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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 

Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: 
determinants, expected barriers, and outcomes 

 
Marieke Nanninga 

 
1. Knelpunten in de toegang tot jeugdhulp behoeven meer aandacht, mede vanwege de 

verwachtingen daarover van jongeren en ook ouders. (dit proefschrift) 
 

2. Jongeren moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de jeugdhulp. De 
knelpunten die zij verwachten wat betreft (ir)relevantie van hulp, de relatie met de 
hulpverlener, en duur en afstemming van de behandeling kunnen daarbij richtinggevend 
zijn. (dit proefschrift)  

 
3. Bij jeugdhulp is goede informatievoorziening aan en afstemming op het gezin heel 

belangrijk, onder meer omdat ouders die gebruik maken van deze zorg veel knelpunten 
verwachten wat betreft kosten en duur, en praktische zaken zoals rond vervoer en oppas. 
(dit proefschrift) 

 
4. Het versterken van de eigen kracht van het gezin biedt kansen, want beschikbaarheid van 

sociale steun, kwaliteit van het ouderschap, en gezinsproblemen beïnvloeden de toegang 
van cliënten tot zorg. (dit proefschrift) 

 
5. Kinderen en jongeren die instromen in de jeugdgezondheidszorg hebben milde problemen 

en ontvangen kortdurende zorg in vergelijking met kinderen en jongeren in de jeugdzorg 
en jeugd-ggz. Dit bevestigt het oorspronkelijke idee achter het systeem van jeugdhulp. (dit 
proefschrift)  

 
6. De verschillen in typen problemen (kind-, ouder- en gezinsproblemen) tussen jeugdzorg en 

jeugd-ggz op het moment van entree van zorg zijn klein. Dat geldt ook voor de mate van 
oplossing en verbetering van deze problemen. (dit proefschrift)  

 
7. De media zouden meer positieve ervaringen van gezinnen in de psychosociale zorg moeten 

delen, omdat van een substantieel deel van de kinderen en jongeren in zorg de problemen 
verminderen. (dit proefschrift)  

 
8. Sommige kinderen en jongeren komen ogenschijnlijk zonder problemen de zorg binnen, 

andere kinderen en jongeren met problemen krijgen geen zorg. De betekenis van die 
herhaalde bevinding verdient verder onderzoek. (dit proefschrift)  
 

9. Het gedachtegoed van Positieve gezondheid is belangrijk om zorg en hulp beter te laten 
aansluiten op dat wat voor mensen belangrijk is; dit biedt zeker ook kansen voor de 
jeugdhulp. (Institute for Positive Health) 

 
10. Goede zorg bereik je alleen met de mensen waar het om gaat. (Missie Zorgbelang 

Groningen)  
 
11. The best thing about the future is that it comes one day at a time. (Abraham Lincoln)  
 
12. Never be afraid to fall apart because it is an opportunity to rebuild yourself the way you 

wish you had been all along. (Rae Smith)  
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