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SUMMARY 

The longitudinal studies described in the present thesis, "Vulnerability to psychopa-
thology in children; developmental and environmental pathways", examine childhood devel-
opmental and environmental risk factors for both treated and non-treated disor-
ders in children. The results of these studies can both aid early identification of 
youth at risk for (treated) psychiatric morbidity and provide clues for potential 
intervention. 
 
Chapter 1 of this thesis stresses the importance of the early detection of children 
at increased risk for psychopathology and subsequent early intervention of mental 
health disturbances. This can prevent childhood conditions to become chronic 
affecting multiple domains of the child’s development, which may also contribute 
to the onset and persistence of adult mental illness. This chapter briefly discusses 
the context of risk, showing that i) developmental as well as environmental factors 
are important in relation to trajectories towards childhood psychiatric morbidity, 
and ii) showing that such factors often modify or mediate each others effect. An 
overview of previous findings on the association between developmental and envi-
ronmental factors on the one hand and (treated) psychiatric morbidity on the other 
is given. Because of the growing recognition of the possible continuation of child-
hood problems into adulthood and the debate about the direction and causality of 
effects, the importance to study developmental and environmental factors in pro-
spective rather than retrospective designs, adopting a life-course rather than a 
cross-sectional perspective is recognized. The two longitudinal data sets that are 
used in the present thesis are described in this first chapter, i.e. information of the 
Youth Health Care Division from the Public Health Service South Limburg, loca-
tion Maastricht (YHCD) and the Maastricht Quality of Life Study. 
 
In chapter 2 the influence of family and child-specific variables on the pathway 
into psychiatric care is examined, in a blinded, matched case control study of 400 
children, 80 referred to the Community Mental Health Centre in Maastricht and 
320 matched controls, aged 6-13. It is demonstrated that in addition to multiple 
psychosocial stressors within the family environment, deviance in a child’s social, 
motor and speech development and combinations of these risk factors, strongly 
and independently influence (treated) psychiatric morbidity.  
 
Chapter 3 examines why some children born into adverse family environments 
need psychiatric treatment while their siblings do not. For this purpose, the analy-
ses of chapter 2 are extended by additionally including 68 siblings of children with 
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treated psychiatric morbidity and their 272 matched community controls. It is con-
cluded that although siblings share adverse family environments, there are also 
individual specific developmental exposures which influence psychiatric morbidity; 
additional presence of delays in speech and motor development contributed most 
to treated psychiatric morbidity. In addition, children referred to child psychiatric 
care displayed both earlier expression and more severe levels of developmental 
behavioural deviance than their healthy siblings, who in turn had higher levels of 
behavioural deviance than population controls. 
 
Chapter 4 studies the independent associations between unfavourable prenatal 
and postnatal patterns of physical growth and the risk of later treated psychiatric 
problems in children, and whether any effect of lower parental socioeconomic 
status on mental health outcomes in the children is mediated through such unfa-
vourable patterns of growth. Although the results provide some evidence for the 
impact of intrauterine development on the pathway into child psychiatric care, as 
children using psychiatric care were somewhat smaller at birth, there was no evi-
dence for an association between postnatal growth and the development of psychi-
atric problems. Neither prenatal nor postnatal physical growth were on the path-
way between low parental SES and children’s mental health problems. 
 
Chapter 5 studies the direct relationship between neighbourhood characteristics 
and exposure to bullying during the developmental period from late childhood to 
early adolescence, using data from the Maastricht Quality of Life Study. Results 
suggest that there is an association between neighbourhood social capital and ex-
posure to bullying in boys going to primary school. However, this association was 
not found in girls or in early adolescence. This supports the hypothesis that effects 
of neighbourhood characteristics on behaviour are more important in children 
than in adolescents, who attend schools outside the own neighbourhood. 
 
Using information from the electronic health files of the community paediatric 
services, chapter 6 examines possible effects of exposure to bullying and adverse 
life events at baseline on adolescent psychopathology at two-year follow-up. Sec-
ondly, the moderating role of neighbourhood social capital is examined, as a puta-
tive mechanism to understand the association between neighbourhood environ-
ment and mental health. Results show the importance of exposure to bullying in 
the development of hyperactivity and emotional problems, while the experience of 
adverse life events predicts the development of conduct problems. In this context, 
family-related adverse events are most important. The hypothesis that neighbour-
hood social capital impacts on the association between negative life experiences 
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and psychopathology is not supported by results of the present study, i.e. effects of 
bullying and adverse life events are not moderated by neighbourhood social capital. 
 
In chapter 7 the results of the present thesis are discussed and an attempt is made 
to evaluate the findings in terms of possible mechanisms of risk in the develop-
ment of psychopathology, paying attention to the role of genetic factors and their 
interaction or correlation with environmental factors. Clinical implications of the 
findings in this thesis are provided as well as future research directions.  
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SAMENVATTING 
Samenvatting 

Chapter 8 

In een aantal longitudinale studies is bestudeerd welke factoren met betrekking tot 
de ontwikkeling van het kind en kenmerken van diens omgeving van invloed zijn 
op het ontstaan van behandelde maar ook van niet-behandelde psychopathologie. 
Dergelijke studies bieden ons mogelijkheden om in een vroeg stadium risicojeugd 
te traceren en preventieve interventies te ontwikkelen. 
 
Hoofdstuk 1 beschrijft in het kort de omvang van de psychiatrische problematiek 
bij kinderen. Een aanzienlijk aantal kinderen in de algemene populatie kent psychi-
atrische problemen. Deze problemen hebben vaak een chronisch beloop en dragen 
daarmee mogelijk bij aan het ontstaan van psychiatrische problematiek bij volwas-
senen. Vroege signalering en interventie bij kinderen met een verhoogd risico op 
psychopathologie is dan ook van groot belang. In dit hoofdstuk wordt een litera-
tuuroverzicht gegeven van ontwikkelings- en omgevingskenmerken van het kind in 
relatie tot het ontstaan van psychopathologie. Verder is aangegeven dat allereerst 
gebruik is gemaakt van informatie over de contactmomenten van de afdeling 
JeugdGezondheidsZorg (JGZ) van de GGD Zuid-Limburg (locatie Maastricht). 
Daarnaast is informatie verkregen uit de Maastricht Kwaliteit-van-Leven studie, 
waarin vragenlijsten werden uitgedeeld en weer ingenomen tijdens het onderzoek 
van de schoolarts van de GGD Zuid-Limburg. 
 
In hoofdstuk 2 staat een patient-controle onderzoek centraal waarin 80 jonge 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ-) gebruikers (leeftijd 6-13 jaar) worden vergele-
ken met 320 op leeftijd en geslacht gematchte controles. Hierbij is zowel naar 
kindspecifieke gegevens, als naar kenmerken van het gezin gekeken. Hieruit blijkt 
dat naast verschillende psychosociale stressoren in het gezin, achterstand in taal, 
motoriek en psychosociale ontwikkeling van invloed zijn op het GGZ-gebruik. 
 
In hoofdstuk 3 staat de vraag centraal waarom het ene kind in een gezin wel in 
behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg en zijn broertje of zusje niet. Met 
andere woorden: wat zijn de individueel-specifieke risicofactoren van psychopatho-
logie bij kinderen die in dezelfde gezinsomstandigheden leven? Hiertoe zijn naast 
de patient-controle vergelijking, zoals beschreven in hoofdstuk 2, 68 broertjes en 
zusjes van jonge GGZ-gebruikers vergeleken met 272 gematchte controles. Ge-
concludeerd wordt dat, onafhankelijk van de gezinsomstandigheden, achterstand in 
taal en motoriek het GGZ-gebruik het meest beïnvloedt. Ook komt naar voren dat 
GGZ-gebruikers vaker externaliserend gedrag vertonen (bijvoorbeeld hyperactief, 
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aggressief gedrag) dan hun gezonde controles. Dit gedrag is in vergelijking met hun 
gezonde broertjes en zusjes niet alleen ernstiger, maar het komt ook op een jongere 
leeftijd tot uitdrukking. De gezonde broertjes en zusjes vertonen op hun beurt 
ernstiger externaliserend gedrag dan hun controles, maar minder ernstig dan de 
GGZ-gebruiker uit het gezin.  
 
Hoofdstuk 4 bestudeert de onafhankelijke relatie tussen ongunstige groeicurven 
vanaf de geboorte en het risico op psychiatrische problemen in de kindertijd. Hier-
toe zijn opnieuw de cases vergeleken met hun gezonde gematchte controles, zoals 
beschreven in hoofdstuk 2. Tevens is bestudeerd in hoeverre de sociaal-
economische status van de ouders van invloed is op de groeicurven. Er zijn enige 
aanwijzingen voor een effect van geboortelengte op GGZ-gebruik; jonge GGZ-
gebruikers zijn iets kleiner bij de geboorte dan hun gezonde controles. Echter, de 
hypothese dat ook ongunstige groei in de kindertijd een effect zou hebben op het 
later ontwikkelen van psychiatrische problemen, kan niet worden bevestigd. Daar-
naast lijken geboortelengte en groei in de kindertijd beiden geen intermediair te zijn 
in het verband tussen lage sociaal-economische status en psychiatrische problema-
tiek. Met andere woorden: er kon niet worden aangetoond dat een lage sociaal-
economische status kan leiden tot een achterstand in groei en dat psychiatrische 
problemen in de kindertijd vervolgens weer een gevolg is van deze groei achter-
stand. 
 
Hoofdstuk 5 vormt een eerste aanzet tot de studie naar de sociale context van het 
kind in relatie tot diens gedrag en geestelijke gezondheid. In dit hoofdstuk wordt 
gekeken naar de directe relatie tussen kenmerken van de woonbuurt van het kind 
en het slachtoffer zijn van pesten in die buurt in twee leeftijdsgroepen: kinderen uit 
groep 8 van de basisschool en kinderen uit klas 2 van de middelbare school. Hier-
toe wordt gebruik gemaakt van informatie uit de Maastricht Kwaliteit-van-Leven 
Studie. Uit de analyses blijkt dat er een relatie is tussen het sociaal kapitaal van de 
buurt en het gepest worden onder jongens uit groep 8. Genoemde relatie werd 
echter niet gevonden bij meisjes en bij de jeugd uit klas 2 van de middelbare 
school. Deze resultaten bevestigen de hypothese dat effecten van buurtkenmerken 
vooral van invloed zijn op het gedrag van kinderen op de basisschool. Cohesie in 
de buurt lijkt minder invloed te hebben op middelbare scholieren, omdat die 
meestal buiten de eigen buurt naar school gaan. 
 
In hoofdstuk 6 wordt informatie gebruikt van de afdeling JGZ van de GGD om 
mogelijke effecten te bestuderen van gepest worden en het ervaren van negatieve 
life events (13/14 jaar) op de ontwikkeling van psychopathologie twee jaar later. 
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Daarnaast is gekeken of deze relatie wordt beïnvloed door het sociaal kapitaal in de 
buurt, ook weer om beter zicht te krijgen op de relatie tussen buurtkenmerken en 
geestelijke gezondheid. 
Wat blijkt is dat adolescenten die het slachtoffer zijn van pesten een groter risico 
hebben op het ontwikkelen van hyperactiviteit en emotionele problemen, terwijl 
het ervaren van negatieve life events de ontwikkeling van gedragsproblemen voor-
spelt. In deze context hebben familie-gerelateerde negatieve life events de grootste 
invloed. Daarnaast blijkt dat deze relatie tussen negatieve levenservaringen en het 
ontwikkelen van psychopathologie even sterk is bij kinderen afkomstig uit een 
buurt met veel of weinig sociaal kapitaal. Effecten van negatieve levenservaringen 
op het ontwikkelen van psychopathologie worden derhalve niet beïnvloed door het 
sociaal kapitaal van de woonbuurt. 
 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de artikelen uit dit proefschrift bediscus-
sieerd. Er is aandacht voor de rol van genetische factoren en hun interactie of cor-
relatie met omgevingsfactoren in de verklaring van het ontwikkelen van psychopa-
thologie. Tevens worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot de (klinische) 
praktijk alsmede suggesties voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.  


