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Een lesbisch meisje in de gesloten jeugdzorg: ‘Op
de leefgroep schreeuwde een jongen tegen een
andere jongen ‘vieze stinkhomo’. Toen kreeg ik een
vastloper en viel aan’.

Hogeschool Leiden 10 april 2019. LHBT-
jongeren in de jeugdzorg vormen een
bijzonder kwetsbare groep. In de algemene
populatie zijn ze oververtegenwoordigd in
suïcide-aantallen. In de jeugdzorg geeft ze
dat een extra kwetsbaarheid omdat veel
jeugdzorginstellingen niet zijn ingesteld op
sekse-specifieke begeleiding. In dit stuk
wordt ingegaan op moeilijkheden die deze
jongeren ondervinden en worden een aantal
aanbevelingen voor de praktijk gedaan.

Ontwikkeling in de adolescentie en LHBT

De adolescentie is in veel opzichten de meest
kwetsbare periode in het leven van jongeren. In
deze tijd wordt de bedrading van de hersenen
herzien en komen vaak sluimerende psychische
problemen naar boven. Identiteitsontwikkeling, die
vaak nog diffuus is, maakt een stormachtige
periode door waarbij de overgang naar het
voortgezet onderwijs ook allerlei veranderingen,
waaronder vaak het krijgen van een nieuwe
vriendenkring en later vaak eerste seksuele
ervaringen een rol kunnen spelen. Die ervaringen
zijn niet altijd positief en kunnen diepe wonden
achterlaten in die toch al kwetsbare periode van de
ontwikkeling. Een kenmerk van adolescenten is
over het algemeen een hang naar ‘gewoon’
(conformisme). ‘Anders’ zijn wordt in deze periode
niet fijn gevonden. Wanneer je ‘anders’ bent
(lesbisch, homo biseksueel of transgender-LHBT)
legt dat een extra druk op de
identiteitsontwikkeling. Maar daarvoor uitkomen is
niet altijd welkom in onze samenleving, zeker niet
tussen leeftijdsgenootjes die zelf ook worstelen
met hun identiteitsontwikkeling. Vaak schamen
jongeren zich voor hun LHBT-geaardheid. Alhoewel
in onze maatschappij de participatie van
minderheden gestaag vordert (Pinker, 2012) is dat
zeker nog niet het geval in alle lagen van de
bevolking. De jongeren op de leefgroep en in het
speciaal onderwijs vormen daar geen uitzondering
op, in tegendeel. Ze komen vaker uit lagen van de
bevolking waar traditionele meningen over
seksuele geaardheid nog vast verankerd zijn. Dat
maakt het voor LHBT-adolescenten niet makkelijk.

Residentiele jeugdzorg en speciaal onderwijs

In de residentiele jeugdzorg en het speciaal
onderwijs bevinden zich veel jongeren die uit
gezinnen komen waar nog tamelijk traditionele
waarden met betrekking tot seksuele voorkeur
heersen. Vaak hebben zowel ouders als jongeren
een regieprobleem (intergenerationele
probleemtransmissie) en naast huiselijk geweld is
schelden een veel voorkomende wijze van
communiceren, waarbij het ‘K’ -woord (kanker-
met allerlei adjectieven) en het ‘vieze H’-woord
(Homo) veel gebruikt worden. Ook op straat en op
het schoolplein wordt onderling veel gescholden,
vaak met gebruik van de K en H-woorden. In veel
gevallen wordt daar overigens door jongeren niet
eens de link gelegd met kanker en homo op zich,
maar is het een automatisme. Pedagogisch
medewerkers en leerkrachten proberen zo veel
mogelijk taalgebruik te corrigeren, maar vaak zit
het diep bij deze jongeren geworteld en onbewust
kwetsen ze daarbij andere jongeren die worstelen
met hun seksuele identiteit (en soms met een aan
kanker overleden ouder!).

Beperkingen

Veel jongeren in de residentiele zorg en het
onderwijs hebben als gevolg van beperkingen en
negatieve jeugdervaringen een afwijkende
persoonlijkheidsontwikkeling en een achterstand in
morele- en empathieontwikkeling (Vansteenkiste &
Soenens, 2015), iets wat ze ook kwetsbaar maakt
voor negatieve beïnvloeding door anderen.

Met veel negatieve jeugdervaringen en
beperkingen hebben jongeren in de residentiele
zorg ook vaak veel negatieve emotionaliteit in de
opbouw van hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dat gaat dan om een laag zelfbeeld, angst,
wantrouwen en depressie (Wolf & Baglivio 2017).
Ze zijn dan snel prikkelbaar. Dat is met name het
geval als het klimaat op de groep of het klimaat in
de klas slecht is (Stams & van der Helm, 2017).



Klimaat en LHBT

Het leef- en leerklimaat heeft een belangrijke invloed
op de groepsdynamica en onderlinge omgang tussen
de jongeren. Wanneer het leefklimaat op de groep of
het leerklimaat in de klas slecht is ontstaat er al snel
stress die zich vaak uit in een overlevingsstrijd,
waarbij antisociaal gedrag gaat domineren (Stams &
van der Helm, 2017). Dat kan bijzonder veel invloed
hebben op LHBT-jongeren, die toch al worstelen met
een negatief zelfbeeld vanwege hun negatieve
jeugdervaringen, waar ook nog het stigma van hun
geaardheid en de schaamte daarover bij kan komen
(Bering, 2018 pp.83-84). Ook de gedachten tekort te
schieten naar ouders en familie kunnen daar een
belangrijke rol bij spelen (Bering 2018, p 101).

Gevolgen van een negatief zelfbeeld en
schaamte

De gevolgen van een negatief zelfbeeld, schaamte en
het idee tekort te schieten kunnen zich uiten in meer
depressief en agressief gedrag (bang en boos). Dat is
vaak een combinatie van een vecht-vluchtreactie.
Waar in de samenleving het risico op
zelfbeschadiging en suïcide bij LHBT-jongeren al veel
groter is (Haas et al, 2010; Russel et al, 2001) kan
dit, wanneer jongeren geen invloed hebben op waar
en met wie ze zijn (residentiele jeugdzorg, speciaal
onderwijs) ernstige consequenties hebben. Wanneer
je je in een dergelijke omgeving ‘anders’ voelt krijg je
vaak ook minder aansluiting met andere jongeren en
raak je sociaal geïsoleerd. Daarbij komt nog dat
sommige pedagogisch medewerkers afkeurend staan
naar homoseksualiteit. In het gewone leven kan je
mensen die jouw afkeuren vaak wel uit de weg gaan.
Op de leefgroep en in het onderwijs kan je daar soms
niet aan ontkomen. Ook je geaardheid verborgen
houden is vaak heel lastig. In zo’n kleine
gemeenschap lekt veel uit.

Seksueel misbruik

Daarbij komt nog, dat als gevolg van hun gebrek aan
zelfwaardering ze extra kwetsbaar zijn voor misbruik
door mensen van het geslacht waar ze juist niet op
vallen, zelfs binnen instellingen en in het onderwijs.
Het is belangrijk in deze dat we beseffen dat het
voorkomen van seksueel misbruik in de gewone
populatie al hoog ligt (bij meisjes meer dan 20% en
bij jongens meer dan 9%; in gezinnen met
problemen liggen die percentages nog zeker 10%
hoger (Finkelhor et al., 1990). In instellingen is dat
grotendeels onbekend.

Seksueel misbruik maakt de wanhoop en het gevoel
‘kapot’, of ‘onherstelbaar beschadigd’ te zijn vaak
erger. Jongeren gaan hierover eindeloos dwangmatig
piekeren (rumineren) en ontwikkelen disfunctionele
gedachten. Bering (2018 p. 147) spreekt van
‘contrafactisch denken’, waarbij jongeren zichzelf de
schuld geven van wat hen is overkomen. Het is de
praktijk soms moeilijk te begrijpen waarom jongeren
seksueel misbruik verzwijgen, zelfs ontkennen en
weigeren aangifte te doen. We noemen dit ‘self-
silencing’ (Maij & Dixit, 2019).

In het geval van seksueel misbruik is er dus sprake
van een dubbele beschadiging, die nog verder wordt
gevoed door sociale isolatie en de eenzaamheid van
het niet durven te vertellen over de pijn van wat is
gebeurd. Dit is een bijzonder ernstig fenomeen omdat
hierdoor vaak de problemen verergeren en door een
verkeerde probleemanalyse niet meteen intensieve
trauma-therapie kan worden gegeven, iets wat wel
nodig is. Bij sommige instellingen zoals bijvoorbeeld
bij Fier wordt daarom bij bijna alle meiden bij
binnenkomst meteen zes weken intensieve trauma-
therapie gegeven. Voor LVB zijn tegenwoordig
gespecialiseerde therapeuten. Deze behandeling blijkt
in de praktijk zeer effectief. Maar trauma-therapie
moet gevolgd worden door een effectieve vervolg
behandeling, de juiste begeleiding en nazorg om
effect te sorteren. Die behandeling dient integraal te
zijn, op maat en rekening te houden met eventuele
LHBT-achtergrond, het ontwikkelingsprofiel
(cognititief, sociaal-emotioneel en qua
persoonlijkheid) en andere bijzondere kind-
kenmerken (zoals bijvoorbeeld een licht
verstandelijke beperking).

Een aanpak die op beheersing en straf is gericht
werkt niet.

Hoe kunnen we LHBT-jongeren in de jeugdzorg en
het

het
speciaal onderwijs beter begeleiden?

Een taak voor instellingen en scholen: meer
nadruk op persoonsvorming

Biesta (2014, 2018) betoogt dat de bijzondere taak
van de zorg en het daaraan gekoppelde onderwijs
gericht moet zijn op cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling maar ook op persoonsvorming. Hoe
veranderen we in de behandeling en in het (speciaal)
onderwijs de problemen van leerlingen in de
persoonsvorming, met name het negatieve zelfbeeld?

Een nieuw model van persoonsvorming van Wrzus &
Roberts (2017) kan daar licht op werpen. Het model
gaat ervan uit dat de persoonlijkheid van iemand zich
voortdurend vormt aan de hand van zijn eigen
(biologische en psychologische) kenmerken en de
kwaliteit van de interactie met de omgeving
(transactionele processen, Sameroff, 2009). Het zijn
als het ware kleine puzzelstukjes van een groter
mozaïek. Daarom wordt dit model ook wel ‘Tessera’
genoemd, een ander woord voor de vierkante
tegeltjes die in een mozaïek zitten. Het idee is niet
nieuw en de psychiater Carl Roger schreef al in 2007
over constructieve persoonlijkheidsverandering in
therapie. Voor de residentiele zorg en het onderwijs
kan de therapeut vervangen worden door de
pedagogisch medewerker of leerkracht!:

‘Voor constructieve persoonlijkheidsverandering zijn
de volgende condities nodig: er is sprake van
psychologisch contact tussen twee personen. De
eerste persoon die we de cliënt noemen is
kwetsbaar en angstig. De tweede persoon die we de
therapeut noemen, is voorspelbaar of in ieder geval
in de therapeutische relatie geïntegreerd. De
therapeut heeft altijd respect voor de cliënt en een
onvoorwaardelijke empathisch vermogen om
zijn/haar referentiekader en doelen te begrijpen en
terug te communiceren aan de cliënt. Deze
communicatie naar de cliënt van zijn begrip en
onconditioneel respect (niet de cliënt veroordelen
maar eventueel zijn gedrag) moet minstens aanwezig
zijn om persoonlijkheidsverandering mogelijk te
maken’



Andere eisen aan behandeling LHBT-jongeren

Behandeling op de leefgroep van LHBT-jongeren stelt
andere eisen dan bijvoorbeeld jongeren met een
gedragsstoornis. Wanneer de behandeling op een
grote hoop gegooid wordt doe je LHBT-jongeren
tekort en lopen we zelfs het risico dat we
gedragsproblemen veroorzaken. NB: mijn motto voor
de jeugdzorg is: ’doe als eerste geen kwaad’.

Een belangrijke basis is dus als eerste een positief
leef- en leerklimaat, waarbij contact met de
groepsleiding en de leerkracht belangrijke
voorwaarden zijn volgens de Zelfdeterminatietheorie
van Ryan & Deci (2017). Wanneer het leefklimaat
repressief is trekken LHBT-jongeren, in vergelijking
tot jongeren met gedragsproblemen zich vaker terug.
Dit kan een gevaarlijke cyclus in beweging zetten die
waarschijnlijk mede tot een plotselinge zelfdoding
kan leiden (zie artikel over zelfdoding elders op deze
website). Door het terugtrekgedrag ziet de
groepsleiding niet meer wat er aan de hand is omdat
het contact afneemt. Jongeren geven zelf aan dat ze
een ‘masker’ van vrolijkheid opzetten uit angst
gefixeerd of gesepareerd te worden en zeggen dat
het goed gaat om maar geen aandacht te trekken.
Groepsleiding die vooral bezig is met gedrag van
andere drukkere jongeren te beheersen schenkt dan
soms steeds minder aandacht aan dat meisje dat
verdrietig onder een dekentje in een hoekje van de
bank zit. Soms worden deze jongeren naar kamer
gestuurd (lees: opgesloten) ‘omdat ze de sfeer op de
groep verpesten’. Ook in het speciaal onderwijs is het
juist heel belangrijk goed op te letten en voldoende
aandacht te schenken aan jongeren die niet mee
doen en zich terugtrekken.

Daarnaast is het heel belangrijk dat jongeren ook
positieve feedback krijgen over hun gevoelens.
Lotgenotencontact maakt minder eenzaam, zorgt
voor herkenning en normalisatie van het zelfbeeld.
Dat geldt overigens ook bijvoorbeeld voor jongeren
die stemmen hebben (zie stuk op deze website over
dissociatie).

Onderwijs

Een tweede belangrijk aspect van het klimaat is
onderwijs, dat kan zorgen voor
competentievergroting en daarmee de zelfwaardering
verhogen. Helaas sluit het niveau van het speciaal
onderwijs niet altijd aan bij de behoeften van
jongeren. Vaak is het niveau dat wordt geboden in de
praktijk laag, iets wat jongeren met een hoger niveau
niet motiveert. Wanneer de problemen ernstig zijn
gaan jongeren soms helemaal niet meer naar school.
Daarmee verdwijnt ook het ‘gewone’ uit het leven,
iets wat hun uitzonderingspositie en sociale isolatie
alleen maar versterkt. Weer naar school is een
belangrijke motivator voor gedrag want perspectief
helpt eenzaamheid en zelfverwijt te verdrijven en
bovendien de verveling en de contrafactuele
gedachten en dwanggedachten in het hoofd
(ruminaties).

Autonomieversterkende behandeling en
onderwijs

Tot slot is het stimuleren van het maken van eigen
keuzes (autonomie) misschien wel de belangrijkste
manier om persoonsvorming weer op gang te
brengen en te herstellen. Dat is in de behandeling en
op school vandaag de dag nog wel een teer punt.
Zoals Susanne Punt van Transferium jeugdzorg
terecht verzuchtte: ‘deze jongeren moeten al zoveel’.
Het gaat dus om het stimuleren van Motivatie in
plaats van Moetivatie. Lees hiervoor online het artikel
‘Motivatie of Moetivatie’ van Joke Verstuyf, Maarten
Vansteenkiste, Sarah de Pauw, en anderen in:
‘Signaal’:
(https://lib.ugent.be/nl/catalog/pug01:7262024 ).

Voor LHBT-jongeren is het verstandig om- in vergelijk
met jongeren die meer gedragsproblematiek
vertonen, in het kader van hun kwetsbare
eigenwaarde, niet te veel op dwang in het
persoonlijke domein te gaan acteren. In het kader
van autonomieversterking (zelfbeeld!) is het
verstandig om nog eens goed naar alle regels (en
verboden) te kijken, waarbij de sociale domeintheorie
ons kan helpen met minder regels en meer afspraken
(zie het artikel op deze website over de rol van de
sociale domeintheorie binnen de sociotherapie). Want
aan regels zitten vaak autonomie-beperkende
sancties vast die de werkrelatie beschadigen, terwijl
afspraken veel flexibeler kunnen worden gehanteerd.
In gesprek gaan over regels en uit de strijd blijven
zijn belangrijke handelingsadviezen. Een goede
verklarende analyse (Tempel & Visschendijk, 2018)
moet input geven aan behandeling op maat in plaats
van ‘one size fits nobody’. Bij jongeren met
gedragsproblemen merk je het namelijk meteen aan
een boos kind als er een probleem is. Bij jongeren
met meer internaliserende problemen kan het
voorkomen dat je pas het merkt als het te laat is.

Conclusie

De behandeling van LHBT-jongeren op de leefgroep
en in het speciaal onderwijs behoeft extra aandacht
en een andere wijze van professioneel handelen. De
aanpak dient gericht te worden op zelfacceptatie en
autonomieversterking in plaats van gedragscontrole.
Dat houdt in dat professionals dat actief moeten
organiseren in de vorm van een goede verklarende
analyse en een behandeling op maat. Dat kan het
beste door te beginnen met goed naar het kind te
luisteren.

https://lib.ugent.be/nl/catalog/pug01:7262024 ).  %0d
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