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• PhD kandidaat 

• Kinderen Bipolaire Ouder onderzoek

• Onderzoek naar het dagelijks 
functioneren in relatie tot 
psychiatrische problemen in 
kinderen van ouders met een 
bipolaire stoornis



VERHOOGD RISICO VROEGE START

om zelf ook psychiatrische
problemen, zoals een BS of 
depressie, te ontwikkelen

van psychiatrische problemen

PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN BIJ KINDEREN VAN OUDERS 
MET EEN BS



Slechtere uitkomst 
op het gebied van 

gezondheid, 
justitie, financiën 

en sociaal 
functioneren

(sub-)klinische 
psychiatrische 

problemen



Wat betekent een verhoogd risico op psychiatrische
problemen met vaak een vroege start voor het 

dagelijks functioneren bij kinderen van ouders met 
een BS?



DRIE FUNCTIONERINGSDOMEINEN

THUIS
Om kunnen gaan met 

ouders en
broers/zussen

GEMEENSCHAP
Gemeenschapsactiviteiten
en relaties met vrienden

SCHOOL
Academische prestatie
en gedrag op school
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GEMEENSCHAP
Mogelijk aangedaan bij
hele jonge en oudere
kinderen van ouders

met een BS

SCHOOL
Niet aangedaan bij

kinderen van ouders
met een BS



Mogelijk 
sociaal 

aangedaan

Niet 
aangedaan

Niet 
aangedaan

Mogelijk 
sociaal 

aangedaan

Te weinig 
informatie



Hypothese 1: niet genoeg 
sociale leermomenten

Hypothese 2: toename 
psychiatrische problemen zorgen 

voor verminderd functioneren



MAAR…
Er zijn onderzoeken die 

ongeacht de psychiatrische
problemen van de kinderen
alsnog aangedaan sociaal 

functioneren zien

Objectief functioneren zegt
weinig over subjectieve

beleving van functioneren



Wat betekent een verhoogd risico op psychiatrische
problemen met vaak een vroege start voor het 

dagelijks functioneren bij kinderen van ouders met 
een BS?

• Meer onderzoek nodig

• Prominente positie voor functioneren 
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