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Gedragsstoornissen bij meisjes: 
een overzicht van risicofactoren en 
ontwikkelingsverloop

W.	MERCKX,	D.	VAN	WEST

	 ACHTERGROND	 Studies over gedragsstoornissen bij meisjes zijn relatief zeldzaam. Voor een optimale preventie en 
behandeling is een degelijke kennis van de risicofactoren en het ontwikkelingsverloop echter erg 
belangrijk.

	 DOEL Een overzicht creëren van wat er bekend is over risicofactoren voor en ontwikkelingsverloop van 
gedragsstoornissen bij meisjes.

	 METHODE Binnen de databanken eric, PubMed en Medline werd gezocht naar artikelen met het passende 
onderwerp. We namen 41 studies door en vatten de belangrijkste resultaten samen.

	 RESULTATEN Meerdere risicofactoren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van gedragsstoornissen bij meisjes. 
Net zoals jongens kunnen ook meisjes de life-course-persistent vorm van antisociaal gedrag vertonen. 
Bij meisjes met deze vorm zag men vaak ernstige risicofactoren. Meisjes met ernstige vormen van 
antisociaal gedrag hebben een verhoogd risico op aanpassingsproblemen op latere leeftijd.

	 CONCLUSIE Om aan gerichte preventie en behandeling te kunnen doen, dient men ook in toekomstig onderzoek 
voldoende aandacht aan dit onderwerp te besteden.

TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 58(2016)5, 380-387

	 TREFWOORDEN gedragsstoornissen, meisjes, ontwikkelingsverloop,  
risicofactoren

overzichtsartikel

van toepassing kunnen zijn op meisjes (Zoccolillo 1993). 
Dit zou kunnen leiden tot een onderschatting van de pre-
valentie van cd bij meisjes.
Hoewel het aantal studies relatief laag is, is cd een vaak 
voorkomend probleem bij meisjes. Nock e.a. (2006) onder-
zochten het voorkomen van cd in een nationaal represen-
tatieve steekproef van 3199 Amerikaanse respondenten. 
Zij vonden een lifetimeprevalentie van 12,0% bij mannen 
en van 7,1% bij vrouwen. De gemiddelde beginleeftijd was 
11,0 jaar. Onvoldoende behandeling kan bovendien ern-
stige gevolgen hebben. In een studie van Odgers e.a. (2008) 
hadden zowel mannen als vrouwen met de life-course-per-
sistent (lcp) vorm van antisociaal gedrag op de leeftijd van 
32 jaar een sterk verhoogd risico om betrokken te zijn in 

artikel

Studies over meisjes met een gedragsstoornis of conduct 
disorder (cd) zijn relatief zeldzaam. Het overgrote deel van 
het onderzoek naar gedragsstoornissen is gericht op jon-
gens. Volgens Delligatti e.a. (2003) kunnen hierbij verschil-
lende mogelijke oorzaken een rol spelen. Ten eerste is de 
perceptie bij onderzoekers dat cd bij meisjes relatief weinig 
voorkomt en daardoor minder van belang is om te onder-
zoeken (Robins 1986). Ten tweede vindt onderzoek naar 
antisociaal gedrag vaak plaats bij klinische populaties of 
bij jongeren die geplaatst zijn. Aangezien meisjes in deze 
populaties vaak in de minderheid zijn, worden zij ook 
minder betrokken in studies naar antisociaal gedrag (Zoc-
colillo 1993). Ten derde zijn de dsm-criteria voor cd vooral 
gebaseerd op onderzoek bij jongens en zouden ze minder 
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ernstig, gewelddadig gedrag en om significante problemen 
te ervaren op financieel vlak en op vlak van lichamelijke 
en geestelijke gezondheid.
Voor een optimale preventie en behandeling van cd bij 
meisjes is degelijke kennis van de risicofactoren en het 
ontwikkelingsverloop, die specifiek bij hen van toepassing 
zijn, erg belangrijk. Met deze studie willen wij door middel 
van een systematische analyse van gepubliceerde onder-
zoeken over cd bij meisjes een overzicht creëren van wat 
er reeds bekend is over dit onderwerp.

METHODE
Binnen de databanken eric, PubMed en Medline gingen wij 
op zoek naar zo veel mogelijk artikelen met als onderwerp 
risicofactoren voor of ontwikkelingsverloop van cd bij 
meisjes. Gezien het relatief lage aantal studies over dit 
onderwerp en aangezien antisociaal gedrag de kern vormt 
van cd, betrokken wij ook studies over antisociaal en dis-
ruptief gedrag bij meisjes in onze review. In de verschil-
lende databanken werd telkens de volgende zoekterm 
gebruikt: ‘(conduct or antisocial or disruptive) and (girl* or 
female*)’. Studies over zedendelinquentie bij meisjes wor-
den in deze review niet specifiek behandeld. 
In eric konden we 17 artikelen vinden. In PubMed werden 
nog 24 bijkomende artikelen gevonden. In Medline kon-
den we geen bijkomende onderzoeken vinden. In deze drie 
databanken vonden we in totaal dus 41 studies. Daarvan 
werden ook de referenties doorgenomen, maar er konden 
geen bijkomende onderzoeken opgenomen worden.

RESULTATEN
We bespreken achtereenvolgens de verschillende risico-
factoren voor cd en vervolgens gaan we in op wat we in de 
literatuur vonden over het ontwikkelingsverloop van cd 
bij meisjes.

Risicofactoren

GENETISCHE	FACTOREN

Verschillende studies hebben het belang aangetoond van 
de aanwezigheid van antisociaal gedrag bij één of beide 
ouders voor de ontwikkeling van gedragsstoornissen bij 
meisjes. Zo stelden Monuteaux e.a. (2007) vast dat bij 
meisjes met een aandachtstekortstoornis met hyperactivi-
teit (adhd) het voorkomen van een antisociale persoonlijk-
heidsstoornis bij de vader een risicofactor was voor de 
ontwikkeling van de lcp-vorm van cd. Familiale conflicten 
waren een risicofactor voor de ontwikkeling van de ado-
lescence-limited  (al) vorm van cd. Deze bevinding onder-
steunde volgens hen de hypothese dat genetische factoren 
vooral een rol spelen bij vroege vormen van cd, terwijl 
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omgevingsfactoren vooral verband houden met vormen 
die op latere leeftijd ontstaan.
In een studie van Pajer e.a. (2008b) werd een verband 
gevonden tussen cd bij meisjes en het voorkomen van 
antisociaal gedrag bij één of beide ouders. De hypothese 
dat dit verband verklaard kan worden door de aanwezig-
heid van negatieve opvoedingskenmerken kon niet 
ondersteund worden. Tzoumakis e.a. (2012) stelden vast 
dat kinderen van moeders met een verleden van jeugdde-
linquentie meer fysieke agressie vertoonden en dit op 
vroegere leeftijd, ook wanneer werd gecorrigeerd voor 
sociodemografische factoren, socio-economische status, 
middelenmisbruik door de moeder tijdens de zwanger-
schap en delinquentie door de moeder op volwassen leef-
tijd.
Deze studies lijken te wijzen op de aanwezigheid van een 
genetische component bij de ontwikkeling van gedrags-
stoornissen bij meisjes. Dit genetisch aandeel werd onder-
zocht door Kerekes e.a. (2014). Zij toonden in een longitu-
dinaal tweelingonderzoek bij jongens en meisjes aan dat 
genetische factoren verantwoordelijk waren voor 50-62% 
van de variantie bij de oppositioneel-opstandige gedrags-
stoornis (odd) en cd; alleen in het geval van cd bij meisjes 
hadden genetische factoren slechts een aandeel van 26%. 
Genetische en omgevingsfactoren gelinkt aan adhd en 
autismespectrumstoornis (ass) waren bij beide geslachten 
ook geassocieerd met odd. Bij jongens bestond deze associ-
atie ook met cd, maar in mindere mate.
Naast genetische factoren kunnen ook vroege biologische 
invloeden het risico op gedragsstoornissen verhogen. Van 
der Molen e.a. (2011) toonden in een longitudinale studie 
bij meisjes tussen 7 en 12 jaar aan dat prenataal nicotine-
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gebruik door de moeder geassocieerd was met een toename 
van disruptief gedrag over het verloop van de verschillende 
metingen. Deze associatie bleef bestaan na correctie voor 
mogelijk beïnvloedende risicofactoren bij de moeder.

LINK	MET	ANDERE	ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

Zoals we hiervoor reeds beschreven, bestaat er een belang-
rijke link tussen ontwikkelingsstoornissen, zoals adhd en 
ass, en stoornissen in het gedrag. Verschillende studies 
hebben zich op deze link toegespitst. Monuteaux e.a. 
(2007) toonden bijvoorbeeld aan dat adhd bij meisjes een 
belangrijke risicofactor was voor de ontwikkeling van cd. 
Côté e.a. (2002) stelden vast dat meisjes enkel een verhoogd 
risico hadden op cd als ze hoog scoorden op hyperactiviteit 
en onbehulpzaamheid, in tegenstelling tot jongens die ook 
reeds een verhoogd risico hadden als ze hoog scoorden op 
hyperactiviteit alleen. Hipwell e.a. (2007) toonden aan dat 
hyperactiviteit/impulsiviteit en een negatieve emotionele 
instelling bij meisjes een unieke associatie hadden met cd, 
maar niet met de aanwezigheid van callous-unemotional 
traits (cu-traits), na controle voor comorbide cd. In de studie 
van Kerekes e.a. (2014) was cd bij jongens eerder geassoci-
eerd met hyperactiviteit/impulsiviteit, terwijl er bij meis-
jes eerder een associatie was met concentratieproblemen. 
In deze studie waren odd en cd echter zowel bij jongens als 
bij meisjes het sterkst geassocieerd met het ass-subdomein 
‘problemen met sociale interactie’.
Ook odd lijkt verband te houden met de ontwikkeling van 
antisociaal gedrag. In een review van Keenan e.a. (1999) 
werd odd gezien als mogelijke voorloper in het ontwikke-
lingsproces tot cd. Burke e.a. (2010) stelden vast dat vooral 
de symptoomdomeinen ‘oppositioneel en antisociaal 
gedrag’ de ontwikkeling van cd op latere leeftijd voorspel-
den. Bij meisjes van het blanke ras was ook het symptoom-
domein ‘negatief affect’ geassocieerd met cd op latere 
leeftijd. In een longitudinale studie van Kroneman e.a. 
(2011) bij meisjes tussen 7 en 12 jaar was de aanwezigheid 
van cu-traits geassocieerd met een blijvende aanwezigheid 
van odd/cd-symptomen. Het effect van negatieve opvoe-
dingskenmerken op odd/cd-symptomen werd ook ver-
sterkt door de aanwezigheid van cu-traits.

NEUROPSYCHOLOGISCHE	EN	ANDERE	FACTOREN

Naast psychiatrische ontwikkelingsproblemen kunnen 
ook neuropsychologische factoren belangrijke risicofacto-
ren vormen. Zo toonden Giancola e.a. (1998a) aan dat het 
hebben van zwakke executieve vaardigheden bij meisjes 
een onafhankelijke risicofactor was voor het ontwikkelen 
van antisociaal gedrag. Er was vooral een associatie met 
agressieve vormen van cd. Pajer e.a. (2008a) stelden vast dat 
meisjes met cd een lagere algemene intelligentie en slech-

tere visuospatiële, executieve en schoolse vaardigheden 
hadden dan meisjes zonder cd. Na correctie voor demogra-
fische factoren, bleef de associatie met een lagere algemene 
intelligentie en slechtere visuospatiële en schoolse vaar-
digheden bestaan. Moffitt en Caspi (2001) toonden aan dat 
neurocognitieve beperkingen vooral voorkwamen bij 
meisjes met de lcp-vorm van antisociaal gedrag.
Enkele studies gingen in op de invloed van temperament-
factoren, copingvaardigheden en cognities op de ontwik-
keling van antisociaal gedrag. Giancola e.a. (1998b) vonden 
in hun studie bij meisjes tussen 14 en 18 jaar een associatie 
tussen een moeilijk temperament en cd. Moffitt en Caspi 
(2001) stelden dat deze associatie vooral aanwezig was bij 
meisjes met de lcp-vorm van antisociaal gedrag. Volgens 
Keenan e.a. (1999) spelen naast temperamentfactoren ook 
negatieve cognities een rol bij de ontwikkeling van cd bij 
meisjes. Deane en Young (2014), ten slotte, wezen in hun 
studie op de associatie tussen beperkte copingvaardighe-
den en adhd, in combinatie met antisociaal gedrag.
Pajer e.a. (2010) onderzochten de mate waarin meisjes met 
cd in staat zijn emoties bij anderen te herkennen. Zij von-
den geen significant verschil tussen meisjes met en zonder 
cd wat betreft de herkenning van emoties op foto’s van 
gelaatsuitdrukkingen. Binnen de cd-groep werd er ook 
geen invloed gevonden van de aanwezigheid van agressief 
antisociaal gedrag op de herkenning van emoties. Uit een 
studie van Fairchild e.a. (2010) bleek echter dat, in vergelij-
king met de controlegroep, meisjes met cd angst en walging 
minder goed herkenden op foto’s van gelaatsuitdrukkin-
gen. Bovendien waren binnen de cd-groep meisjes met 
cu-traits minder goed in het herkennen van verdriet.
Schwenck e.a. (2014) vergeleken drie groepen met elkaar, 
namelijk meisjes met cd met cu-traits, meisjes met cd 
zonder cu-traits en meisjes zonder cd. Zij vonden dat 
meisjes met cd zonder cu-traits meer tijd nodig hadden om 
droevige, angstige en blije gelaatsuitdrukkingen te her-
kennen. Deze meisjes herkenden ook droevige gelaatsuit-
drukkingen minder vaak dan de andere twee groepen. 
Meisjes met cd en cu-traits haalden een hogere score op het 
herkennen van angstige gelaatsuitdrukkingen dan meisjes 
uit de andere twee groepen. Leereffecten waren in de ver-
schillende groepen gelijk, behalve dat meisjes met cd 
zonder cu-traits de tweede keer minder angstige gelaatsuit-
drukkingen herkenden dan de eerste keer.
Fairchild e.a. (2010) onderzochten de mate waarin meisjes 
met cd gevoelig zijn voor conditionering. Zij vonden dat 
meisjes met cd een verminderde schrikreflex en huidgelei-
dingsrespons vertoonden op het toedienen van een aver-
sieve geluidsstimulus. Wanneer deze stimulus werd 
gekoppeld aan een neutrale, visuele stimulus, vertoonden 
de meisjes met cd een lagere huidgeleidingsrespons, in 
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vergelijking met de controlegroep, wanneer deze visuele 
stimulus werd aangeboden zonder geluidsstimulus.
In twee van de geselecteerde studies onderzocht men ten 
slotte de invloed van ras op de ontwikkeling van gedrags-
stoornissen bij meisjes. Van der Molen e.a. (2011) vonden 
binnen een cohort van Amerikaanse meisjes een associatie 
tussen het Europees-Amerikaanse ras en disruptief gedrag. 
Pajer e.a. (2008b) en Miller e.a. (2009) konden echter geen 
invloed van ras op de ontwikkeling van disruptief gedrag 
aantonen.

OMGEVINGSFACTOREN

Naast aanlegfactoren spelen ook risicofactoren in de 
omgeving een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 
gedragsstoornissen bij meisjes. Vooral bij de vroege vor-
men zijn dit op de eerste plaats factoren binnen het gezin 
(Kroneman e.a. 2009; Pitzer e.a. 2010; Javdani e.a. 2011). 
Johnson & O’Leary (1987) stelden bijvoorbeeld vast dat het 
gedrag van meisjes tussen 9 en 11 jaar verband hield met 
het gedrag van hun ouders, vooral met dat van de moeder. 
Ilomäki e.a. (2006) stelden vast dat gezinsproblemen, zoals 
scheiding en geweld, bij meisjes leiden tot een verhoogd 
risico op het ontstaan van cd. Bij jongens kon dit verband 
niet worden aangetoond.
Verschillende onderzoekers vonden een verband tussen 
opvoedingskenmerken, zoals weinig ouderlijke genegen-
heid en een agressieve opvoedingsstijl, en het voorkomen 
van antisociaal gedrag bij meisjes (Hipwell e.a. 2008; Pajer 
e.a. 2008b; Miller e.a. 2009; Kroneman e.a. 2011). Kann en 
Hanna (2000) en Delligatti e.a. (2003) benoemden psychi-
atrische problemen bij ouders en een negatieve opvoe-
dingsstijl als belangrijke risicofactoren voor antisociaal 
gedrag bij meisjes. Van der Molen e.a. (2011) stelden vast 
dat een maternale depressie, maternaal antisociaal gedrag 
voor de leeftijd van 15 jaar en weinig moederlijke genegen-
heid geassocieerd waren met disruptief gedrag bij meisjes.
Harold e.a. (2014) besloten dat een hoge mate van moeder-
lijke aandacht een beschermende factor was, maar dat het 
effect afhankelijk was van de aard van het risico. Bij 
meisjes met een voorgeschiedenis van verwaarlozing, 
wonend bij pleegouders, was veel moederlijke aandacht 
geassocieerd met minder depressieve symptomen, maar 
niet met een verminderd voorkomen van antisociaal 
gedrag. Bij meisjes met een verhoogd familiaal risico op 
depressie, wonend bij de biologische ouders, was veel 
moederlijke aandacht geassocieerd met een verminderd 
voorkomen van antisociaal gedrag, maar niet met minder 
depressieve symptomen.
Omgekeerd toonden enkele studies aan dat antisociaal 
gedrag bij meisjes ook invloed kan hebben op gezinsfacto-
ren.  Hipwell e.a. (2008) vonden dat antisociaal gedrag bij 

meisjes een risicofactor bleek te zijn voor het toepassen 
van zware straffen door de ouders. In een studie van Fos-
sum e.a. (2007) ervoeren ouders van meisjes met ernstig 
disruptief gedrag meer stress dan ouders van jongens met 
ernstig disruptief gedrag en vertoonden de moeders van 
deze meisjes meer depressieve symptomen.
Naarmate meisjes ouder worden, neemt de invloed van 
leeftijdsgenoten op het gedrag toe. Zowel Talbott (1997) als 
Miller e.a. (2009) vonden dat omgang met delinquente 
leeftijdsgenoten een belangrijke risicofactor was voor de 
ontwikkeling van antisociaal gedrag bij meisjes. Volgens 
Kroneman e.a. (2009) kon vooral de al-vorm deels ver-
klaard worden door meer omgang met leeftijdsgenoten. 
Uit een studie van Javdani e.a. (2011) bleek dat tijdens de 
jongvolwassenheid geslachtsspecifieke omgevingsfacto-
ren (bijv. huiselijk geweld en prostitutie) een belangrijke 
rol speelden bij de ontwikkeling van antisociaal gedrag bij 
vrouwen.
Ten slotte onderzocht men in enkele studies de invloed van 
demografische factoren. In een studie van Hipwell e.a. 
(2002) waren meisjes uit achtergestelde buurten overver-
tegenwoordigd binnen de subgroep van meisjes met dis-
ruptief gedrag. Pajer e.a. (2008b) konden echter geen signi-
ficant verband aantonen tussen de kwaliteit van de buurt 
waar men woonde en het al dan niet hebben van cd.

ONTWIKKELINGSVERLOOP

In een review van Silverthorn en Frick (1999) werd aange-
geven dat meisjes vaak pas antisociaal gedrag beginnen te 
vertonen in de adolescentie. Omdat verschillenden onder 
hen overeenkomsten vertoonden met jongens die de lcp-
ontwikkelingsweg van antisociaal gedrag volgden (bijv. 
neuropsychologische beperkingen), veronderstelde men 
dat meisjes vaak een ontwikkelingsweg met delayed-onset 
naar antisociaal gedrag volgen. Onderliggende kwetsbaar-
heden zouden hierbij slechts tot uiting komen in de ado-
lescentie, daar waar deze bij jongens reeds tot uiting komen 
in de kindertijd.
Latere studies, zoals die van Côté e.a. (2001) en Schaeffer 
e.a. (2006), toonden echter aan dat er wel degelijk een 
subgroep was van meisjes die reeds op jonge leeftijd een 
hoge mate van disruptief gedrag vertoonden. Côté e.a. 
(2001) gaven aan dat deze meisjes een significant hoger 
risico hadden om in hun adolescentie te voldoen aan de 
criteria voor cd. In de studie van Moffitt en Caspi (2001), 
waarbij 1037 kinderen van 3 jaar (van wie 48% meisjes) 
longitudinaal werden gevolgd, werd een verhouding van 
10 jongens op 1 meisje gevonden wat betreft de lcp-vorm 
van antisociaal gedrag. De verhouding bij de al-vorm was 
1,5 op 1. Zowel jongens als meisjes met de lcp-vorm van 
antisociaal gedrag vertoonden ernstige risicofactoren, 
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zoals neurocognitieve beperkingen en een moeilijk tem-
perament. Jongens en meisjes met de al-vorm vertoonden 
deze risicofactoren niet.
Messer e.a. (2006) stelden vast dat jongens meer persoon-
lijke risicofactoren vertoonden, zoals neurocognitieve 
beperkingen en ontwikkelingsstoornissen. Vooral deze 
factoren zorgden voor het genderverschil in de vroege 
vormen van antisociaal gedrag. Fontaine e.a. (2009) gaven 
in hun review aan dat antisociaal gedrag bij meisjes ver-
schillende ontwikkelingspaden kan volgen, waaronder 
ook de lcp- en de childhood-limited (cl)-vorm. Daarbij bena-
drukten zij dat de auteurs van de betreffende studies ver-
schillende methoden gebruikten om antisociaal gedrag te 
meten en dat de onderzoekspopulaties vaak eerder klein 
waren. Brennan en Shaw (2013) vonden in hun review 
geen consistent bewijs voor het bestaan van een cl-vorm 
van cd bij meisjes.
Naast het onderscheid tussen vroege en late aanvang kan 
antisociaal gedrag ook worden onderverdeeld volgens de 
vorm die het gedrag aanneemt. Gorman-Smith en Loeber 
(2005) toonden aan dat meisjes grotendeels dezelfde ont-
wikkelingswegen van disruptief gedrag volgden als jon-
gens, zoals beschreven door Loeber en Hay (1997), namelijk 
de overt pathway, gekenmerkt door verbale en fysieke 
agressie, de covert pathway, gekenmerkt door gedragspro-
blemen als stelen en liegen en de authority conflict pathway, 
gekenmerkt door oppositioneel gedrag. In de covert 
pathway waren er echter minder meisjes dan jongens die 
overgingen van licht naar matig of ernstig disruptief 
gedrag.
Talbott (1997) en Kann en Hanna (2000) toonden aan dat 
er op lagereschoolleeftijd veel overeenkomsten zijn tussen 
antisociaal gedrag bij meisjes en bij jongens, maar dat tij-
dens de adolescentie meisjes in vergelijking met jongens 
minder directe fysieke of verbale agressie gaan vertonen, 
maar meer sociaal gerichte agressie.

GEVOLGEN

Enkele studies onderzochten de gevolgen van antisociaal 
gedrag op korte en lange termijn. Keenan e.a. (1999) en Kann 
en Hanna (2000) stelden vast dat meisjes met antisociaal 
gedrag vaak comorbide stoornissen hadden, vooral interna-
liserende stoornissen. Ook Harold e.a. (2014) vonden in hun 
studie een sterke associatie tussen antisociaal gedrag en 
internaliserende symptomen. Burke e.a. (2010) vonden een 
associatie tussen het odd-subdomein ‘negatief affect’ en 
depressie op latere leeftijd. In een longitudinale studie van 
Hipwell e.a. (2011) werd cd vaak gevolgd door depressie. 
Volgens hen kon dit ontwikkelingsverloop bijna volledig 
verklaard worden door een overlap tussen depressie en de 
odd-dimensies ‘emotieontregeling’ en ‘opstandigheid’.

Van der Molen e.a. (2015) gingen na welke ontwikkelings-
wegen van antisociaal gedrag meisjes tussen 6 en 12 jaar 
konden volgen. Nadien onderzochten ze of er een of 
meerdere van deze ontwikkelingswegen geassocieerd 
waren met het voorkomen van aanpassingsproblemen 
tijdens de vroege adolescentie. Zij identificeerden drie 
mogelijke ontwikkelingswegen van antisociaal gedrag, 
namelijk met weinig, matig en veel antisociaal gedrag. 
Meisjes die veel antisociaal gedrag vertoonden, hadden een 
verhoogd risico op depressie, automutilatie, posttraumati-
sche stressstoornis, middelengebruik, agressie, risicovol 
seksueel gedrag en schoolse problemen. Het risico op 
aanpassingsproblemen in de vroege adolescentie was 
hoger naargelang meisjes meer antisociaal gedrag vertoon-
den.
Uit een longitudinale studie van Odgers e.a. (2008) bleek 
dat zowel jongens als meisjes met de lcp-vorm van antiso-
ciaal gedrag ernstige familiale, sociale en neurocognitieve 
risicofactoren vertoonden. Jongens en meisjes met de al-
vorm vertoonden deze risicofactoren niet. Op de leeftijd 
van 32 jaar waren zowel mannen als vrouwen die de lcp-
ontwikkelingsweg volgden, betrokken in ernstig geweld-
dadig gedrag en vertoonden zij uitgesproken lichamelijke 
en geestelijke gezondheidsproblemen, alsook financiële 
problemen. Mannen en vrouwen die de al-ontwikkelings-
weg gevolgd hadden, vertoonden ook problemen, maar in 
mindere mate. Hoewel meer mannen dan vrouwen de 
lcp-ontwikkelingsweg volgden, waren er toch gelijkenis-
sen tussen mannen en vrouwen wat betreft de risicofacto-
ren, het ontwikkelingsverloop en de gevolgen van antiso-
ciaal gedrag.

DISCUSSIE
In deze review werd getracht de verschillende studieresul-
taten op een logische en gestructureerde wijze weer te 
geven. Er moet echter rekening worden gehouden met 
enkele beperkingen. Zo worden er studies besproken die 
onderling sterk verschillen wat betreft onderzoekspopula-
tie, studiemethode en opzet. De cross-sectionele studies 
worden vooral beperkt door het feit dat alle metingen op 
één moment uitgevoerd werden, waardoor ze geen causale 
relaties tussen variabelen kunnen nagaan. Ook kunnen ze 
geen nauwkeurig beeld geven van het ontwikkelingsver-
loop van antisociaal gedrag. De longitudinale studies ver-
melden vaak de relatief kleine onderzoekspopulatie en het 
verlies van patiënten gedurende het verloop van de studie 
als mogelijke beperkingen, net als de beperkte mogelijk-
heid tot generalisatie van de resultaten naar andere 
populaties.
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SUMMARY

Risk factors and development course of conduct  

disorder in girls; a review

W.	MERCKX,	D.	VAN	WEST

	 BACKGROUND	 So far there have been relatively few studies of conduct disorder in girls. It is very important that 
professionals engaged in preventing and treating this disorder have a sound knowledge of the risk 
factors involved and of the developmental course of the disorder.

	 AIM To provide an overview of what is known about the risk factors and about the way in which conduct 
disorder develops in girls.

	 METHOD We searched the Eric, PubMed and Medline databases for articles on conduct disorder in girls. We 
reviewed 41 studies and we summarised the results.

	 RESULTS Several risk factors contribute to the development of conduct disorder in girls. Just like boys, girls too 
can display the life-course-persistent pathway of antisocial behavior. Such girls are often associated 
with serious risk factors. Those with serious forms of antisocial behaviour have an increased risk of 
experiencing adjustment problems in later life.

	 CONCLUSION Future research in this area will have to concentrate on the creation of adequate prevention and 
treatment programs.
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