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“Ik was 20 in 2020” – situering en context

• Ten aanzien van de ‘emerging adulthood’

• Ten aanzien van vorige generaties (20 in 2000, 20 in 1990)

• Ten aanzien van de pandemie 

• Ten aanzien van de toekomst



“Emerging adulthood”



• Levensfase tussen 18-28

• Unieke levensperiode op persoonlijk, sociaal, relationeel, intellectueel vlak

• Stabiele patronen om om te gaan met zichzelf, omgeving en wereld

• Uitdagend en stresserend



• Maatschappelijke vaststelling
• langer thuiswonen

• terug naar hotel Mama

• ‘Wachtperiode’ 

• Los van sociale klasse & economische realiteit (?)

• « The in-between age »
• Tussen afhankelijkheid van de ouders en 

volwassen verantwoordelijkheid



Emerging adulthood, een
nieuwe levensfase (1)

• Identiteitsexploratie
• Niét identiteitsformatie (verwachting van de volwassene) maar 

identiteitsexploratie (verwachtingen van de ontluikende volwassene)

• Bewuste vraag ‘wie wil ik zijn als persoon, als partner, als werker’?

• ‘Voorbereiding’

• Instabiliteit in werk en relaties
• Gemiddeld aantal veranderingen van werk ~8

• Variabiliteit in # partners

• Variabiliteit in gender en invullen van seksuele identiteit

Jeffrey Arnett, Clark University



Emerging adulthood (2)

• Focus op zichzelf
• Aannemen van ‘volwassen rollen’ (o.a. relatie, werk) maar niet stabiel/duurzaam

• Zoeken naar vrijheden tussen verantwoordelijkheden

• ‘Finding myself’ ~perceptie van egoïsme en gebrek aan empathie 

• Feeling in-between
• « Er nog niet zijn »



Emerging adulthood (3)

• Opportuniteiten en mogelijkheden
• Gevoel dat het leven beter zal zijn dan dat van de ouders

• Positieve verwachtingen rond job ($, work-life)

• Verwachtingen rond relatie
• 40% gehuwd tegen 30, 30% kinderen tegen 30…



• Emerging adults hanteren een andere definitie van ‘volwassenheid’
• Niet de klassieke demografische transities (diploma, relatie, ouderschap, loopbaan) – niet 

het eindpunt 
• Wel een afweging van kwaliteiten die op self-sufficiency duiden (verantwoord en 

onafhankelijk keuzes maken; financieel onafhankelijk worden) – wel het proces

• Verwachtingen ten aanzien van studeren
• 60% > 2h/dag studeren
• “Het zal leuk worden”
• “Mezelf leren kennen”
• “Aanpoten”
• “Mijn eigen richting kiezen”



Tegenstrijdige 
houdingen?

• Tegenstrijdige gevoelens komen vaker voor
• Stressvol versus ‘fun & excitement’

• Zijn voor de emerging adults geen probleem



Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief…

• Op een andere wijze naar ontwikkeling leren kijken
• Erickson vs. Arnett; crises vs. opportunities

• Erikson : nadruk op omgaan met crisissen, verbonden aan de levensfasen / acceptatie van 
volwassenheid of afwijzen van volwassenheid

• Arnett : nadruk op persoonlijke invulling van opportuniteiten binnen een levensfase 

• Biologische maturatie hersenen (‘uitrijpen’ van prefrontale cortex en 
cerebellum) > 18 jaar

• Planning & controle van impulsen

• Inschatten van risico / beloning



Vanuit 
maatschappelijk 

perspectief…

• Op een andere wijze naar jongeren leren kijken
• Steunend en explorerend

• Arbeidsmarkt aanpassen?

• Explorerend? 

• Leren emerging adults te laten omgaan met 
irrealistische verwachtingen?

• Expectation for college (60% denkt een universiteitsdiploma 
te halen; 70% start universiteit en 38% haalt diploma)  



Vanuit klinisch 
perspectief 

Turbulent emotioneel leven bij 
18-28 jarigen

Maturing out: 75% ‘groeit er uit’

Lee et al., 2016; Weijers et al., 2013; Berck, 2014



Kwetsbaarheid én weerbaarheid

Hogere kans op 
emotionele 
problemen 

Maturing out

• Duurzame relatie, huwelijk
• Social connectedness
• Social support 
• Vaderschap en transitie naar nieuwe generatie 



Take home massages 

• 20-jarigen vallen binnen een specifieke leeftijdsfase waarin gebrek aan 
standvastigheid, emotionele instabiliteit en niet-weten centraal staan 

• Opdrachten voor jongeren: verantwoordelijkheids-skills verwerven, oefenen, 
trial-and-error toelaten, context creëren waarin dit mogelijk is

• “Maturing out”



Ten aanzien van andere 
generaties 



Vanuit deze kijk: hoe gaat het met de jongeren?



Demyttenaere, Bruffaerts, Possada-Villa, …, Kessler RC. JAMA, 2004 50-70% van de stoornissen zijn mild



8-15 jarigen:

Tot 50% psychische
problemen, 

15-20% stoornissen
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Emotionele problemen bij 18-24-jarigen

Jackson, 2009; Bailer et al., 2008; Slutske, 2005; McCabe et al., 2007; Rosiers et al., 2011; Mortier et al., 2015; Kiekens et al., 2016; Bruffaerts et al.,2018; Zivin et al., 
2009; Verger et al., 2009; Vazquez & Blanco, 2006; Eisenberg et al., 2009; 2011; Auerbach et al., 2016; 2018

Hogere prevalentie bij 18-24-jarigen die niét 
in hoger onderwijs zijn



COHORTEFFECTEN

• Hogere prevalentie van 
stoornissen bij recentere 
cohorten

• Specifieke stijging van 
externaliserende stoornissen

• Heeft implicaties naar de 
structuur en organisatie van de 
ggz
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Kiekens et al., 2019; Mortier et al., 2016; Ebert et al., 2019; Benjet et al., 2021

Risicofactoren

Start van een stoornis



• Social connectedness
• >2 lower odds of emotional problems

• Connectedness with college
• ~2x lower odds of emotional problems

• Buffers feelings of anxiety and sadness

Graber et al., 2016; Lester et al., 2013; Ueno, 2004; Whitlock et al., 2012



Friendship & 
connectedness

Harvard Gazette, 2017; Vaillant, 2012; 
Mental Health Foundation, 2016

Harvard 
Grant 
Study



Hulpzoekgedrag 18-19 jarigen (vs. algemene 
bevolking)
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Redenen om geen hulp te zoeken: studenten hoger 
onderwijs (FLEcS study, 2020-2021, N~16,000)

% voorkomen PARP

• Ik wil het zelf oplossen 64% 6%

• Het zal teveel kosten 59% 14%

• Ik weet niet waar naartoe 58% 9%

• Logistiek (tijd, plaats,…) 52% 47%

• Ik zou me beschaamd voelen (stigma) 49% 8%

• Ik denk dat het niet zal werken 49% 14%

• Invloed op schools functioneren (stigma) 42% 0%

• Men zal anders tegen me doen (stigma) 42% 1%

• Eerder bespreken met vrienden / familie 34% 0%
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Take home massages 

• Jongeren hebben meer emotionele problemen in vergelijking met volwassenen 
en ouderen, voornamelijk externaliserende problemen 

• Niet iedereen hoeft in langdurige behandeling, maar we moeten denken aan een 
breed veld van interventies (op vindplaatsen waar de emotionele problemen 
starten)

• Verbondenheid, sociale steun, weerbaarheid, autonomie en competentie staan 
centraal als buffer tegen de ontwikkeling van emotionele problemen



Being 20 in the pandemic



Metaforum 31



• Early reports & rapid reviews 
• Swift reviews / incomplete data / case reports

• Scientific integrity

• No reference to what was there before the pandemic

• 100% of the people
• Suspended courses / home schooling

• Reduced space to live 

• Reduction of social contact

“Effects” of COVID19 on mental health 



33

Booming reports … 

• “Up to 95% affected”

• 29-36% anxiety

• 37-39% depression

• 23-71% stress

“COVID19 has a 

negative psychological

effect” 



• Risk factors
• Prior anxiety problems ~2.5

• Low SES at home ~2.4

• Female gender ~2.0

• (Proximity of) knowing someone infected  ~1.5

• >8 hours / day on screens ~1.2

• Protective factors : social support, 
connectedness, resilience 

But is every 18-24 old equally affected?

Browning et al., 2021; Bruffaerts & Jeannin, 2021; Yang et al., 2021; Vigo et al., 2021



Metaforum

• All-in-all : ~4/10 students screen positive

for a mental disorder – not more than

before

• Pandemic-related variations?

• Wave 1: ¼ no stress, 55% stress, sadness,

anxiety but not often, 1/5 high impact

• Wave 2: 1/3 good-to-excellent mental health;

44% moderate, 1/5 low mental health

• Incidence of disorders ~4%

Bruffaerts & Jeannin, 2021; Vigo et al., 2021



Most students reported
increased stress, anxiety, and 

sadness, but to a low frequency
(ie a ‘little of the time’ & ‘some

of the time’)

Increased stress Increased sadness

Increased anxiety

Stress, anxiety, and sadness



Comparison March/April 2020 vs. March-April 2019 vs. 

December 2020-January 2021

Monthly stress assessments, pre-COVID

Stress March/April 
2019 and 2020

Suicidality March/April
2019 and 2020

Different 
attribution

styles



pre-COVID WAVE 1 WAVE 2

Depression 11-20% 18% 19%

Suicidality 6-12% 11% 14%

Anxiety disorder 8-12% 15% 17%

Disordered eating behaviors 1-7% - 3-14%

Mental disorders before and during the pandemic



Take home massages 

• De pandemie heeft op 100% van de jongeren impact, maar voor  1/5 weinig tot 
niet, 3/5 een beetje tot matig en voor 1/5 ernstig 

• Bezorgdheid met betrekking tot stijging van gedachten aan de dood, 
eetstoornissen en zelfverwondend gedrag



The future …







Kijken we (te) negatief naar onze jongeren?

• “Impact” van de pandemie op jongeren
begrijpen vanuit de emerging adulthood

• Hoge weerbaarheid ~bounceability

• “Maturing out” van probleemgedrag in
de groei en de opname van
verantwoordelijke rollen in de
jongvolwassenheid

• Niet-polariserend denken (self-fulfilling
prophecies)

• Oudere generaties kijken altijd
negatiever naar jongere
generaties – the lost generation

• Autonomie, verbondenheid,
competentie, weerbaarheid

• Iedere generatie co-creëert eigen
betekenissysteem



Take home massages 

• Oudere generaties kijken steeds negatief naar nieuwere generaties en 
voorspellen steeds een slechter verloop 

• Creëer in and beyond the pandemic zogenaamde ‘communities of caring’

• Verbondenheid, sociale steun, weerbaarheid, autonomie en competentie staan 
centraal als buffer tegen de ontwikkeling van emotionele problemen

… niet enkel bij jongeren, maar bij iedereen…


