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NAWEEËN
VAN DE
PUBERTIJDPUBERTIJD
Vriendschappen en relaties
in de pubertijd hebben grote
invloed op de psychische
gezondheid. Tina Kretschmer
van de RUG wil weten hoe
ver die invloed reikt. Hebben
kinderen er nog last van als
hun moeder ooit is gepest?

NU ZIE IK
PAS WAT IK DOE
BIJ MIJN KINDEREN
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W at is het belangrijk-
ste in je leven? Tina
Kretschmer vroeg

het laatst nog aan een groep stu-
denten. De antwoorden verwerkte
ze in een woordwolk. Groot en vet
sprong er één woord overduidelijk
uit: ,,Vrienden.”

Het is niet verrassend. Relaties
met leeftijdsgenoten zijn voor
pubers en jongvolwassenen van
zeer groot belang. Wetenschappe-
lijk onderzoek wijst uit dat ze effect
hebben op de latere psychische
gezondheid en zelfs op werk en
opleiding.

,,Toch kijken we voor de sociale
ontwikkeling bijna altijd naar de
ouders’’, zegt Kretschmer. ,,Natuur-
lijk hebben ouders ook veel in-
vloed. Maar in de adolescentie
moeten we echt ook kijken naar de
leeftijdsgenoten. Die zijn zó belang-
rijk.’’

Kretschmer is sociaal weten-
schapper aan de Rijksuniversiteit
Groningen, gespecialiseerd in de
sociale ontwikkeling van jongeren.
Ze deed veel onderzoek naar gevol-
gen van pesten, voor slachtoffer en
dader. Die gevolgen blijken groot.
,,Uit Engels onderzoek blijkt bij-
voorbeeld dat mensen die als kind
gepest werden op hun vijftigste een
lagere sociale status te hebben,
vaker ziek te zijn, meer ontevreden
over hun baan.’’

Deze week werd bekend dat
Kretschmer een grote Europese
beurs krijgt om verder te kijken
naar dit soort gevolgen. Ze wil
weten wat de langdurige effecten
zijn van sociale relaties in de pu-

berteit. Wat doet het met mensen
als ze volwassen zijn, heeft het
invloed op hoe ze met hun kinde-
ren omgaan, en hebben die kinde-
ren daar ook weer last van?

,,We weten nog helemaal niets
over die langdurige effecten. Er
wordt wel gekeken naar die relaties
met leeftijdgenoten, maar alleen
als een soort snapshot, niet op
lange termijn.’’

BANG
Een voorbeeld uit de praktijk:
Kretschmer sprak een moeder die
in haar eigen middelbare schooltijd
gepest werd en geen vrienden had.
,,Zij was bang om zich te bemoeien
met de relaties die haar kinderen
aangingen. Ze wilde dat haar part-
ner dat zou doen, en dat die erop
zou letten dat zij haar kinderen
niet op een bepaalde manier zou
sturen.’’

Intergenerationele overdracht
heet dat in wetenschappelijke
termen. Hoe sociale ervaringen van
ouders doorwerken in het leven
van kinderen. ,,We weten dat het
waarschijnlijk is dat de manier
waarop je ouders met jou zijn om-
gegaan invloed heeft op hoe je later
zelf met je kinderen omgaat. En als
je ouders veel ruzie met elkaar
hebben is de kans groter dat je in je
eigen relatie ook veel conflicten
hebt.’’

Maar of en hoe ouders hun eigen
sociale ervaringen met leeftijdsge-
noten in de puberteit – die aan-
toonbaar de psychische gezondheid
beïnvloeden – overdragen aan hun
kinderen is nooit onderzocht. Daar

wil Tina Kretschmer verandering in
brengen. ,,Dit is mijn droompro-
ject.’’

Voor Kretschmer is de interesse
puur wetenschappelijk. Ze had een
prima jeugd, had geen problemen
met vrienden maken en heeft zelf
geen kinderen. Maar ze ziet hoe ze
soms bij ouders in haar omgeving
de ogen opent als ze vertelt over
haar onderzoek.

,,Nu zie ik het pas’’, zei iemand
laatst nog tegen haar. ,,Nu zie ik pas
wat ik doe bij mijn kinderen.’’

TRAILS
Om haar onderzoek te kunnen
doen haakt Kretschmer in op het
lang lopende onderzoeksproject
TRAILS (TRacking Adolescents'
Individual Lives Survey). Sinds
2000 zijn ruim tweeduizend jonge-
ren in Groningen, Friesland en
Drenthe gevolgd. ,,Die jongeren
zijn nu ongeveer 25 jaar oud en
beginnen kinderen te krijgen. Die
jonge gezinnen gaan we volgen.
Eerst voor vijf jaar. En hopelijk
langer.’’

De kinderen van de TRAILS-
deelnemers zijn nog jong, maar al
in die vroege jaren is al veel duide-
lijk over de manier waarop kinde-
ren sociale relaties aangaan.
Kretschmer refereert aan de docu-
mentaire The secret life of 4, 5, 6
year olds waarin de interactie tus-
sen kleuters wordt gevolgd. Strate-
gieën om vrienden te maken zijn
op die leeftijd al zeer uiteenlopend.

,,Wat je daar ziet is precies wat ik
bedoel. De een is angstig, de ander
extravert. Waarom zijn ze zo ver-
schillend? Waar komt dat vandaan?
Natuurlijk zit het deels in karakter,
maar ouders hebben daar ook een
rol in.’’

Als bijvoorbeeld pesten zich
generatie na generatie herhaalt zou
het kunnen dat kinderen het
slachtoffer zijn van negatieve socia-
le relaties die hun ouders hebben
gehad. ,,Als ouders inderdaad stu-
ren op basis van hun eigen ervarin-
gen, dan moeten we weten hoe dat
werkt.’’

Dat is de European Research
Council met Kretschmer eens. Ze
krijgt een beurs van 1,5 miljoen
euro om het onderzoek de komen-
de vijf jaar te kunnen uitvoeren.
Het zijn felbegeerde beurzen. On-
derzoekers die aanvragen doen
maken 10 tot 15 procent kans om
geld binnen te slepen. Behalve
Kretschmer krijgen dit jaar nog drie
onderzoekers van de Rijksuniversi-
teit Groningen zo’n ERC-beurs.

Kretschmer is dolgelukkig met
de beurs, ook al is vijf jaar in haar
onderzoeksgebied maar kort. ,,Je
krijgt nooit de financiering om 25
jaar lang een project te draaien.’’
Daarom is er nog zo weinig bekend
over langetermijneffecten, en daar-
om is TRAILS ook zo bijzonder.
,,Het levert een schat aan informa-
tie op. Over persoonlijkheidsont-
wikkeling, de kans op depressie, de
gevolgen van pesten.’’

En hopelijk over vijf jaar ook
over de langdurige effecten van
sociale relaties in de pubertijd.
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