GEVOLGEN VOOR
HET GEZIN
Ouders weten zich geen raad meer; spanning en onrust thuis; meer arbeidsverzuim
onder ouders en minder focus op werk;
zusje krijgt minder aandacht en heeft een
grotere kans om zich geïsoleerd te voelen.

GEVOLGEN VOOR
VRIENDEN
Tweedeling onder de vrienden
van Levi. ‘Meelopers’ vertonen
ook meer externaliserend
gedrag. Sommige vrienden
nemen afstand van Levi.

Sfeer in de klas is soms onrustig
en onveilig, Schoolprestaties van
klasgenoten worden negatief
beïnvloed. Klasgenoten worden
gepest.

Jeugdhulpverlener zit met de
handen in het haar. “Hoe moeten
we verder?” Ondertussen blijft
Levi regelmatig terugkomen bij
de huisarts op initiatief van Levi’s
ouders.

Lichaamsfuncties:
Grotere kans op middelengebruik
en verslaving; lichamelijke
klachten die voortkomen uit
mentale klachten.

Dagelijks functioneren:
Mindere prestaties op
school; meer spijbelen;
moeilijk focussen op
school; misschien van het
gymnasium af; kans op
vroegtijdig schoolverlaten.

GEVOLGEN VOOR
KLASGENOTEN

GEVOLGEN VOOR
HULPVERLENENDE
INSTANTIES /
HUISARTS

Mentaal welbevinden:
Negatief zelfbeeld, kans op
angstige en depressieve
gevoelens, stress door
‘niet jezelf kunnen zijn’,
ongelukkige gevoelens.

Levi (16) heeft een vriendin,
maar voelt zich meer aangetrokken
tot jongens. Om allerlei redenen, zoals
druk vanuit zijn familie, durft hij daar
niet voor uit te komen. Vanwege de
worsteling met zijn gevoelens vertoon
hij hypermasculien gedrag. Op school
en in de jeugdhulpverlening wordt
de oorzaak daarvan ergens anders
gezocht, waardoor Levi niet
de juiste zorg krijgt.

Zingeving en kwaliteit
van leven:
Druk door verwachtingen
vanuit de familie; onzekerheid over de toekomst;
gevoel van ‘waar doe ik het
eigenlijk voor’.

Meedoen:
Vrienden van vroeger
‘herkennen’ hem niet meer;
verlies van vriendschappen;
Levi is niet zichzelf; gaat
‘ongezonde’ relaties aan.

LLIANTIE
EZONDHEIDSZORG
P
AAT

GEVOLGEN VOOR
DE SCHOOL
Leerkrachten hebben moeite om
het positieve leerklimaat in de
klas te bogen. Soms wordt het
plezier in het lesgeven ontnomen. De situatie van Levi legt een
bepaalde druk op de school als
organisatie.

