
1 
www.jeugdonderzoeksplatform.be 

 
 
1. Referentie 
 

Referentie Santens, T., Claes, L., Diamond, G., Bosmans, G. (2018). Depressive symptoms and 
self-harm among youngsters referred to Child Welfare: The role of trust in 
caregiver support and communication. Child Abuse & Neglect, 77, 155-167. 

Taal Engels 

ISBN - DOI 10.1016/j.chiabu.2018.01.001 

Publicatievorm Tijdschriftartikel 

 
 
2. Abstract 
 
Depressive symptoms and self-harm, i.e. non-suicidal self-injury and suicidal behaviors, are highly 
prevalent in youngsters involved in Child Welfare System (CWS) services. Little research investigates, 
however, why these CWS youngsters are at risk. We explored whether trust in caregiver support and 
communication about experiences with primary caregivers, are associated with CWS youngsters’ 
depressive symptoms and/or self-harm. An anonymous online survey of 271 CWS youngsters (10–21 
years of age, 57.2% female) was used to assess trust and communication, and depressive 
symptoms/self-harm. Results showed significant negative associations between self-reported trust in 
maternal and paternal support, and depressive symptoms/self-harm. Communication about 
experiences with one’s biological mother mediated the relationship between trust in maternal support 
and depressive symptoms/self-harm. Furthermore, the presence of an additional trustworthy 
caregiver buffered the impact of low trust in maternal or paternal support on depressive 
symptoms/self-harm. Implications for interventions targeting CWS youngsters’ depressive symptoms 
and self-harm are discussed. 
 
Depressiesymptomen en zelfverminking, d.i. niet-suïcidale zelfverminking en suïcidaal gedrag, zijn 
veelvoorkomend bij jongeren die betrokken zijn bij kinderbeschermingsdiensten. Er is weinig 
onderzoek voorhanden, terwijl die jongeren in gevaar zijn. We onderzochten of vertrouwen in 
ondersteuning van zorgverleners en communicatie over ervaringen met de primaire 
opvoedingsverantwoordelijke samenhangen met depressiesymptomen en/of zelfverminking bij 
jongeren binnen kinderbescherming. Er werd gebruik gemaakt van een anonieme online vragenlijst bij 
271 jongeren (10-21 jaar oud; 57.2% vrouwelijk) om vertrouwen en communicatie enerzijds en 
depressiesymptomen/zelfverminking anderzijds te meten. Er wordt een significante en negatieve 
samenhang gevonden tussen vertrouwen in steun van moeder en vader en 
depressiesymptomen/zelfverminking. Communicatie over ervaringen met de biologische moeder 
intermedieert de correlatie tussen vertrouwen in steun vanwege de moeder en depressieve 
symptomen/zelfverminking. Vervolgens buffert de aanwezigheid van een bijkomstige 
opvoedverantwoordelijke waarin de jongere vertrouwen heeft, de impact van een laag vertrouwen in 
ouderlijke ondersteuning op depressiesymptomen/zelfverminking. Er worden aanbevelingen 
geformuleerd voor interventies met het oog op de depressiesymptomen en zelfverminking bij 
jongeren binnen kinderbescherming. 
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3. Trefwoorden 
 

Thema(’s) Gezin; gezondheid en welzijn 

Trefwoord(en) Kinderbescherming; adolescentie; depressiesymptomen; zelfverminking; 
vertrouwen; communicatie 

 
 


