
 

Samenvatting 

Het mentaal welbevinden van jongeren staat onder druk. 
Verschillende signalen duiden erop dat de jeugd in Nederland 
veel stress ervaart door school en sociale druk. Dit artikel gaat 
in op de mentale veerkracht van jongeren. Doel is meer inzicht 
te krijgen in de belangrijkste factor van mentale veerkracht 
voor het verminderen van stress door school en sociale druk.  

Geconcludeerd kan worden dat ondersteunende relaties de 
belangrijkste factor vormen voor de mentale veerkracht van 
jongeren bij het verminderen van stress door school. Daarnaast 
speelt een sterke eigenwaarde een belangrijke rol. Er lijkt geen 
directe relatie te zijn tussen facetten van mentale veerkracht 
en het verminderen van sociale druk. 

Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in alle facetten 
die van invloed zijn op het mentaal welbevinden en het 
verminderen van de mentale druk door school én sociale druk. 
Dit is van groot belang voor het behoud van de mentale 
gezondheid van onze jongeren.  
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Nederland telt 4,9 miljoen jonge inwoners in de 
leeftijd van 0 – 25 jaar. Hiervan bestaat 1,2 miljoen uit 
jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar. Dit is goed 
voor zo’n 6,5 % van de totale bevolking van Nederland 
(CBS). 

In verschillende publicaties worden signalen 
afgegeven dat het mentaal welbevinden van jongeren 
onder druk staat. Volgens het Nederlandse Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek 
blijken onze jongeren gezonder en beter in hun vel te 
zitten dan leeftijdsgenoten in andere Europese 
landen. Zij zijn positief over hun sociale relaties, 
worden weinig gepest en hebben weinig 
psychosomatische klachten in vergelijking met andere 
Europese scholieren. Desondanks ervaren veel 
jongeren stress en druk door school, huiswerk en de 
verwachtingen vanuit sociale omgeving zoals school, 
leeftijdsgenoten en ouders (Stevens et al., 2018).  

In recent onderzoek van Kleinjan et al. (2020) wordt 
tevens gesignaleerd dat de ervaren druk door 
schoolwerk de afgelopen tien jaar behoorlijk is 
gestegen en ook tussen 2017 en 2019 onverminderd 
hoog blijft. Stress wordt voornamelijk ervaren vanuit 
school en huiswerk en de interactie met 
leeftijdsgenoten, minder vanuit de thuissituatie of 
door sociale media. Jongeren zelf noemen in dit 
onderzoek school het vaakst als bron van stress. Op 
de tweede plaats komt ‘sociaal gedoe met 
leeftijdsgenoten’.  

In de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 
wordt gepleit voor een domeinoverstijgende aanpak 
om de mentale problemen van jongeren te 
verminderen vanuit het concept Positieve Gezondheid 
(Hoe Positieve gezondheid de jeugd aan veerkracht 
helpt, 2020). Hierbij staat een brede kijk op 
gezondheid centraal.  

Vanuit mijn grote affiniteit met jongeren én vanuit de 
filosofie ‘focus op krachten’ wil ik meer inzicht krijgen 
in de belangrijkste factoren voor de mentale 
veerkracht van jongeren.  

Met andere woorden, wat hebben jongeren nodig om 
te kunnen omgaan met de uitdagingen vanuit school 
en sociale omgeving.  

Juist in een levensfase van continue ontwikkeling, kan 
het aanreiken van handvatten waardevol zijn en 
kansen bieden voor groei en ontwikkeling in 
weerbaarheid en veerkracht.  

 

 

 

 

 

Immers, wanneer de weegschaal doorslaat en de 
draagkracht vermindert, zijn we verder van huis. We 
kunnen beter voorkomen dan genezen en streven 
naar het behoud van de mentale gezondheid van onze 
jeugd. De jongeren van nu zijn tenslotte de ouders van 
de toekomst! 

In deze literatuurstudie wordt antwoord gegeven op 
de vraagstelling:  

 
Wat is de belangrijkste factor van mentale 
veerkracht van jongeren voor het verminderen 
van stress door school en sociale druk? 

 

 
Dit literatuuronderzoek is gebaseerd op verschillende 
artikelen, publicaties en rapporten die via de 
sneeuwbalmethode op internet zijn gevonden. Dit 
heeft geresulteerd in een interessante lijst van 
bronnen (zie literatuurlijst).  

Vermeldenswaardig is dat met name onderzoek 
beschikbaar is over de mentale gezondheid van 
jongeren in combinatie met beschermende factoren 
ter vermindering van psychische problemen en/of 
stoornissen. In mindere mate is onderzoek 
beschikbaar waarbij een positieve geestelijke 
gezondheid uitgangspunt is voor de uiteenzetting van 
beïnvloedende factoren voor het versterken van de 
mentale veerkracht van jongeren.  
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Om een goed algemeen beeld te krijgen zijn alle 
beschermende en beïnvloedende factoren die een rol 
zouden kunnen spelen bij mentale veerkracht 
meegenomen in deze literatuurstudie. Aangenomen 
mag worden dat factoren, die een rol spelen bij het 
verminderen of voorkomen van psychische klachten, 
problemen of stoornissen, ook een beïnvloedende 
factor vormen ter vermindering van stress bij een 
positieve geestelijke gezondheid en ter voorkoming 
van problemen en/of stoornissen.  

In deze literatuurstudie wordt alleen ingegaan op 
factoren die van invloed kunnen zijn op de mentale 
veerkracht van jongeren en een beschermende factor 
kunnen vormen tegen mentale druk en stress. 
Persoonlijke factoren, interne capaciteiten en 
vaardigheden, fysieke elementen en risicofactoren 
worden buiten beschouwing gelaten. 

Opvallend is dat er veel verschillende definities, 
interpretaties en uitgangspunten in de bronnen 
worden gehanteerd. In deze bronnen wordt mede 
zelfs aangedrongen op de noodzaak van verheldering 
omtrent het begrippenkader en de uniformiteit 
daarvan.  

Voor dit literatuuronderzoek is gekozen voor de 
volgende uitgangspunten: 

Jongeren 
Middelbare scholieren in de leeftijd van 12 – 18 jaar 
zonder emotionele of geestelijke klachten, problemen 
en/of stoornissen 

Veerkracht  
Veerkracht is de mogelijkheid om terug te veren bij 
tegenslag, met andere woorden, het goed om kunnen 
gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen 
en stress. Veerkracht bestaat uit weerbaarheid 
(persoonlijke factoren, capaciteiten en vaardigheden), 
fysieke veerkracht en mentale veerkracht. 

De hulpbronnen zinvol leven, ondersteunende relaties 
en positief denken zijn de elementen van mentale 
veerkracht.  

Regelmatige herstelmomenten, voldoende beweging 
en optimale voeding vormen samen de fysieke 
veerkracht.  

Veerkracht is een belangrijke factor voor het mentaal 
welbevinden. Bij mentaal welbevinden gaat het om 
een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door 
optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel 
van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van 
ondersteuning uit de omgeving en goed weten om te 
gaan met de eigen emoties.  

 

Model Positieve Gezondheid en 
vitaliteitsmodel 
Vanuit het concept Positieve Gezondheid wordt 
gezondheid omschreven als het vermogen om je aan 
te passen en je eigen regie te voeren in het licht van 
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 
leven (Huber et al., 2011.). Het goed en evenwichtig 
kunnen omgaan met stressoren en uitdagingen op 
sociaal, fysiek en/of emotioneel vlak getuigt van 
veerkracht en een positieve geestelijke gezondheid. 

Het model Positieve Gezondheid is gebaseerd op 6 
dimensies, tw.; lichaamsfuncties, dagelijks 
functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, 
kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke 
participatie.  
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Deze 6 pijlers dragen in onderlinge samenhang bij aan 
een positieve gezondheid. Het accent ligt op het 
individu, de veerkracht en wat het leven betekenisvol 
maakt. Met deze brede kijk op gezondheid, worden 
interne vaardigheden en capaciteiten, hulpbronnen 
én fysieke / lichamelijke mogelijkheden in 1 model 
vervat. Het model Positieve Gezondheid is ontwikkeld 
voor volwassenen en specifiek voor kinderen in de 
leeftijd van 8 – 16 jaar en jongeren in de leeftijd van 
16 – 25 jaar.  

Het vitaliteitsmodel van Sonnevelt (2012) is 
opgebouwd uit een zestal bouwstenen die 
gezamenlijk de hulpbronnen voor vitaliteit en 
veerkracht vormen. Sonnevelt maakt onderscheid 
tussen fysieke veerkracht en mentale veerkracht. De 
bouwstenen van deze 2 deelgebieden zijn uitgewerkt 
in de vitaliteitspiramide in volgorde van 
belangrijkheid.  

 

 

 
Zinvol leven is volgens Sonnevelt (2012) het 
fundament en het meest belangrijk voor mentale 
veerkracht. Daarna, volgen de elementen 
ondersteunende relaties, positief denken en 
vervolgens op fysiek gebied regelmatige 
herstelmomenten, voldoende beweging en optimale 
voeding. Het vitaliteitsmodel is een algemeen model 
dat niet is gespecificeerd naar een bepaalde 
doelgroep.  

In beide modellen wordt het belang van mentale 
veerkracht in de vorm van zinvol leven, 
ondersteunende relaties en positief denken 
onderstreept.  

Stress en jongeren  
Stress is een noodzakelijke lichamelijke reactie, die 
ontstaat door een bepaalde situatie, uitdaging of 
bedreiging, de zogenaamde stressor. Zonder 
stressreactie zou ons lichaam niet goed in staat zijn 
om stressoren aan te pakken en in balans te blijven. 
Naast lichamelijke reacties heeft stress ook geestelijke 
consequenties. Wanneer een jongere zich 
bijvoorbeeld voorbereidt op een voetbalwedstrijd of 
toets kan er spanning optreden. Met deze 
kortdurende stress is helemaal niets mis. Sterker nog, 
de chemische reactie die hiermee gepaard gaat zorgt 
voor een positief effect.  

Het actiehormoon adrenaline (autonome 
zenuwstelsel) wordt aangemaakt, waarna het mildere 
hormoon cortisol (hormonale stelsel) het als het ware 
overneemt. Dit verhoogt onder meer de alertheid, 
concentratie en het uithoudingsvermogen. Dat komt 
goed van pas bij het leveren van een prestatie. 
Wanneer het lichaam en geest zich vervolgens weer 
kunnen herstellen en in balans komen is er sprake van 
gezonde stress. De hormonen oxytocine en dopamine 
dragen zorg voor een remming van de 
cortisolproductie zodat het lichaam weer in rust komt. 

Het gevaar zit echter in frequente of langdurige hoge 
stress. Als het stresssysteem continu geactiveerd 
wordt, in de alarmstand staat en de balans tussen 
stress en herstel niet aanwezig is, dan is stress 
ongezond en ontstaat chronische stress. Op termijn 
kan allostatische overbelasting en de continue 
aanmaak van cortisol, die nodig is voor de 
voortdurende energiebehoefte in de vorm van 
glucose, desastreuze gevolgen hebben voor de  
lichamelijke gesteldheid. Chronische stress kan 
uiteindelijk resulteren in burn-out. Dit geldt voor 
langdurige, maar ook voor erg heftige stress (Kleinjan 
et al., 2020, p. 18).  

De adolescentie is een periode waarin de hersenen 
een snelle groei en ontwikkeling doormaken. Uit 
onderzoek van Pijpers et al. (2019) blijkt dat 
adolescenten extra gevoelig zijn voor chronische 
stress.  
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“Adolescenten worden beïnvloed door hormonen én 
door het proces van de hersenrijping. Zij zijn hierdoor 
verhoogd emotioneel en reageren gevoeliger op 
allerlei zaken dan in de kindertijd” (Jolles, 2017, p 98).  

In de periode van adolescentie worden sociale 
normen steeds belangrijker en gaan jongeren 
uitzoeken hoe ze zich een goede positie kunnen 
verwerven binnen een sociale groep. “De 
eigenwaarde hangt af van de goedkeuring van 
anderen of hoe zij het doen in vergelijking tot 
anderen” (Kleinjan et al., 2020, p. 28). Zij zijn sterk 
gericht op het aanpassen van de regels van de 
peergroup en zijn gevoelig voor sociale druk door 
leeftijdsgenoten. De gevoeligheid voor sociale druk 
zou een rol kunnen spelen bij het ervaren van stress 
door de sociale omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

Het planmatig handelen, zoals huiswerk plannen en 
maken, is lastig voor jongeren. Zeker wanneer deze 
wordt afgeleid door allerhande leuke dingen die niks 
met school te maken hebben. Het brein is in deze fase 
nog niet goed in staat consequenties van gedrag op de 
iets langere termijn in te schatten en de gevolgen 
voor zichzelf en anderen te overzien. Jongeren 
kunnen moeilijk informatie filteren, zijn makkelijk af 
te leiden en reageren overal op (Jolles, 2017).  

Met deze wetenschap is het de vraag of jongeren 
voldoende vaardig zijn in plannen en prioriteiten 
stellen en in het verbinden van oorzaak en gevolg 
wanneer het om school, huiswerk en toetsen gaat. 
Interessant is hoe zich dit verhoudt tot de ervaren 
druk en stress daaromtrent.  

 

 

Zinvol leven 
Zingeving draait bij jongeren om vertrouwen hebben 
in / kijken naar de toekomst, doelen en dromen 
hebben, cultuur en geloof, keuzes maken, jezelf 
kennen, voorbeelden hebben, situaties accepteren, 
levenslust en dankbaarheid.  

In het onderzoek van Kleinjan et al. (2020) komt 
zingeving als onderdeel van floreren naar voren als 
beschermende factor voor levenstevredenheid en 
emotionele problemen. Onder floreren wordt in dit 
onderzoek verstaan; zinvol leven, vertrouwen hebben 
in een eigen toekomst, kwaliteit van leven; genieten 
van het leven en blijheid; vrolijk zijn en blij zijn met 
wie je bent, verstaan. Jongeren geven in dit 
onderzoek zelf aan het hebben van een doel, droom 
of toekomstbeeld belangrijk te vinden.  

“Een hoge mate van floreren helpt jongeren om te 
kunnen gaan met lastige situaties, het maken van 
keuzes en met goed in je vel zitten” (Kleinjan et al., 
2020).  

 

Ondersteunende relaties 
In het artikel van Kuiper en Bannink (2012) wordt het 
belang van sociale context onderstreept bij het 
ontwikkelen van de veerkracht. “Het hebben van een 
betekenisvolle persoon in de nabije omgeving blijkt 
een belangrijke beschermende factor. Steun van 
ouders is het belangrijkst, maar naarmate een kind 
ouder wordt spelen ook andere bronnen van 
ondersteuning een rol, zoals leeftijdgenoten“ (Kuiper 
& Bannink, 2012, p. 136).  

Het indirecte belang van de sociale omgeving voor het 
ontwikkelen van vaardigheden om te kunnen omgaan 
met problemen en uitdagingen wordt in het 
onderzoek van Pijpers et al. (2019) onder de aandacht 
gebracht. Ondersteunde relaties zijn tevens van 
indirecte invloed op het vermogen om gedachten, 
gevoelens en bepaald gedrag te kunnen reguleren. 
Zelfregulatie is een belangrijk aspect bij het omgaan 
met stress. Wanneer zelfregulatie in mindere mate 
lukt gaan ondersteunende relaties een directere rol 
spelen voor het delen van gevoelens.   
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Wanneer er sprake is van adequate sturing door de 
sociale omgeving en goede coping van de jongere zelf 
dan kunnen sociale druk en prestatiedruk onschuldige 
stimulansen worden die zelfs kunnen resulteren in 
een positieve leerervaring. 

Langdurige, chronische stress blijkt volgens 
Schoemaker et al. (2019) een mogelijke oorzaak van 
psychische problemen en stoornissen. Of dit in de 
praktijk ook daadwerkelijk optreedt hangt naast de 
ernst en duur van de stresssituatie ook af van de 
weerbaarheid en sociale steun. Een goede kwaliteit 
van sociale relaties en een verhoging van sociale steun 
zou volgens Schoemaker et al. kunnen bijdragen aan 
het behoud van het mentaal welbevinden van 
jongeren en daarmee het voorkomen van psychische 
problemen en/of stoornissen. “Uit de verhalen van 
jongeren over stress komt naar voren dat jongeren 
een gemis van echt contact en gevoelens van sociale 
onveiligheid ervaren en behoefte aan steun hebben” 
(Schoemaker et al., 2019 p. 18). 

In het onderzoek van Kleinjan et al.(2020) komt het 
belang van sociale steun tevens duidelijk naar voren. 
Sociale steun is een belangrijke beschermende factor 
voor het mentaal welbevinden van jongeren. Het 
ervaren van steun van vader, moeder, broer, zus, 
beste vriend(in), klasgenoten en leraar hangt samen 
met minder emotionele problemen en meer 
levenstevredenheid, wat zorgt voor een hoger 
mentaal welbevinden. Sociale media vormen tevens 
een vorm van sociale steun. Ook vinden veel jongeren 
steun en troost bij een huisdier.  

 

 

 

 

 

Uit kwalitatief onderzoek van Kleinjan et al. (2020) 
blijkt dat jongeren lekker in hun vel zitten door de 
activiteiten met en steun van vrienden. Familie is de 
tweede grote groep die door jongeren wordt 
genoemd. Hoewel de druk op school hoog is geven zij 
ook aan dat zij blij en gelukkig worden van school 
door de sociale omgeving van school.  

Wanneer het om druk door schoolwerk gaat is het 
makkelijk kunnen praten over hun zorgen met vader, 
moeder, broer /zus en het ervaren van steun van 
klasgenoten en leraren een belangrijke factor voor het 
verminderen van de druk door schoolwerk.   

 

Positief denken 
In het onderzoek van Kuiper & Bannink (2012) wordt 
een positief temperament als protectieve factor 
genoemd voor psychische problemen. Ook komt een 
sterke eigenwaarde, een optimistische denkstijl en 
positieve emoties als beschermende factor voor 
psychische problemen naar voren in het onderzoek 
van Schoemaker et al. (2019). Het ervaren van 
positieve emoties zoals als blijheid en geluk is 
belangrijk voor jongeren.  

“Positieve gevoelens van eigenwaarde en 
zelfwaardering zijn een belangrijke basis voor een 
succesvolle aanpassing tijdens de jeugd en zijn 
waardevol in het voorkomen van emotionele en 
gedragsproblemen. Daarnaast reduceert een positief 
gevoel van eigenwaarde negatieve gevoelens” 
(Kleinjan et al., 2020, p. 40 ). Jezelf kunnen zijn en in 
jezelf geloven, om kunnen gaan met emoties door je 
ergens bij neer te leggen wordt door jongeren zelf als 
een belangrijk aspect voor het lekker in je vel voelen 
aangegeven. 

In het onderzoek van Kleinjan et al.(2020) komt het 
belang van een sterke eigenwaarde als specifieke 
factor naar voren voor het verlagen van de druk en 
spanning door schoolwerk.  
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Conclusie 
Ondersteunende relaties vormen de belangrijkste 
factor van mentale veerkracht van jongeren bij het 
verminderen van stress door school. Een sterke 
eigenwaarde speelt daarnaast een belangrijke rol bij 
het verlagen van de druk en spanning door 
schoolwerk.  

Vertrouwen hebben in de toekomst en het hebben 
van een doel zijn belangrijk voor de 
levenstevredenheid van jongeren en het voorkomen 
van emotionele problemen. Zingeving vormt geen 
directe relatie met het verminderen van mentale druk 
door school en sociale druk 
Er is geen directe relatie gevonden tussen de 
elementen van mentale veerkracht en het 
verminderen van sociale druk. De gevoeligheid voor 
sociale druk in de periode van adolescentie, waarin 
jongeren worden beïnvloed door hormonen en het 
proces van hersenrijping, zou een rol kunnen spelen 
bij het ervaren van stress door ‘sociaal gedoe met 
leeftijdsgenoten’.  

Op basis van dit gegeven lijkt het niet aannemelijk dat 
de elementen van mentale veerkracht een rol zouden 
kunnen spelen bij het verminderen van sociale druk.   

Aanbevelingen 
De uitkomsten van dit literatuuronderzoek kunnen 
beschouwd worden als een eerste denkrichting voor 
het verminderen van mentale druk door school.   
Mentale veerkracht maakt deel uit van het concept 
Positieve Gezondheid, een concept wat vrij nieuw is.  

Er is beperkt onderzoek beschikbaar dat specifiek 
ingaat op de relatie tussen mentale druk door school 
en sociale omgeving en beschermende factoren voor 
een positieve mentale gezondheid van jongeren.  

Daarnaast gaat Positieve Gezondheid veel verder dan 
alleen mentale veerkracht. Het zou een gemiste kans 
zijn om alleen in te zetten op de mentale veerkracht 
van jongeren. 

Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in alle 
facetten die van invloed zijn op het mentaal 
welbevinden en het verminderen van de mentale druk 
door school én sociale druk. Dit is van groot belang 
voor het behoud van de mentale gezondheid van onze 
jongeren.  
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