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Angstsymptomen bij adolescenten; bevindingen uit 
de trails-studie
f . v . a .  v a n  o o r t ,  j .  o r m e l ,  f . c .  v e r h u l s t

achtergrond Het Nederlandse trails-onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de 
vroege adolescentie tot de volwassenheid. Een belangrijk onderdeel hierbij is de ontwikkeling van 
angstsymptomen. Over de normatieve ontwikkeling van angstsymptomen in de adolescentie was 
nog weinig bekend.
doel Beschrijven van de normatieve ontwikkeling van angstsymptomen en van risico-
indicatoren voor hoge angst bij adolescenten.
methode Het onderzoek werd uitgevoerd binnen trails, een groot cohortonderzoek 
waarin kinderen (vanaf hun 10de jaar) gevolgd worden tot ze volwassen zijn.
resultaten De hoeveelheid angstsymptomen nam af in de vroege adolescentie en nam 
vervolgens, afhankelijk van het type angstsymptomen, weer toe vanaf midden of late adolescentie. 
Op de leeftijd van 10-12 jaar werden kind-, ouder- en ‘peer’-factoren gevonden die samenhingen 
met hogere angstscores. Sommige, zoals opvoedingsstijl, waren indicatief voor kwetsbaarheid 
alleen in de vroege adolescentie, terwijl andere, zoals gepest worden op de leeftijd van 10-12 jaar, 
samengingen met een blijvende kwetsbaarheid gedurende de hele adolescentie.
conclusie Dit onderzoek draagt bij aan een breder begrip van ontwikkeling van angst in 
de algemene adolescente bevolking.
[tijdschrift voor psychiatrie 54(2012)5, 463-469]

trefwoorden adolescenten, angst, risico-indicatoren

De adolescentie is een transitiefase in het leven, 
gekenmerkt door fysieke, sociale en psychologi-
sche veranderingen (Cameron 2004; Dahl 2004). 
Deze veranderingen gaan vaak gepaard met symp-
tomen van angst. Beide hebben een grote invloed 
op het dagelijks leven van adolescenten (Ollendick 
& Hirshfeld-Becker 2002; Verhulst e.a. 1997). Kin-
deren met veel angstsymptomen hebben een ver-
grote kans op angststoornissen en andere psychi-
sche klachten als adolescent of volwassene.

Angstsymptomen komen niet alleen bij kli-
nische populaties voor, maar ook in de algemene 
bevolking. Het angstniveau is niet stabiel over de 
adolescentie: hogere of lagere angstniveaus zijn 

vaak normaal in de ontwikkeling van jongeren. Zo 
is het adaptief voor kinderen om hogere angst te 
hebben zodat zij gevaar leren herkennen en voor 
adolescenten is lagere angst nuttig om te explore-
ren. Daarnaast ervaren veel adolescenten de sociale 
veranderingen als stressvol of bedreigend, wat tij-
delijk meer angst kan geven. Deze veranderingen 
in angstniveau in de algemene bevolking noemen 
we normatieve of typische ontwikkeling van 
angst. Het in kaart brengen van normatieve ont-
wikkelingspatronen is belangrijk om afwijkingen 
te kunnen onderscheiden van gezonde ontwikke-
ling. Echter, over de normatieve ontwikkeling van 
angst is nog weinig bekend.
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In deze korte bijdrage geven wij een overzicht van 
de resultaten van recent Nederlands onderzoek 
naar de ontwikkeling van angst bij adolescenten 
en risico-indicatoren voor hoge angst.

eerder onderzoek

Angst in de adolescentie

We bespreken eerst Nederlands longitudi-
naal onderzoek met meer dan twee meetmomen-
ten over de adolescentie. Bongers e.a. (2003) 
beschreven de normatieve ontwikkeling van inter-
naliserende problemen, waarbij ze geen onder-
scheid maakten tussen depressieve symptomen en 
angstsymptomen. Hale e.a. (2008) bestudeerden 
specifiek angstsymptomen: gegeneraliseerde 
angst, sociale fobie, separatieangst, paniek en 
schoolangst. Voor de meeste angstsoorten vonden 
zij een lichte afname gedurende de adolescentie. 
Scores voor sociale fobie bleven stabiel gedurende 
adolescentie. Het enige verschil tussen jongens en 
meisjes was dat symptomen van gegeneraliseerde 
angst toenamen bij meisjes en afnamen bij jon-
gens. In dit onderzoek was het niet mogelijk om 
naar obsessief-compulsief gedrag te kijken, noch 
naar de invloed van de gelijktijdige ontwikkeling 
van depressie.

Een andere benadering voor onderzoek naar 
de normatieve ontwikkeling van angstsympto-
men is het zoeken naar groepen jongeren met een 
sterk vergelijkbare ontwikkeling van angst, ofwel 
het zoeken naar zogenaamde latente trajecten. In 
een Nederlands onderzoek zijn twee trajecten 
gevonden: een met een laag angstniveau dat 
daalde gedurende de adolescentie (91,3%) en een 
met een wat hoger angstniveau dat steeg in de ado-
lescentie (8,7%) (Crocetti e.a. 2009). Bij dit onder-
zoek gebruikte men dezelfde gegevens als die van 
het genoemde onderzoek van Hale e.a. (2008).

Risico-indicatoren voor angst

Onderzoek naar risico-indicatoren gebeurt 
vanuit verschillende, complementaire, invalshoe-
ken, zoals de biologische, de cognitieve en de epi-
demiologische invalshoek. Bij de epidemiologi-
sche benadering richt men zich op het beschrijven 
van het vóórkomen van angst met behulp van 
risico-indicatoren (Polat & Tiemeier 2005). Deze 
kunnen distaal zijn, zoals relationele problemen 
met leeftijdsgenoten, of meer proximaal, zoals 
temperament.

We richten ons hier op de epidemiologische 
benadering. Veruit het meeste onderzoek tot nu toe 
is bij kinderen gedaan, vaak in groepen met een ver-
hoogd risico voor angst. Bij adolescenten verwacht-
ten we een afnemende rol voor gezinsfactoren en 
een prominentere rol voor leeftijdsgenoten dan bij 
kinderen. De meest consistente proximale risico-
indicatoren voor angst bij kinderen en/of jongeren 
zijn geslacht (Pine & Klein 2008) en gedragsinhibitie 
(Fox e.a. 2005). Ook hoog negatief affect (frustratie), 
lage aandachtscontrole (Keeley & Storch 2009; Nigg 
2006) en lage zelfwaardering (McCauley Ohannes-
sian e.a. 1999) hangen vaak samen met angst. 
Gezinsfactoren zijn opvoeding, in het bijzonder 
afwijzing en overbescherming (McLeod e.a. 2007), 
spanningen bij de opvoeding en angst en depressie 
van ouders (Lieb e.a. 2000; Pine & Klein 2008).

Minder overtuigend zijn de gevonden ver-
banden voor ingrijpende levensgebeurtenissen en 
voor sociaaleconomische kenmerken. Risico-indi-
catoren kunnen ook gevonden worden op school of 
in de omgang met leeftijdsgenoten. Hierbij ligt 
gepest worden het meest voor de hand (La Greca & 
Harrison 2005). Het meeste onderzoek tot nu toe 
beperkte zich tot een selecte groep risico-indicato-
ren en tot één of twee angstsoorten.

In ons onderzoek wilden we het belang van 
een groot aantal risico-indicatoren met elkaar 
kunnen vergelijken en een uitspraak kunnen doen 
over de vraag of indicatoren generiek zijn voor ver-
schillende angstsoorten, of meer specifiek voor één 
of enkele angstsoorten.
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recent onderzoek: trails

Methode

trails is het acroniem voor ‘TRacking Ado-
lescents’ Individual Lives Survey’. Het is een groot 
prospectief onderzoek naar de psychische en licha-
melijke ontwikkeling van ruim 2000 jongeren uit 
de algemene bevolking (Huisman e.a. 2008; www.
trails.nl). De onderzoekers verzamelden met vra-
genlijsten gegevens over angst, depressie en risico-
indicatoren van jongeren op leeftijden 10-17 jaar. 
Angstsymptomen werden gemeten met de ‘Revised 
Child Anxiety and Depression Scale’ (rcads; Chor-
pita e.a. 2000). Deze meet symptomen van separa-
tieangst, gegeneraliseerde angst, sociale angst, 
paniek en van obsessieve-compulsieve stoornis. Er 
werd een schaal voor angstsymptomen samenge-
steld door het gemiddelde van alle angstsympto-
men te berekenen. Depressiesymptomen werden 
gemeten met de ‘Youth Self-Report’ (ysr; Achen-
bach 1991). Op de leeftijd 19 jaar werd de lifetime-
prevalentie van angststoornissen gemeten: gege-
neraliseerde angststoornis, obsessieve-compul-
sieve stoornis, paniekstoornis (met/zonder agora-
fobie), separatieangststoornis, sociale fobie en 
specifieke fobie (‘Composite International Diagnostic 
Interview’, het cidi). Risico-indicatoren werden 
gemeten met vragenlijsten aan ouders en de jon-
geren op leeftijd 10-12 jaar. Een overzicht van de 
meetinstrumenten is verkrijgbaar bij de eerste 
auteur.

Met al deze gegevens onderzochten wij: (1) de 
ontwikkeling van angstsymptomen bij adolescen-
ten, (2) de invloed van depressiesymptomen 
hierop, en (3) de verschillen tussen jongens en 
meisjes hierin. De ontwikkeling van symptomen 
werd in kaart gebracht met groeicurven. Eerst 
werd de normatieve groeicurve bepaald, daarna 
werd met Growth mixture models onderzocht of er 
groepen zijn met een (sterk) afwijkende ontwikke-
ling ten opzichte van de meerderheid van de ado-
lescenten. Dit noemen we latente trajecten. Ver-
volgens beschreven wij welke risico-indicatoren 
samengingen met hoge angstscores in de adoles-

centie. Risico-indicatoren waren geselecteerd op 
basis van uitgebreid literatuuronderzoek. Bij alle 
analyses werd onderzocht of patronen en verban-
den generiek dan wel specifieker waren voor ver-
schillende angstsoorten.

Ontwikkeling van angst bij adolescenten

Figuur 1 toont de groeicurve van angstsymp-
tomen in trails. Angstsymptomen namen eerst 
af, waarna ze vanaf 15 jaar weer licht toenamen. De 
curve was vergelijkbaar voor de verschillende 
angstsoorten; alleen het moment waarop de toe-
name startte, lag wat later bij panieksymptomen 
en obsessieve-compulsieve symptomen. Meisjes 
scoorden hoger dan jongens. Dit verschil nam toe 
in de loop van de adolescentie. Na correctie voor de 
gelijktijdige toename in depressiesymptomen, lie-
pen de curven voor jongens en meisjes parallel.

De analyse van latente trajecten gaf voor 
zowel jongens als meisjes drie trajecten (figuur 2). 
Donkergrijs zijn de trajecten voor meisjes en licht-
grijs voor jongens. De meeste jongens (n = 924; 81%) 
en meisjes (n = 1055; 93%) rapporteerden heel wei-
nig angstsymptomen (‘laag stabiel’). Voor jongens 
(n = 104; 11%) en meisjes (n = 46; 4%) was er een groep 
die vooral in het begin en midden van de adoles-
centie meer angstsymptomen rapporteerde 
(‘beperkte angststijging’). Het derde traject was 
een dalend traject voor jongens (n = 67; 8%) en een 
sterk stijgend traject voor meisjes vanaf leeftijd 13 
jaar (n = 29; 3%).

Bij meisjes was de lifetimeprevalentie van 
angststoornissen het hoogst in de groep met een 
sterk stijgend aantal symptomen, gevolgd door de 
groep met een beperkte stijging en die met een sta-
biel laag aantal symptomen. Bij jongens was de 
lifetimeprevalentie hoger in de groep met een 
dalend aantal symptomen en die met een beperkte 
stijging dan in de stabiel lage groep. De lifetime-
prevalentie verschilde niet tussen de groep met 
een daling en die met een beperkte stijging.
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Risico-indicatoren van angst bij adolescenten

In tabel 1 staan de resultaten van het onder-
zoek naar risico-indicatoren. Naar iedere indicator 
werd afzonderlijk gekeken. We vonden verbanden 
voor temperament, zelfwaardering, opvoeding, 
angst en depressie van ouders en gepest worden. 
De rol van opvoeding nam af naarmate de adoles-
centen ouder werden. Slachtoffers van pesten op de 
leeftijd van 10-12 jaar hadden over de hele adoles-
centie hogere angstscores, ongeacht of ze later nog 
gepest werden. De gevonden verbanden bleven 
overeind na correctie voor depressiesymptomen. 
De meeste verbanden waren generiek over angst-
soorten. De verbanden tussen risico-indicatoren 
en gegeneraliseerde angst en paniek waren vaker 
stabiel. De verbanden met sociale angst waren 
vaker beperkt tot de vroege adolescentie. Echter, 
over het geheel genomen, was er geen duidelijke 
clustering van risico-indicatoren voor specifieke 
angstsoorten.

discussie

In trails zien we dat in de algemene bevol-
king angstsymptomen in het begin van de adoles-
centie licht afnemen en daarna weer licht toene-

figuur 1 Groeicurve van angstsymptomen: (grijze driehoekjes) meisjes; 

(zwarte driehoekjes) meisjes, gecorrigeerd voor ontwikkeling 

van depressiesymptomen; (grijze blokjes) jongens; (zwarte 

blokjes) jongens, gecorrigeerd voor ontwikkeling van 

depressiesymptomen. De score van angstsymptomen loopt in 

theorie van 0 (nooit) via 1 (soms) en 2 (vaak) tot 3 (altijd)

figuur 2  Angsttrajecten voor jongens en meisjes van 10 tot 17 jaar: 

jongens: (licht grijs); meisjes: (donker grijs). De score van 

angstsymptomen loopt in theorie van 0 (nooit) via 1 (soms) en 

2 (vaak)  tot 3 (altijd). De groepsgrootte van ieder traject is 

rechts aangegeven voor meisjes (M) en jongens (J).
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men. De trajectenanalyse laat zien dat dit ontwik-
kelingspatroon geldt voor de meerderheid van de 
adolescenten, maar dat er ook groepen adolescen-
ten zijn met een ander ontwikkelingspatroon. Er 
is een groep adolescenten (jongens en meisjes) die 
juist méér angstsymptomen rapporteert in het 
begin en midden van de adolescentie dan in de pre-
adolescentie en de late adolescentie. Daarnaast is er 
een kleine groep meisjes met een sterk toenemend 
aantal angstsymptomen en een groep jongens met 
een afnemend aantal angstsymptomen. De afwij-
kende ontwikkelingspatronen gingen samen met 
een hogere lifetimeprevalentie van angststoornis-
sen. Het onderzoek naar risico-indicatoren beves-
tigde onze verwachting van een afnemende rol 
voor gezinsfactoren en een prominentere rol voor 
leeftijdsgenoten in de adolescentie.

De bevindingen laten zien dat er een sterk 
verband is tussen de ontwikkeling van angst- en 
depressiesymptomen. Echter, de toename van 
angstsymptomen in de late adolescentie kon niet 
verklaard worden door een gelijktijdige toename 
van depressiesymptomen. De sterkere toename van 
angstsymptomen bij meisjes dan bij jongens kon 
wél verklaard worden door een sterkere toename 
in depressiesymptomen bij meisjes dan bij jon-
gens. Blijkbaar zijn het dezelfde factoren die zowel 
angst als depressie bij meisjes sterker doen toene-
men dan bij jongens. Risico-indicatoren waren 
specifiek voor angst.
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Zowel de ontwikkeling, als de risico-indicatoren, 
toonden weinig specificiteit naar angstsoort. De 
meeste risico-indicatoren in ons onderzoek zijn 
gerelateerd aan een vorm van stress of omgang/
steun daarmee. Het is onmogelijk, om op basis van 
deze indicatoren, aparte risicoprofielen voor ver-
schillende angstsoorten samen te stellen.

Natuurlijk kan men bij het gepresenteerde 
onderzoek kanttekeningen plaatsen. Zo zijn de 
angstsymptomen van de adolescenten uitsluitend 
met zelfrapportage vastgesteld. De gevonden ont-
wikkelingstrajecten worden nog betekenisvoller 
als we weten of ze voorspellend zijn voor toekom-
stige problemen. Mogelijk kunnen we dit in de 
toekomst nagaan met het trails-onderzoek. Het 
onderzoek naar risico-indicatoren was uitgebreid, 
maar kan verder uitgebreid worden, bijvoorbeeld 
met interacties tussen risico-indicatoren, zoals het 
buffereffect van familiefactoren op het risico van 
temperament (Sentse e.a. 2009).

conclusie

Met dit onderzoek naar de ontwikkeling van 
angst bij adolescenten dragen we bij aan een bre-
der begrip van de ontwikkeling van angst in de 
algemene adolescente bevolking. De combinatie 
van het kijken naar de totale groep en het identifi-
ceren van groepen met een afwijkende angstont-
wikkeling is uniek en toont dat er in de algemene 
bevolking groepen adolescenten te identificeren 
zijn met een heel andere ontwikkeling dan de 
meeste van hun leeftijdsgenoten. Nader onder-
zoek moet uitwijzen hoe voorspellend dit is voor 
functioneren en gezondheid op volwassen leeftijd. 
Ook bevestigen we hier in een groot representatief 
longitudinaal onderzoek dat de invloed van het 
gezin op angstontwikkeling afneemt en die van 
leeftijdsgenoten toeneemt gedurende de adoles-
centie.

tabel 1 Risico-indicatoren (gemeten op de leeftijd van 10-12 jaar) van angst bij adolescenten (10-17 jaar); trails-onderzoek*

Periode Totale angst Angstsoorten

Hele adolescentie Temperament: veel frustratie gad, pd, ocd, (sad, SoPh)

Temperament: weinig aandachtscontrole sad, gad, SoPh, pd, ocd**

Weinig emotionele warmte van ouders pd, ocd, SoPh**

Lifetimeangst en/of -depressie van ouders pd, ocd, (sad, SoPh)

Gepest worden gad, SoPh, pd, ocd, sad**

Alleen begin adolescentie Lage zelfwaardering (verschillende domeinen) sad, SoPh, pd***, ocd, gad***

Opvoeding: afwijzing en overbescherming sad, gad, SoPh, pd, ocd

Gepest worden in combinatie met zelf pesten sad, SoPh, pd, ocd, gad***

Zwak verband Lagere intelligentie n.v.t.

Opvoedingsstress, slechter gezinsfunctioneren

Huidige angst en depressie van ouders

Ingrijpende gebeurtenissen (ziekte binnen gezin)

Laag inkomen ouders

Pesten

Geen verband Temperament: verlegenheid n.v.t.

Overige ingrijpende gebeurtenissen 

Opleiding ouders

Aantal ouders en kinderen in het gezin

Populariteit jongere
*Verbanden met p < 0,001 zijn weergegeven. Zwak is een minder significant (p 0,001-0,05) verband,  
geen verband is er bij p > 0,05.
**Alleen begin adolescentie.
***Hele adolescentie; tussen haakjes: zwak verband.
sad  = separatieangst; gad  = gegeneraliseerde angst; SoPh = sociale angst; pd  = paniek;  
ocd  = obsessieve-compulsieve stoornis.
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v De resultaten beschreven in dit artikel zijn deels nog niet 

eerder gepubliceerd en deels eerder verschenen in internationale tijd-

schriften (Van Oort e.a. 2009; 2011).

trails wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband 

van diverse afdelingen van het Universitair Medisch Centrum Gro-

ningen (umcg), het Erasmus mc Rotterdam, de Universiteit van 

Utrecht, het umc St Radboud Nijmegen en de Parnassia Bavo groep. 

De hoofdonderzoekers zijn prof. dr. J. Ormel (umcg) en prof. dr. F.C. 

Verhulst (Erasmus mc). trails wordt gefinancierd door de Neder-

landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo), 

ZonMw, MaGW, de Sophia Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, 

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(wodc) van het ministerie van Justitie, de European Science Founda-

tion en de deelnemende onderzoekscentra.
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summary

Symptoms of anxiety in adolescents. Findings from the trails-study – F.V.A. van Oort, 
J. Ormel, F.C. Verhulst –
background The Dutch trails-study focuses on development from early adolescence 
into adulthood. An important aspect of this development is the development of anxiety. Hitherto 
little has been known about typical development of symptoms of anxiety during adolescence.
aim To describe both the normative development of anxiety during  adolescence, and the  risk 
indicators for high levels of anxiety in adolescents.
method Studies were embedded in trails, a large cohort study that followed children from 
the age of 10 to adulthood.
results Our results showed that, on average, levels of anxiety decrease in early adolescence 
and subsequently increase in middle or late adolescence, depending on the subtype of anxiety 
involved. Child-, parent- and peer-factors at age 10-12 years were related to higher subsequent 
anxiety levels. Some factors, such as the style of upbringing, were related to higher anxiety levels 
solely in early adolescence, whereas other factors such as being bullied by peers were related to 
continuing higher anxiety levels throughout adolescence, irrespective of later victimisation.
conclusion Our study should, we hope, lead to a better understanding of the normative 
development of anxiety in the general adolescent population.
[tijdschrift voor psychiatrie 54(2012)5, 463-469]
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