Ingrijpende jeugdervaringen
Ingrijpende jeugdervaringen, of Adverse Childhood Experiences (ACE’s), vormen een risico voor
welzijn, (hersen)ontwikkeling en gedrag. Maar ook voor psychische en lichamelijke gezondheid.
Niet alleen in de kindertijd, maar de gevolgen kunnen een leven lang een rol spelen.
ACE’s kunnen leiden tot problemen op het gebied van leren, relaties met anderen en het reguleren
van je emoties en je gedrag. Maar ook tot psychische of lichamelijke gezondheidsproblemen. De
gevolgen van ACE’s ontstaan onder andere door hun invloed op de zich ontwikkelende hersenen,
maar ook op de fysiologische systemen.
ACE’s kunnen dus ernstige gevolgen hebben, maar vormen ook vermijdbare risico’s voor de gezonde
ontwikkeling van kind tot volwassene. Tijdige kennis, ondersteuning aan kinderen én ondersteuning
aan ouders en andere voor het kind belangrijke verzorgers, kan een groot verschil maken! Daar wil
Koraal bij helpen. Daarom geloven wij dat de hulp niet alleen voor het kind moet zijn, maar ook de
ouders en anderen die belangrijk zijn voor het kind en het gezin.

Adverse Childhood Experiences (ACE’s)
Er zijn 10 ACE’s waar wereldwijd veel onderzoek naar is gedaan en deze 10 ACE’s (zie afbeelding
rechts) zijn onder te verdelen in 3 categorieën:
 Emotionele en fysieke mishandeling
 Seksueel misbruik
 Verstoord gezinsfunctioneren
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Ook bijvoorbeeld leven in armoede, niet thuis op kunnen groeien, ernstige schoolproblemen en
uitsluiting worden gezien als ingrijpende jeugdervaringen. De ACE piramide vertegenwoordigt het
conceptuele kader voor de originele ACE studies. In de ACE piramide is te zien hoe ACE’s gerelateerd
zijn aan de ontwikkeling van risicofactoren voor ziekte en welzijn gedurende het leven.
Lees meer:
Ingrijpende jeugdervaringen (ace’s) en risicofactoren in de gezinscontext bij residentieel opgenomen
jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen
Onderzoek ingrijpende jeugdervaringen

ACE piramide
De ACE piramide is een theoretisch model dat de weg laat zien waarlangs de gezondheid van een
kind dat ACE’s heeft meegemaakt kan afnemen. Het model lees je van beneden naar boven en stelt
dat ACE’s kunnen leiden tot de ontwikkeling van biopsychosociale problemen, die de kans op riskant
gezondheidsgedrag kunnen vergroten. Wat vervolgens kan bijdragen aan het ontstaan van
chronische ziekten en kunnen leiden tot een vroegere dood. Klik hier voor een wetenschappelijke
artikel over ACE piramide

ACE piramide – hoe ingrijpende jeugdervaringen gezondheid kunnen beïnvloeden
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Mogelijke ingrijpende jeugdervaringen binnen het gezin

Mogelijke maatschappelijke ingrijpende jeugdervaringe
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Hersenontwikkeling
De ontwikkeling van de hersenen komt voort uit een interactie
tussen aanleg (genen) en de omgeving. Hersenen van jonge kinderen
ontwikkelen zich razendsnel en het aanpassingsvermogen is zeer
groot. Aan zowel positieve als negatieve omstandigheden. Dit wordt
neuroplasticiteit genoemd. Deze video laat de vroege
hersenontwikkeling zien.
Ervaringen beïnvloeden de
ontwikkeling van de hersenen

Wanneer (ongeboren) jonge kinderen in stressvolle omstandigheden opgroeien, zullen met name de
stressnetwerken ontwikkeld worden. Dat zijn netwerken die het organiseren van stressreacties
mogelijk maken, zoals vechten, bevriezen of vluchten. Er is dan weinig ruimte en energie voor
groeien en het leren van nieuwe en complexere vaardigheden, die de basis vormen voor een
gezonde ontwikkeling. Oplossingsvaardigheden, sociale vaardigheden en regulatievaardigheden
kunnen onvoldoende ontwikkelkansen hebben gekregen in de interactie met de omgeving, wat kan
leiden tot ontwikkelingsachterstanden en probleemgedrag. Ook het brein van pubers ontwikkelt
razendsnel; fysiologische, cognitieve, sociale en emotionele veranderingen vinden gelijktijdig plaats
en ACE’s kunnen deze ontwikkelingen belemmeren. Hoe ouder iemand wordt, hoe lastiger het is
voor het brein om zich nog aan te passen. Het is daarom belangrijk om kinderen en jongeren zo
vroeg mogelijk te ondersteunen.

Meer informatie: https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/
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Neuroplasticiteit
De hersenen ontwikkelen zich gedurende het leven en passen zich aan. Neuroplasticiteit van het
brein is het vermogen om zichzelf aan te passen en te herstellen. Hersenen hebben het vermogen
om nieuwe verbindingen tussen hersencellen aan te maken. Hierdoor kan het brein zich
reorganiseren. Iedere dag sterven miljoenen hersencellen af. Daarom moeten de hersenen zich
continu vernieuwen met nieuwe cellen. Neuroplasticiteit is dus een doorgaand proces in je brein. De
neuroplasticiteit van het brein maakt dat veilige, verzorgende, ondersteunende relaties met
volwassenen met een ‘kalm brein’ bijdragen aan het maken van nieuwe verbindingen in het brein
om te komen tot nieuwe vermogens, denkpatronen, emotionele reacties, gewoontes en
gedragingen.
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Kalm brein
Wanneer spanning en stress voor mensen verdraagbaar blijft, kunnen ze goed functioneren. Ze
kunnen bijvoorbeeld nadenken, leren, samenwerken, en hun aandacht richten. Ze hebben dan een
‘kalm brein’. Soms is er teveel spanning en stress, of al te lang. Dan wordt het optimale
spanningsgebied kleiner. Dan kun je sneller ‘uit je raampje’ schieten. In deze animatievideo van
Augeo wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Probleemgedrag of overleefgedrag?
Wanneer onvoldoende aan de behoeften van
jonge kinderen wordt voldaan, komen zij in
een overleefstand terecht. Ze passen hun
gedrag zo aan, dat de kans het grootst wordt
dat aan hun behoefte (gezien worden, eten
krijgen, liefde krijgen, verzorgd worden e.d.)
wordt voldaan. Het ene kind wordt heel stil,
het andere kind laat zich bijvoorbeeld
duidelijk horen. Later in de ontwikkeling
kunnen deze strategieën tot problemen
leiden. Sommige kinderen ontwikkelen
gedurende hun leven coping strategieën die
hun gevoelens van stress, pijnlijke
herinneringen of angst op de hele korte
termijn verminderen, zoals weglopen,
snijden, niet eten, veel eten, schreeuwen,
gooien of bijvoorbeeld middelengebruik. Op
de lange termijn is dit gedrag vaak schadelijk
voor zichzelf en de omgeving. Het is de ‘beste
oplossing’ die zij op dat moment tot hun
beschikking hebben, op basis van hun
ervaringen, binnen de beschikbare
mogelijkheden, bronnen van steun en hun
levensomstandigheden.
In de afbeelding rechts wordt uitgelegd hoe
ingrijpende jeugdervaringen de hersenen en
daarmee gedrag beïnvloeden.

Om te komen tot ander gedrag, gaat het dan ook altijd om op zoek gaan naar de onderliggende
ervaringen en behoeften, om zo tot passende behandeling en alternatieven te kunnen komen. Deze
gedragingen proberen te beïnvloeden via straffen en belonen sluit niet aan bij wat nodig is voor een
gezonde ontwikkeling en heeft (op de langere termijn) niet het gewenste resultaat.
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Belangrijk is om te vragen naar wat kinderen, jongeren en ouders hebben meegemaakt in plaats van
te reageren op het zichtbare gedrag. Klik hier om meer te lezen over onderliggende oorzaken van
zichtbaar gedrag.

Oorzaak van gedrag is niet met het blote oog te zien

Psychische gezondheid
Ook gedragsmatige en psychosociale systemen passen zich aan om te ‘overleven’ in een omgeving
met toxische stress. Internationaal onderzoek toont een sterke relatie tussen het ervaren van ACE’s
in de kindertijd en de psychische gezondheid op volwassen leeftijd. ACE’s zijn de belangrijkste
vermijdbare oorzaak van psychische problemen. Tot wel 45% van de psychische stoornissen in de
kindertijd en tot 32% van de psychische stoornissen in de volwassenheid zouden in de algemene
populatie samenhangen met ACE’s. Kinderen met ACE’s hebben op jonge leeftijd al meer psychische
klachten. Blootstelling aan ACE’s verhoogt het risico op psychopathologie van zowel internaliserende
als externaliserende aard. Klachten die veel voorkomen zijn veel huilen, angstig zijn, snel overprikkeld
raken, snel boos zijn, onzeker zijn/weinig zelfvertrouwen hebben, zich machteloos voelen,
teruggetrokken gedrag en concentratie- en geheugenproblemen.

Lichamelijke gezondheid
De omgevingen en de ervaringen van kinderen en hun gezinnen beïnvloeden niet alleen de zich
ontwikkelende hersenen van de kinderen, maar ook veel andere fysiologische systemen, zoals het
zenuwstelsel en het immuun, neuro-endocrien,- cardiovasculair en metabolisch systeem. Door
invloed van toxische stress in de kindertijd kunnen deze systemen een leven lang tot lichamelijke
gezondheidsproblemen leiden, zoals hart- en vaatziektes, overgewicht, diabetes, kanker, COPD en
allergieën. Naast lichamelijke klachten kunnen ACE’s leiden tot impulsiviteitsproblemen. Dit kan
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leiden tot middelengebruik, roken, seksueel ontremd gedrag en teveel (ongezond) eten, wat ook tot
gezondheidsproblemen kan leiden. Hoe meer ingrijpende ervaringen iemand heeft meegemaakt, hoe
groter het risico op lichamelijke klachten. Kinderen die veel hebben meegemaakt, hebben vaker last
van buikpijn, hoofdpijn, hoge spierspanning, slaapproblemen, duizeligheid, verhoogde hartslag,
vermoeidheid, rillingen, huiduitslag en darmproblemen. Klik hier voor een video waarin de link
tussen ACE’s en lichamelijk gezondheid wordt uitgelegd

Fysiologische systemen
De hersenen en alle andere systemen in het lichaam werken met elkaar samen als ze zich aanpassen
aan de omgeving. De leefomstandigheden en de ervaringen die jonge kinderen worden geboden,
beïnvloeden niet alleen de zich ontwikkelende hersenen, maar ook andere systemen in het lichaam,
zoals immuunreacties en stofwisseling. Deze systemen voeren samen functies uit die essentieel zijn
voor je levenslange welzijn. Omdat alle biologische systemen in het lichaam met elkaar verbonden
zijn, is het ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen en het versterken van responsieve relaties
niet alleen een basis leggen voor sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolgereedheid en toekomstig
leren; het versterkt ook de bouwstenen voor een leven lang lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Meer lezen? Klik hier.
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