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Risicofactoren in het leven van de jeugdige m.b.t. angstproblemen: 
 

 
 
 
 
 

Beschermende factoren in het leven van de jeugdige 

In zijn algemeenheid zijn dat alle factoren die bescherming bieden 
voor de psychische gezondheid van jeugdigen, zoals:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoog risicogroepen voor ontstaan angststoornis 

 Negatieve attributiestijl 

 Lage zelfwaardering 

 Pesten en gepest worden 

 Minder goed ontwikkelde sociaal-emotionele vaardigheden 

 Extreme verlegenheid 
 

Inzicht in de risicofactoren en beschermende factoren 

Problematische angst en angststoornissen bij jeugdigen kunnen door verschillende factoren veroorzaakt en beïnvloed worden. De JGZ-professional vraagt 

risicofactoren actief uit wanneer er signalen van angst zijn. Ook de beschermende factoren zijn van belang, met name omdat zij een rol kunnen spelen in de kansen op 

succes van begeleiding of behandeling.  

Genetische invloeden:  

 een eerste-graadsfamilielid met een angststoornis geeft een 3-5 verhoogde kans op het ontstaan 
van een angststoornis bij de jeugdige.  

 Naarmate de jeugdige ouder wordt, wordt het effect van de genetische aanleg groter en de 
omgevingsinvloed kleiner. 

 Een andere psychische aandoening, bv ASS of depressie 
 
 

Ouders: Met psychische problemen of verslavingsproblematiek verhogen de kans op psychische 
problemen bij de jeugdige waaronder angstproblematiek. Ouders kunnen hun eigen angsten 
overdragen (voorbeeldgedrag). 

Gezin: Vijandige sfeer en conflicten binnen het gezin. Gebrek aan gezinscohesie. 
Opvoedingsstijl: Controlerend, Overbeschermend 
Hechting: Onveilig of ambivalent 

 

Bij de jeugdige 

 veilige hechting 

 sociale en communicatieve vaardigheden 

 zelfinzicht en zelfvertrouwen 

 gevoel van controle over de situatie 

 veerkracht en weerbaarheid tegen stress 

 goede relatie met minstens één ouder 

 Bij de ouder(s) 

 aanwezig en steunend zijn 

 ouders hebben een goede relatie 

In leefomgeving/het gezin 
- steun uit omgeving van leeftijdsgenoten en volwassenen; 
- positief gezinsklimaat; 
- positieve schoolervaringen; 
- sport-, club-, of verenigingsleven. 

(Neuro)biologische factoren 

 Pre- en dysmaturiteit 

 Ziektes als migraine, epilepsie, hartritmestoornissen, hypoglycaemie, astma, hyperthyreoidie, chronisch 
vermoeidheidssyndroom 

 Bepaalde geneesmiddelen. Bv psychofarmaca 

 Drugs 

 Corticosteroiden 

 Alcohol(kan dempen maar ook angst opwekken) 

 Energydrinks 
Temperament 

 Extreme verlegenheid 
Meegemaakte levensgebeurtenissen 

 Echtscheiding 

 Overlijden belangrijke persoon 

 Kindermishandeling 

 Seksueel misbruik leidt vooral tot post traumatische stress stoornis 

 Pesten en gepest worden 

 Waargenomen discriminatie 
Cognitieve factoren 

 Verhoogde aandacht voor gevaar 

 Neiging om disproportioneel gevaar te zien 

 Selectieve herinnering aan angstige gebeurtenissen 

 Aanhoudende negatieve gedachten 


