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Pubers geduld 
De neus tegen de spiegel  
het kwastje in haar hand  
als iemand haar dan stoort  
o, wat is dat irritant   

Elke dag moet het gebeuren  
de wimpers zwart,  
de lippen rood  
stel voor dat er niks op zat 
dan schaam je je toch dood?  
 
Ze heeft een koffer vol  
rouge, glos en poeder  
ze wil toch op z'n minst  
zo mooi zijn als haar moeder   
 
Ook al moeten wij soms lachen, kind  
pruts jij nog maar een poosje  
maar de werkelijke schoonheid  
komt niet uit een poederdoosje 
(Dichter onbekend) 
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1. Wie zijn de auteurs? 
De auteurs van mijn artikel zijn Joyce Akse, William W. Hale, Rutger C.M.E. 
Engels, Quinten Raaijmakers & Wim Meeus.  

1.1 Wat vind je op het internet over de auteurs? 

1.1.1 Joyce Akse:  
Op SPRINGERLINK :  
Enkele artikels die Joyce Akse geschreven heeft:  

1. Hale, W., VanderValk, I., Akse, J., & Meeus, W. (2008). The interplay of 
early adolescents’ depressive symptoms, aggression and perceived 
parental rejection: A four-year community study. Journal of youth and 
adolescence, 37(8), 928 – 940. 

2. Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2004). 
Personality, perceived parental rejection and problem behavior in 
adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39(12), 
980 – 988. 

à Joyce Akse is momenteel een research manager aan de universiteit van 
Maastricht. 
à Werkt momenteel aan een onderzoek naar het voorkomen, de oorzaken 
en de behandeling bij type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en andere 
chronische aandoeningen.  
à Ze heeft een profiel op linkedin waar je haar huidige werkplaats etc. kan 
zien. 

Linkedin URL: http://nl.linkedin.com/in/joyceakse 
URL huidig werk: http://www.demaastrichtstudie.nl/ 

 
1.1.2 William W. Hale: 
à Wat heeft auteur nog geschreven?  
Op SPRINGERLINK: nog artikels geschreven namelijk: 

1. Hale, W., Raaijmakers, Q., van Hoof, A., & Meeus, W. (2011). The 
predictive capacity of perceived expressed emotion as a dynamic 
entity of adolescents from the general community. Social psychiatry 
and psychietric epidemiology, 46(6), 507 – 515. 

2. Branje, S., Hale, W., Frijns, T., & Meeus, W. (2010). Longitudinal 
associations between perceived parent – child relationship quality and 
depressive symptoms in adolescence. Journal of abnormal child 
psychology, 38(6), 751 – 763. 
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3. Hale, W., VanderValk, I., Akse, J., & Meeus, W. (2008). The interplay of 
early adolescents’ depressive symptoms, aggression and perceived 
parental rejection: Afour-year community study. Journal of youth and 
adolescence, 37(8), 928 – 940. 

4. Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2004). 
Personality, perceived parental rejection and problem behavior in 
adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39(12), 
980 – 988. 

5. Crocetti, E., Klimstra, T., Keijsers, L., Hale, W., & Meeus, W. (2009). 
Anxiety trajectories and identity development in adolescence: a five-
wave logitudinal study. Journal youth and adolescence, 38(6), 839 – 
849. 

à Er is geen bijkomende informatie gevonden over William Hale op het 
internet. 
 

1.1.3 Rutger C.M.E. Engels: 
à Wat heeft auteur nog geschreven? 
Hieronder enkele recentere artikels: 

1. Vanhalst, J., Klimstra, T., Luyckx, K., Scholte, R., & Engels, R. (2011). The 
interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: 
Exploring the role of personality traits. Journal of youth and 
adolescence, Online first. DOI 10.1007/s10964 – 011 – 9726 – 7 

2. Ha, T., van den Berg, J., Engels, R., & Lichtwarck-Aschoff, A. (2011). 
Effects of attractiveness and status in dating desire in homosexual and 
heterosexual men and women. Archives of sexual behavior, online first. 
DOI 10.1007/s10508 – 011 – 9855 – 9 

3. Van Loon, L., Granic, I., & Engels, R. (2011). The role of maternal 
depression on treatment outcome for children with externalizing 
behavior problems. Journal of psychopathology and behavioral 
assessment, 33(2), 178 – 186.  

4. Schelleman-Offermans, K., Knibbe, R., Engels, R., & Burke, W. (2011). The 
effect of pubertal and psychosocial timing on adolescents’ alcohol 
use: what role does alcohol-specific parenting play? Journal of youth 
and adolescence, 40(10), 1302 – 1314. 

5. Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2004). 
Personality, perceived parental rejection and problem behavior in 
adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39(12), 
980 – 988. 

à Rutger Engels is professor in de ontwikkelingspsychologie en directeur van 
The KNAW-Acknowledged Behavioral Science Institute. 
à Rutger Engels heeft ook een eigen site, namelijk: 



 6 

http://www.rutgerengels.nl/about-rutger/ 
à Hij heeft ook tal van artikels en boeken geschreven. 

 

1.1.4 Quinten A.W. Raaijmakers: 
Wat heeft de auteur nog geschreven? 
Op SPRINGERLINK: nog artikels geschreven namelijk:` 

 
1. Wijsbroek, S., Hale, W., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2011). The 

direction of effects between perceived parental behavioral control 
and psychological control and adolescents’ self-reported GAD and 
SAD symptoms. European child & adolescent psychiatrry, 20(7), 361 
– 371. 

2. Hale, W., Raaijmakers, Q., van Hoof, A., & Meeus, W. (2011). The 
predictive capacity of perceived expressed emotion as a dynamic 
entity of adolescents from the general community. Social 
psychiatry and psychietric epidemiology, 46(6), 507 – 515. 

3. Klimstra, T., Hale, W., Raaijmakers, Q., Branje, S., & Meeus, W. (2010). 
Identity formation in adolescence: change or stability? Journal of 
youth and adolescence, 39(2), 150 – 162. 

à Verder is er geen informatie te vinden over Quinten A.W. Raaijmakers op 
het internet. 
 

1.1.5 Wim H.J. Meeus: 
Wat heeft de auteur nog geschreven? 
Op SPRINGERLINK: nog artikels geschreven namelijk: 

1. 1. Wijsbroek, S., Hale, W., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2011). The 
direction of effects between perceived parental behavioral control 
and psychological control and adolescents’ self-reported GAD and 
SAD symptoms. European child & adolescent psychiatrry, 20(7), 361 
– 371. 

2. Van Doorn, M., Branje, S., & Meeus, W. (2009). Conflictoplossing 
tussen ouders en adolescenten en delinquentie. Kind & Adolescent, 
30(3), 154 – 167. 

3. Selfhout, M., Branje, S., Deising, M., ter Bogt, T., & Meeus, W. (2007). 
Surfen, chatten & internaliserende problemen. De rol van kwaliteit 
van vriendschap. Kind & Adolescent, 28(2), 52 – 60. 

à Wim Meeus is professor aan de universiteit van Utrecht & doceert aan de 
faculteit Sociale wetenschappen.  
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3. De structuur van het artikel. 

 
BESCHRIJF KORT DE STRUCTUUR VAN HET ARTIKEL. 
Het artikel is logisch opgebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van veel 
tussentitels. Naast de tussentitels worden er tussenin ook nog ondertitels 
gebuikt die veel duidelijkheid bieden in de logische opbouw van het artikel. 
Er wordt eerst een globale samenvatting gegeven over het onderwerp dat 
wordt onderzocht. Daarna wordt er vanaf het begin gestart zodat het heel 
overzichtelijk is.  

De tussentitels zijn: 

* Abstract 

* Inleiding 

* Methode 

 - Procedure en steekproefkenmerken 

 - Meetinstrumenten 

 - Data-analyse 

* Resultaten 

 - Beschrijving van de persoonlijkheidsgroepen 

 - Stabiliteit en verandering van de persoonlijkheidstypen 

 - Stabiliteit en verandering van persoonlijkheidstype en angst 

* Discussie 

 - Sekse, leeftijd en angst 

 - Beperkingen en toekomstig onderzoek 

* Tot besluit 

* Literatuur 

 

De referenties die in de tekst geplaatst zijn, zijn volgens de APA richtlijnen 
ingevoegd. De bronnenlijst die achteraan is bijgevoegd is ook volgens deze 
richtlijnen. Alfabetisch gerangschikt.  
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3. De context. 
 

In het artikel bestudeerden de 5 bovenvermelde onderzoekers/auteurs de 
veranderingen van de persoonlijkheidstypen van Block en Block in de 
adolescentie. Daarnaast onderzochten ze ook het verband tussen 
verandering in persoonlijkheidstypen en verandering in angst. De steekproef 
bestond uit 827 adolescenten die vragenlijsten op twee meetmomenten van 
het projecten invulden. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek doordat er 
gewerkt wordt met vragenlijsten en doordat het over emoties gaat.  

 

Bij dit onderzoek hebben de onderzoekers zich drie onderzoeksvragen 
geformuleerd.  
De eerste onderzoeksvraag betrof de mate van stabiliteit van de 
persoonlijkheidstypen tijdens de adolescentie. Hierbij ondervonden ze dat bij 
een grote meerderheid de persoonlijkheid niet stabiel is.  
De tweede onderzoeksvraag betrof een replicatie van Hart e.a. bij een 
groep adolescenten. Hierbij werd er geconcludeerd dat het recente 
onderzoek andere resultaten bekomt dan het onderzoek van Hart e.a.  
De derde onderzoeksvraag die onderzocht werd, onderzochten ze of de 
verandering van persoonlijkheidstype gerelateerd was aan de verandering in 
angst.  

 

Dit artikel komt uit het vaktijdschrift Nederlands Tijdschrift Psychologie.  
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4. De trefwoordenlijst 
 

Begrippen, definities & moeilijke begrippen. 

- Een steekproef: Een steekproef of monster, een statistisch begrip, is een 
selectie uit een totale populatie ten behoeve van een meting van bepaalde 
eigenschappen van die populatie. 

- Big Five: De theorie van de Big Five geeft vijf dimensies waarmee het 
karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven  
kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of 
minder van toepassing is op die persoon. 

- Analyse van rangordestabiliteit: De relatieve positie die een persoon in een 
groep individuen op de Big Five inneemt niet of nauwelijks verandert.  

- Empirische evidentie: Empirisch onderzoek is onderzoek dat gebaseerd is op 
eigen ervaring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van directe of indirecte 
waarnemingen, dit in tegenstelling tot theoretische, filosofische en rationele 
wetenschappen. 

- Substantiële verandering: Fundamentele veranderingen 

- Stressoren: De conditie die stress veroorzaakt 

- Egocontrole: De neiging om emotionele en motivationele impulsen te uiten 
of te beheersen. 

- Egoveerkracht: De neiging om flexibel te reageren op veranderende eisen 
uit de omgeving, vooral in stressvolle situaties. 

- Internaliserend probleemgedrag: Naar binnen gerichte gedragsproblemen, 
zoals faalangst enz. 

- Externaliserend probleemgedrag: Gedrag dat storend is voor de omgeving. 

- Comorbiditeit: Het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of 
aandoeningen bij een patiënt. 

- Prevalentie: Het percentage van de bevolking op een bepaald moment 
met een bepaalde aandoening, ziekte, 

- CONAMORE: Conflict and Management of Relationships. Dit project 
bestudeert de interacties met ouders en leeftijdsgenoten, de emotionele 
toestand en de algemene bezigheden van adolescenten. 

- SCARED: Child Anxiety Related Emotional Disorders = 
Zelfrapportagevragenlijst.  



 10 

 

- Clusteranalyse: Clusteranalyse is een classificatiemethode om een aantal 
objecten te verdelen in clusters (groepen) 

- Standaarddeviaties: De standaarddeviatie is een indicator voor de 
spreiding van uitkomsten rondom een gemiddelde. Deze indicator wordt ook 
wel spreiding of standaardafwijking genoemd. Hoe groter een 
standaarddeviatie hoe minder homogeen de antwoorden van de 
respondenten in de steekproef zijn geweest. 

- Nominale variabele: Kwalitatieve variabelen, waarvan de categorieën niet 
in een vaste of zinvolle volgorde zijn te plaatsen, 

- Multivariate manier: Een techniek om hypothesen te testen. 

- Interactietermen: Kan zich voordoen wanneer inachtneming van de 
verhouding tussen drie of meer variabelen, en beschrijft een situatie waarin 
de gelijktijdige invloed van twee variabelen op een derde is niet additief . 

- Likelihood ratio: Oftewel aannemelijkheidsverhouding is de verhouding 
tussen de proportie van mensen die aan de door de test onderzochte ziekte 
lijden en een bepaalde testuitslag hebben en de proportie van de mensen 
die niet aan de door de test onderzochte ziekte lijden en dezelfde testuitslag 
hebben. 

- Chi-kwadraat toets: In de statistiek een toets om na te gaan of twee of 
meer verdelingen (populaties) van elkaar verschillen. 

- BIC: Bayesian Information Criterion. In de statistiek, de Bayesiaanse 
informatie criterium (BIC) of Schwarz criterium (ook SBC, SBIC) is een criterium 
voor de selectie van het model onder een eindige set van modellen. 

- ANOVA : Variantie-analyse, een begrip uit de statistiek, vaak aangeduid als 
ANOVA (van het Engelse 'Analysis of variance'), is een toetsingsprocedure om 
na te gaan of de populatiegemiddelden van twee of meer groepen van 
elkaar verschillen. 

- Homogene subgroepen: Gelijke groepen. 

- Replicatie: Replicatie is een computertechniek waarmee bestanden en/of 
databases van het ene naar een ander computer- of opslagsysteem worden 
gekopieerd, om daarmee de beschikbaarheid of de betrouwbaarheid van 
de gegevens te verbeteren en/of de prestaties van informatiesystemen te 
verhogen.  
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5. De specialisten. 

5.1 Joyce Akse. 
 

Enkele publicaties: 

1. Hale, W., VanderValk, I., Akse, J., & Meeus, W. (2008). The interplay of early 
adolescents’ depressive symptoms, aggression and perceived parental 
rejection: A four-year community study. Journal of youth and adolescence, 
37(8), 928 – 940. 

2. Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2004). 
Personality, perceived parental rejection and problem behavior in 
adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39(12), 980 – 
988. 

à Joyce Akse is momenteel een research manager aan de universiteit van 
Maastricht. 
à Werkt momenteel aan een onderzoek naar het voorkomen, de oorzaken 
en de behandeling bij type 2 diabetes, hart- en vaatziekten en andere 
chronische aandoeningen.  
à Ze heeft een profiel op linkedin waar je haar huidige werkplaats etc. Kan 
zien. 

Linkedin URL: http://nl.linkedin.com/in/joyceakse 
URL huidig werk: http://www.demaastrichtstudie.nl/ 
 

5.2 Wim H.J. Meeus 
à Wim Meeus is professor aan de universiteit van Utrecht & doceert een de 
faculteit Sociale wetenschappen. 

à E-mail: w.meeus@uu.nl 
    Tel: +31 30 2534890 

Enkele publicaties: 

1. Wijsbroek, S., Hale, W., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2011). The direction of 
effects between perceived parental behavioral control and psychological 
control and adolescents’ self-reported GAD and SAD symptoms. European 
child & adolescent psychiatry, 20(7), 361 – 371. 

2. Van Doorn, M., Branje, S., & Meeus, W. (2009). Conflictoplossing tussen 
ouders en adolescenten en delinquentie. Kind & Adolescent, 30(3), 154 – 167. 
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3. Selfhout, M., Branje, S., Deising, M., ter Bogt, T., & Meeus, W. (2007). Surfen, 
chatten & internaliserende problemen. De rol van kwaliteit van vriendschap. 
Kind & Adolescent, 28(2), 52 – 60. 

 

5.3 E. Engels 
 
à Is professor in de ontwikkelingspsychologie en directeur van The KNAW-
Acknowledged Behavioral Science Institute. 
à Rutger Engels heeft ook een eigen site, namelijk: 
http://www.rutgerengels.nl/about-rutger/ 

 
Adres: 
Behavioural Science Institute,  
Radboud University Nijmegen,  
P.O. box 9104, 
6500 HE Nijmegen, The Netherlands. 
 
à Tel: +31 (0)24 3611818  
    Fax: +31 (0)24 3612776  
    Email: r.engels@bsi.ru.nl 

* Hij heeft ook tal van artikels en boeken geschreven. 

Hieronder enkele recentere artikels: 

1. Vanhalst, J., Klimstra, T., Luyckx, K., Scholte, R., & Engels, R. (2011). The 
interplay of loneliness and depressive symptoms across adolescence: 
Exploring the role of personality traits. Journal of youth and 
adolescence, Online first. DOI 10.1007/s10964 – 011 – 9726 – 7 

2. Ha, T., van den Berg, J., Engels, R., & Lichtwarck-Aschoff, A. (2011). 
Effects of attractiveness and status in dating desire in homosexual and 
heterosexual men and women. Archives of sexual behavior, online first. 
DOI 10.1007/s10508 – 011 – 9855 – 9 

3. Van Loon, L., Granic, I., & Engels, R. (2011). The role of maternal 
depression on treatment outcome for children with externalizing 
behavior problems. Journal of psychopathology and behavioral 
assessment, 33(2), 178 – 186.  

4. Schelleman-Offermans, K., Knibbe, R., Engels, R., & Burke, W. (2011). The 
effect of pubertal and psychosocial timing on adolescents’ alcohol 
use: what role does alcohol-specific parenting play? Journal of youth 
and adolescence, 40(10), 1302 – 1314. 

5. Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. (2004). 
Personality, perceived parental rejection and problem behavior in 
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adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39(12), 
980 – 988. 

5.4 Peter Muris 
à Komt voor in de bronnenlijst van het artikel.  
à Muris is professor aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam aan de 
faculteit sociale wetenschappen.  

Adres: Erasmus University Rotterdam 
            Faculteit der Sociale Wetenschappen 
            Capaciteitsgroep Psychologie 
            Burgemeester Oudlaan 50, T-gebouw 
            PO Box 1738 3000 DR 
            3062 PA  
   Zipcode: 3062 PA 
   City: Rotterdam 
   Country: The Netherlands 
   Fax: 010-408 9009 
   E-mail: muris@fsw.eur.nl 
   Telephone: 010 408 8706 

 

1. Nederlof, A.F., Muris, P. & Hovens, J.E. (2011). Psychometric properties of an 
instrument for measuring threat/control-override symptoms. Journal of 
Nervous and Mental Disease, 199, 790-793. 

2. Muris, P., Huijding, J., Mayer, B., As, W. van & Alem, S van (2011). Reduction 
of verbally learned fear in children: A comparison between positive 
information, imagery, and a control condition. Journal of Behavior Therapy 
and Experimental Psychiatry, 42, 139-144. 

3. Huijding, J., Mayer, B., Koster, E.H.W. & Muris, P. (2011). To look or not to look: 
An eye movement study of hypervigilance during change detection in high 
and low spider fearful students. Emotion, 11(3), 666-674. 

5.5  3 Vragen voor de specialisten. 
1. Waarom kiest u er meestal voor om onderzoek te doen naar de 

adolescentie? 
2. Als u onderzoek doet, komt u dan veel in contact met de 

onderzochte personen of laat u dit aan iemand anders over? 
à zo ja: Welke ervaring met de onderzochte personen blijft u het 
langst bij? 

3.  Wat doet u met de uitslagen?  
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6. De organisaties 

6.1. In Petto: 
Jeugddienst Informatie en Preventie, in Berchem. 

6.2. KULeuven: 
Bij KULeuven kun je je aansluiten bij een zorgprogramma voor angst- en   
stemmingsstoornissen.  

URL: 
http://www.upckuleuven.be/patientenzorg.php?s=Kinderen%20en%20jonger
en&zp=Angst-%20en%20Stemmingsstoornissen 

6.3. ADF stichting: 
Angst, dwang & fobie stichting. 
URL: http://www.adfstichting.nl/ 

6.4. Overige: 
www.angstaanval.be 

www.fobiecentrum.nl  
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7. Synthese. 
De auteurs van dit artikel bestudeerden 2 zaken. Ten eerste bestudeerden ze 
de persoonlijkheidstypen van Block & Block. Daarna bestudeerden ze het 
verband tussen verandering in persoonlijkheidstypen en verandering in angst. 

De gegevens die ze gebruikten waren afkomstig van CONAMORE. In dat 
project hebben ze 827 adolescenten van verschillende middelbare scholen 
uit de provincie van Utrecht een vragenlijst laten invullen. 
Die vragenlijst ging over persoonlijkheid en angst en werd op twee 
verschillende meetmomenten getest. 

De onderzoekers die over dit onderwerp al onderzoek gedaan hebben, 
hadden een verdeelde mening. De auteurs willen met dit onderzoek hun 
bijdrage leveren aan de onenigheid door de stabiliteit van de persoonlijkheid 
te onderzoeken.  
 
Daarvoor gebruiken ze de twee continue concepten van Block & Block. 
Namelijk egocontrole (overcontrole en ondercontrole) en egoveerkracht.  

Voor dit onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van verschillende 
meetinstrumenten. 
 Voor het onderzoek naar angst hebben ze gebruik gemaakt van SCARED. Dit 
is een zelfrepportagevragenlijst dat bestaat uit 38 items die worden gescoord 
op een driepuntsschaal. 
Het onderzoek naar persoonlijkheid werd getest op basis van de vijf 
subschalen van de Big Five-vragenlijst. 
Daarnaast werd er nog een data-analyse gemaakt met een log-lineaire 
analyse en een variantieanalyse. 
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8. Zijn er publicaties binnen handbereik? 

8.1. Artikels aanwezig in een bereikbare bibliotheek? 
 

Artikel Bibliotheek 
Jeugd en jeugdonderzoek in 

Nederland 
Bibliotheek van Veurne 

Jong geleerd, oud gedaan ? 
Roken van ouders en gespeeld 

rookgedrag van jonge kinderen. 

Bibliotheek KATHO Kortrijk 

8.2. Zijn de publicaties van je bronnenlijst vindbaar in een 
bereikbare bibliotheek? 
 

Artikel Bibliotheek 
Personality and development in 
childhood: a person-centered 

approach. 

KULeuven Psych.-Ped.Wet. 

Change in personality status in 
neurotic disorders. 

KATHO campus Roeselare 

Kinder- en jeugdpsychiatrie: 
onderzoek en diagnostiek. 

KATHO campus Roeselare 
 

The adolescent: Development, 
relationships and culture. 

KULeuven Psych.- Pedag. Wet. 

Using multivariate statistics KULeuven Sociale Wet. 
HUB Brussel Centrale bibliotheek 

NBB – Scientific Library 
Statistical analysis of longitudinal 

categorical data in the social and 
behavioural sciences. 

KULeuven Sociale Wet. 

The principles of psychology. KULeuven Centrale Bibliotheek 
KULeuven Hoger Inst. Wijsb. 
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8.3. Zijn er nog publicaties vindbaar van je specialisten in de 
buurt? 
 

Artikel Bibliotheek 
Jeugd en jeugdonderzoek in 

Nederland 
Bibliotheek van Veurne 

Jong geleerd, oud gedaan ? 
Roken van ouders en gespeeld 

rookgedrag van jonge kinderen. 

Bibliotheek KATHO Kortrijk 
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8.4. Internet algemeen. 
Joyce Akse: 

1. Akse, J., Hale, W., Engels, R., Raaijmakers, Q. & Meeus, W. (2004). 
Personality, perceived parental rejection and problem behavior in 
adolescence. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 39(12), 
980-988. DOI: 10.1007/s00127-004-0834-5 

à Full-tekst. 

William Hale; 

à Geen online publicaties gevonden. 

Rutger Engels: 

1. Lammers, J., Goossens, F., Lokman, S., Monshouwer, K., Lemmers, L., 
Conrod, P., Wiers, R., Engels, R., & kleinjan, M. (2011). Evaluating a 
selective prevention programme for binge drinking among young  
adolescents: study protocol of a randomized controlled trial. BMC 
Public Health, 11(1), 126. DOI: 10.1186/1471-2458-11-126 

Quinten Raaijmakers: 

1. Mulder, J., Ter Bogt, T., Raaijmakers, Q., & Vollebergh, W. (2007). 
Music taste groups and problem behavior. Journal of youth and 
adolescence, 36(3), 313-324. DOI: 10.1007/s10964-006-9090-1 

Wim Meeus: 

1. Noom, M., Dekovic, M., & Meeus, W. (2001). Conceptual analysis 
and measurement of adolescent autonomy. Journal of youth 
and adolescence, 30(5), 577-595. DOI: 10.1023/A:1010400721676 

8.5. Vaktijdschriften. 
 

1. Kind & adolescent: 

1. De Haan, A., Prinzie, P., & Dekovic, M. (2011). Comorbide ontwikkeling van 
agressief en regeloverschrijdend gedrag. Relaties met persoonlijkheid. Kind & 
adolescent, 2011(1), 2-17. DOI: 10.1007/s12453-011-0001-1 

2. Keijsers, L., Frijns, T., Branje, S., & Meeus, W. (2011). Stille wateren: weinig 
vertellen versus veel geheimhouden en probleemgedrag bij jongeren. Kind & 
Adolescent, 2011(1), 33-47. DOI: 10.1007/s12453-011-0003-z 
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2. Psychopraktijk ( psychopraxis) : 

1. Bisschops, W. (2010). Suïcidaal gedrag bij jeugdigen. Psychopraxis, 
2010(2), 17-21. DOI: 10.1007/s12484-010-0018-1 

2. Glashouwer, K. (2011). Pak aan: Cognitieve gedragstherapie bij 
kinderen met een depressive. Psychopraktijk, 3(4), 27-29. DOI: 
10.1007/s13170-011-0059-8 

 

8.6. Verzamelwerken. 

8.7. Eindwerken. 
 

1. Ballyn, K. (1996). Zelfreflectie bij adolescenten: operationalisatie van 
het fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel volgens L. 
Verhofstadt-Deneve, binnen een dagcentrum [eindwerk]. Kortrijk: 
KATHO IPSOC. 

2. Houtekier, T. (2006). Depressie bij adolescenten: een mogelijke aanpak 
op school [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. 

3. Verhaeghe, T. (2005). De adolescent in de verticaal gemengde 
leefgroep [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC. 

8.8. Handboeken. 
 

1. Tietjens, L. (2011). Hoezo lastige puber?!: Nieuwe inzichten voor ouders. 
Schiedam: Scriptum. 

2. Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie III: de 
puberjaren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 

3. Heuves, W. (2006). Pubers: ontwikkeling en problemen. Assen: Van 
Gorcum. 

4. Verheij, F. (2011). Anorexie Nervosa in de adolescentie: groei vanuit 
anatomie. Assen: Van Gorcum. 

5. Berger, M.(2008). Cognitieve problemen bij kinderen en adolescenten: 
samenspel van kennis en gevoel. Leuven: LannooCampus.  
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9. Contextualisering 

9.1. Organisaties 
 

Arcade IKT De Loods: 

Arcade IKT De Loods is het recenste 
initiatief van de VZW.  
Arcade IKT De Loods is een 
voorziening die vooral kwalitatieve 
hulp verleent aan minderjarige 
kinderen/jongeren die in een 
problematische opvoedingssituatie 
zitten. Deze hulp wordt verleent via 
thuisbegeleiding. Deze thuisbegeleiding word gegeven op een 
gestructureerde, intensieve wijze.  

De hulpverlening die Arcade IKT De Loods biedt vertrekt vanuit erkenning en 
respect voor de client. Ze vertrekt ook van gelijkwaardigheid tussen 
hulpverlener en client. Afhankelijk van de hulp die de client nodig acht, 
zorgen ze ervoor dat de client zorg op maat krijgt. 

De begeleiding loopt gedurende 6 maanden. In die periode wordt er een 
intakegesprek, een oefenperiode en een afbouwfase bijgeteld. 
De begeleider helpt het gezin om de veelheid aan probemen te 
verminderen.  
In het begin van de begeleiding zijn de thuisbezoeken regelmatiger. Na een 
bepaald periode worden de thuisbezoeken verminderd. 
Samen met het gezin wordt er gezocht naar oplossingen om te werken aan 
de opvoedingsproblemen. Bij deze begeleiding worden alle leden van het 
gezin erbij betrokken.  
Doordat de begeleiding thuis wordt gegeven kunnen kansarme en moeilijk 
bereikbare gezinnen ook deelnemen aan deze begeleiding. 

http://www.arcadevzw.be/de-vzw 
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9.2. Statistieken. 
1. Rook- en alcoholgedrag van jongeren. 
http://statline.cbs.nl 

2. Aantal tiendermoeders: 
http://statline.cbs.nl 

3. Aantal jongeren met overgewicht. 
http://statline.cbs.nl 

9.3. Opdracht Excel statistieken. 
 
Statistiek 1: 

Rookgedrag bij jongeren. 
	  	   Leeftijd	   Percentage	   Aantal	  cigaretten/dag.	  

Mannen 
12	  tot	  16	  jarigen	   5,70%	   /	  
16	  tot	  20	  jarigen	   25%	   8,4	  

Vrouwen 
12	  tot	  16	  jarigen	   6,10%	   /	  
16	  tot	  20	  jarigen	   25,80%	   7,5	  

 

 

Statistiek 2: 

 

  

0,00%	  

10,00%	  
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12	  tot	  16	  
jarigen	  
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jarigen	  

16	  tot	  20	  
jarigen	  

Mannen	   Vrouwen	  

Rookgedrag	  bij	  jongeren	  

Percentage	  

Alcoholgebruik bij jongeren. 
	  	   Leeftijd	   Geen	  alcohol	  gebruikers	  (%)	   Aantal	  zware	  alcohol	  gebruikers	  (%).	  

Mannen	  
12	  tot	  16	  jarigen	   76,40%	   1,60%	  
16	  tot	  20	  jarigen	   21,20%	   21,20%	  

Vrouwen	  
12	  tot	  16	  jarigen	   76,20%	   0,50%	  
16	  tot	  20	  jarigen	   30%	   4,50%	  
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9.4. Juridische context. 
1. Decreet houdende de organisatie van 
opvoedingsondersteuning. (2007, juli 13). 69-73. Belgisch 
Staatsblad. 

9.5. Politieke context. 
1. Pascal Smet: 
 Vlaams minister van onderwijs, jeugd & gelijke kansen. 
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10. Mijn besluit 
Over het algemeen vond ik het heel tof om deze wiki te maken. We hebben 
er allemaal heel veel werk in gestoken om het resultaat te bekomen van wat 
we nu hebben . Ik ben toch al heel trots op onze wiki. 
 
Het was de eerste keer dat ik zoiets deed, daardoor heb ik ook veel 
bijgeleerd erover. 
In het begin was het allemaal een beetje chinees door alle links die je kon 
plaatsen etc. Maar eens je vertrouwd bent met de functies die allemaal kan 
gebruiken op de wiki, gaat het wel vlot om alles erin te plaatsen zoals jij het 
wil. 

Het werken in groep is ook goed verlopen. In het begin was alles een beetje 
onduidelijk, maar nadat iedereen zijn deeltje had gekozen waar ze ging aan 
werken liep alles heel vlot.  

De opdracht was over het algemeen goed uitgelegd. Maar soms vond ik het 
onduidelijk of het onderwerp van je artikel bedoelt werd of het globaal 
onderwerp van de wiki bedoelt werd. 

Ik heb veel bijgeleerd van deze opdracht. Ik deze opdracht ook leuk omdat 
het eens iets anders is waarmee je leert werken. 
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11.1. Websites. 
 

http://www.upckuleuven.be/patientenzorg.php?s=Kinderen%20en%20jonger
en&zp=Angst-%20en%20Stemmingsstoornissen 

http://www.demaastrichtstudie.nl/ 

http://nl.linkedin.com 

http://www.rutgerengels.nl/about-rutger/ 

http://www.springerlink.com 

http://www.google.be/search?client=safari&rls=en&q=alphabet&oe=UTF-
8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-
8&hl=nl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=uBXuTtUch-
k54drtrAg&biw=1440&bih=838&sei=uRXuTtGSONCUOtzTqKII#sclient=psy-
ab&um=1&hl=nl&client=safari&rls=en&tbm=isch&sa=1&source=hp&q=alphab
et+graffiti&pbx=1&oq=alphabet+gra&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=
107411l109375l1l110747l10l3l7l0l1l0l167l342l1.2l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.o
sb&fp=75443a5bc7fa5eef&biw=1440&bih=838 

http://statline.cbs.nl 

http://www.arcadevzw.be/de-vzw 

http://www.upckuleuven.be/patientenzorg.php?s=Kinderen%20en%20jonger
en&zp=Angst-%20en%20Stemmingsstoornissen 

http://www.adfstichting.nl/ 

www.angstaanval.be 

www.fobiecentrum.nl 

http://vowb.vandale.be/ 

http://academic.mediargus.be/ 

 


