1.03)
1.09 (.95-1.24)

.79 (.64- .96)
1.07 (.93-1.23)

aOddsratio en 95%-betrouwbaarheidsinterval. Gecorrigeerd voor leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau, netto inkomen van het huishouden, gezinssituatie,
internaliserende problematiek en externaliserende problematiek.


