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Samenvatting

In het voorliggende proefschrift zijn de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de
relaties tussen sociaal kapitaal (hoe de bewoners met elkaar omgaan) van de buurten van
Maastricht en sociaal-economische status van de buurt (buurtSES) aan de ene kant en
kwaliteit van leven en gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGz-gebruik) aan de
andere kant. De meeste resultaten zijn gebaseerd op gegevens van een cohort Studie van
kinderen uit groep 8 (bij aanvang van de Studie) en hun ouders. Hieronder worden de
artikelen uit de hoofdstukken 2, 3, en 4 kort samengevat.

Alle artikelen uit hoofdsruk 2 zijn bedoeld om sociaal kapitaal in een breder kader te
plaatsten. In het eerste artikel werd beschreven dat een lagere buurtSES gerelateerd was
aan een lagere ervaren gezondheid, geestelijke gezondheid en vitaliteit. Deze relaties
werden echter "wegverklaard" als gegevens over "wat men van de buurt vindt" in de
analyses werden meegenomen. Gezelligheid en sociale contacten bleken de sterkste
intermediairen te zijn. *

In het tweede artikel werd beschreven dat de relatie van buurtSES met kwaliteit van
leven het sterkste was in buurten waar weinig verhuisd wordt. Dus hoewel een stabiele
buurt zou kunnen zorgen voor meer sociaal kapitaal, blijkt het juist nadelig te zijn om in
een arme stabiele buurt te wonen. Ten slotte is in hoofdstuk 2 beschreven dat
inkomensongelijkheid in de Maastrichtse buurten geen relatie heeft met kwaliteit van
leven.

In hoofdstuk 3 werd in het eerste artikel beschreven dat, een läge buurtSES vaak (maar
niet altijd) samengaat met minder sociaal kapitaal (in dit proefschrift gedefinieerd als
informele sociale controle en sociale cohesie en vertrouwen). In dit artikel werd ook
beschreven dat buurtSES en sociaal kapitaal een relatie hadden met kwaliteit van leven
van de kinderen uit groep 8. Daarnaast bleek een aspect van sociaal kapitaal, informele
sociale controle, een relatie te hebben met geestelijke gezondheid en gedrag van de jonge
adolescenten.

De gegevens van de Maastrichtse 11-jarigen zijn vergeleken met gegevens uit een veel
groter onderzoek dat gehouden werd in Chicago (PHDCN Project on Human
Development in Chicago Neighborhoods). Het bleek dat buurtSES en sociaal kapitaal een
relatie hadden met ervaren gezondheid bij de Maastrichtse adolescenten en bij de
adolescenten uit Chicago met een Spaans-Amerikaanse etniciteit (Hispanic-Americans).
Bij de andere adolescenten uit Chicago werden deze relaties niet gevonden.

Groei en schoolcijfers bleken niet geassocieerd te zijn met de buurtvariabelen (derde
en vierde artikel van hoofdstuk 3). Dus de rol van de buurtfactoren is groter bij psychische
uitkomsten dan bij fysieke. Echter, er was een uitzondering: bij de jongens had informele
sociale controle een positieve relatie met schoolcijfers.

In het laatste artikel uit hoofdstuk 3 zijn resultaten uit de follow-up beschreven. De
adolescenten waren toen 13 ä 14 jaar oud. De buurtvariabelen bleken geen relatie te
hebben met veranderingen in gezondheid en geestelijke gezondheid. Maar de .ve^-esteem
(gevoel van eigenwaarde) van de adolescenten in de buurten met een läge buurtSES die
zelf ook een läge sociaal-economische status hadden was toegenomen, evenals de .re/f-
es/ee/w van adolescenten uit de buurten met een hoge buurtSES die zelf ook een hogere
sociaal-economische status hadden.

In hoofdsruk 4 zijn relaties tussen buurtfactoren en GGz gebruik bij kinderen en
volwassenen beschreven. Bij volwassenen werd er wel meer zorg gebruikt in de ärmere
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buurten en in de buurten met minder sociaal kapitaal, maar deze verschillen konden
worden toegeschreven aan individuele confounders. Het GGz-gebruik van de kinderen
bleek wel een relatie te hebben met buurtSES. Deze relatie was minder sterk in de buurten
waar veel sociale cohesie en vertrouwen was.

Uit de meeste resultaten in dit proefschrift bleek dat sociaal kapitaal een relatie heeft
met kwaliteit van leven en ervaren gezondheid, zowel bij adolescenten als bij
volwassenen. Informele sociale controle leek vooral belangrijk voor de ervaren geestelijke
gezondheid en het gedrag van 11-jarigen en voor de schoolprestaties van 11-jarige
jongens.
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