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LES 1: HANDELINGSGERICHTE 
DIAGNOSTIEK - MODEL VAN 
PAMEIJER ASSESSMENT VOLGENS DE EMPIRISCHE CYCLUS HGD BIJ 
KINDEREN EN JONGEREN 

1. Praktisch 

- Bouwt verder op KLOP 
- Modellen rond hoe psychopathologie zich bij kinderen en jongeren zich ontwikkelt, met nadruk op risico-en 

beschermende factoren, …  
- Vanuit die modellen gaan we verder kijken wat die betekenen voor screening en diagnostiek en behandeling 

van verschillende stoornissen bij kinderen en jongeren. 
- Zesde sessie van de practica: evaluatie of de vaardigheden verworven zijn —> herhalingscasus, de laatste 

donderdag voor de kerstvakantie, in auditorium 2 (examen) —> 21 december  
- Permanente evaluatie op basis van activiteit tijdens practicum + huiswerkopdrachten ter voorbereiding 
- Wanneer een kind of jongere zich aanmeld met klachten, is het aangewezen eerst een grondige verkenning 

te doen, die we sturen door handelingsgerichte diagnostiek. 
- Practicum op 8 punten: verplichte aanwezigheid + sessie missen = uren inhalen (inhaaltaak) + casus 
- Theorie: 12 punten —> open vragen (syllabus: teksten, leerstof!) —> bij sommige lessen wordt de tekst 

gevolgd dus aanvullen met wat je leest. Soms zit er meer discrepantie tussen omdat er een model 
gepresenteerd wordt en bijkomend een ander model of een andere visie. Die informatie moet dan 
geïntegreerd worden.  

- Syllabus: ook 3 protocollen —> niet vanbuiten leren, wel om ze te hebben voor de stage en om door te 
nemen + te weten hoe dat protocol in elkaar zit: bv. Hoe is het opgebouwd, welke interventies komen aan 
bod, werkt het dus is er evidentie voor, op welk theoretisch model is dat opgebouwd, …  

- Verder de syllabus zeer goed kennen! Er wordt niet letterlijke reproductie gevraagd, wel de essentie van de 
teksten.  

- Je moet aan de twee onderdelen deelnemen om te kunnen slagen maar ze worden wel samengeteld. 

2. Inleiding 

Kinderen en adolescenten met problemen 

Noëlle Pameijer is een Nederlandse vrouw, heeft een empirische cyclus/onderbouwd stappenplan ontworpen 
om bij kinderen en jongeren aan gerichte diagnostiek te doen, handelingsgericht: om het handelen te richten.  
Hoe heeft dat hier zijn plek gevonden? Oorspronkelijk vooral via de Gentse CLB’s, en dan vooral in 
onderwijscontext. Ook vanuit de vakgroep ontwikkelingsgerichte psychologie werken we met dit model. Op de 
vakgroep is ook een klinisch centrum gevestigd voor kinderen en adolescenten (tweede lijn) en ook in dat 
centrum wordt gewerkt met dit model. Waarom is zo’n model nodig? Vooral door beperkingen van het klassieke 
aanbod.  

- Klassieke aanbod 
• aanbodgestuurd >< vraaggestuurd 

In het klassieke aanbod kon men vooral een aanbodgestuurde werking in plaats van een 
vraaggestuurde werking observeren. Er worden bv. In een bepaald centrum groepen georganiseerd 
rond sociale vaardigheden en dan komen er kinderen of jongeren binnen met ook misschien 
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moeilijkheden op sociaal vlak, en dan volgt het kind die sessie ‘sociale vaardigheden’. Wat hebben 
we in ons aanbod, wat is onze expertise, en waar past dat kind het beste in? Dat is anders dan 
vraaggestuurd werken: wat heeft dat kind nodig? 

• bredeband standaardonderzoek 
Wat we ook nog zien is een hele testbatterij waarbij tal van info naar binnen komt, waarvan ook niet 
heel veel gebruikt wordt, maar het is een standaard batterij. Ook weinig op maat.  

• beperkt tot een gesprek of een testing 
We zien ook vaak in de praktijk dat er weinig gesprekken zijn, en dan toewijzingen naar gelang dat 
aanbod. 

• gericht op het kind, niet op de interacties 
automatisch gaan ze met dat kind aan de slag, zonder naar de context te kijken.  

• besluitvormingsproces: niet transparant  
Ook geven clienten aan dat besluitvormingsprocessen vaak niet transparant zijn. Op wat een besluit 
gebaseerd is, daar zijn clienten niet bij betrokken. 

Om daaraan tegemoet te komen heeft men beseft dat er toch veel meer rekening moet gehouden worden met 
contexten en met de ontwikkeling, de risico- en protectieve factoren.  
Ook voor de ontwikkelingsfasen: of je met kinderen en jongeren werkt of met volwassenen, het is altijd relevant 
om de ontwikkelingspsychologie op te frissen en na te denken in welke ontwikkelingsfase de client zich bevindt. 
Met welke ontwikkelingsfase is die persoon bezig? Zeker bij kinderen en jongeren kan je een deel van de 
klachten die zich presenteren vanuit het vastlopen in bepaalde taken verklaren, waardoor zij daar op een 
bepaalde manier proberen mee om te gaan, en dan komen ze vast te zitten. Er is dan een tekort aan bepaalde 
vaardigheden, of omdat de context veel risicofactoren bevat, … Het is dus van belang om de 
ontwikkelingspsychologie toe te passen. 

Bijvoorbeeld een casus van een 15-jarig meisje met symptomen van eetstoornis: als je dat verhaal leert kennen, 
heeft ze een tweelingzus, die zus is heel open, extravert, sociaal vaardig, goed op school, … en het meisje met 
de klachten heeft altijd samen met haar zus op school gezeten en daar ‘bij gelopen’: minder sociale 
vaardigheden, … echter is dit nooit een probleem geweest omdat ze werd opgenomen in de vriendenkring van 
haar zus. Op 14-jarige leeftijd krijgt zij het moeilijk op school en moet ze veranderen van richting. Ze komt dus 
alleen op een nieuwe school, zonder vaardigheden om mensen te leren kennen en contacten te onderhouden. 
Dat meisje begint te diëten en probeert grip te krijgen op haar situatie door iets te zoeken waar ze wel controle 
en zekerheid kan over hebben. Als je dan denkt aan ontwikkelingstaken van een puber: die moet vooral sociaal 
vaardig zijn, want die moet zich beginnen afzetten van thuis en zich richten op die vrienden, en die zit ook met 
de ontwikkeling van een eigen identiteit waar zij ook nog geen stappen had in gezet omdat haar zus dit altijd 
deed voor haar, en ze moeten omgaan met een veranderd lichaamsbeeld. Het is niet zo vreemd dat ze daar 
bepaalde klachten ontwikkelt, en het is heel interessant om die klachten te linken aan het vastlopen op 
ontwikkelingstaken. Dus, bij een casus, neem dat mee, je gaat vaker beter kunnen begrijpen waarom een 
bepaalde client ergens vastloopt.  

- Rekening houden met verschillende contexten 
- Rekening houden met gegevens uit de ontwikkeling (risicofactoren én protectieve factoren) 
- Gericht op advisering 
- Systematisering van het assessmentproces: hypothese-toetsende strategie 
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3. Uitgangspunten handelingsgerichte diagnostiek 

In plaats van standaardbatterijen en daarna aansluiting bij een bepaald programma, moeten we ons proces zo 
opzetten zodanig dat we gericht zijn op een advies waar mensen iets aan hebben, waar men ook samen toe 
gekomen is, en dat ook helemaal afgestemd is op hun noden en behoeften. We moeten ook systematiek steken 
in onze assessment-proces, vandaar een stappenplan dat gebaseerd is op een hypothese-toetsende strategie.  
Vandaar het model van handelingsgericht diagnostiek, met 6 uitgangspunten:  

Doelgericht 

- Systematische procedures: eerst denken, dan doen 
- Hanteren van een structuurmodel 
- Hypothese gestuurd! 

• Hypothese-toetsend model 
• Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten  
• Ontwikkelingsgericht! 
• Hanteren van valide instrumenten binnen een multi method multi informant diagnostiek 

- Diagnostiek is gericht op advisering 
• Geen standaardtestbatterij maar afgestemd op de hulpvraag 
• Samenwerking met ouders en school teneinde een bruikbaar advies te formuleren 
• Rapportage is toegankelijk en afgestemd op de hulpvraag 
• Enkel de hypotheses/onderzoeksvragen die tot een concreet advies leiden (als...dan redenering 

Het model heeft twee expliciete fases waarin je moet nadenken over hoe je verder gaat (strategiefase en 
integratiefase). Dwz. systematische procedures: eerst denken, dan doen, geen standaard testbatterij. Eerst 
begrijpen wat er aan de hand is, welke soort vragen er zijn, en dan gesprekken voeren, nadenken, weet ik 
voldoende en wat moet ik nog verder weten en hoe ga ik dat onderzoeken.  
Weet ik al voldoende en moet ik nog verdere bevraging doen is hypothesegestuurd: dwz dat het nu het moment 
is om al je kennis in te zetten. We gaan dus niet zomaar denken ‘sociale problemen’ —> ‘tekort sociale 
vaardigheden’. Je moet theoretische modellen inzetten om een client beter te begrijpen, dat is helemaal anders 
dan bv. ‘We stoppen onze client in onze theoretische modellen’, dat klopt niet. Je kijkt wat je kan gebruiken van 
je onderbouwde inzichten om clienten beter te begrijpen.  
Bv. een jongere die net de overgang heeft gemaakt naar het eerste middelbaar, en wat blijkt: dat kind heeft 
buikpijn en hoofdpijn, nu vaker dan vroeger. Er is reeds een medische discipline overgegaan maar die vindt niks. 
Wat nog: dat meisje is heel prikkelbaar, er zijn vaak ruzies over schoolwerk, waarbij moeder probeert controle te 
houden door bv. controleren van taken en op te vragen, … ze huilt ook regelmatig en is vaak passief.  
Men gaat in een eerste gesprek verder bevragen en al die klachten concretiseren, en we kunnen ook vanuit 
onze modellen nadenken over onze hypotheses. Een mogelijke hypothese kan hier schoolmoeheid zijn: je kan 
om deze hypothese te toetsen dan vragen wanneer precies die buikpijn optreedt, en als je spreekt over 
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schoolmoeheid kan je ook peilen naar de lagere school. Als dit ook al een hobbelig parcours geweest is, kan dit 
wel een indicatie zijn. Een andere werkhypothese kan ook faalangst zijn: nieuwe school, nieuwe context, … we 
zullen dan qua persoonlijkheid met een bepaald type zitten maar we zullen ook moeten aandacht hebben voor 
de context: is ze prestatiegericht, hoe verloopt de controle van de moeder? 
Een andere hypothese is depressie: een model rond depressie is het diathese-stressmodel. We hebben een 
diathese tussen een bepaalde persoonlijkheid, een bepaalde coping, en levensgebeurtenissen, dus we moeten 
weten of er bepaalde ingrijpende of stressvolle levensgebeurtenissen zijn geweest.  
Is het psychosomatiek? Te veel gevraagd van het kind? Depressie? We moeten dit weten want de benadeling is 
anders. Het nadenken is nodig, maar al van bij het begin. De client vertelt de aanmeldingsklachten en wij 
moeten de reflex hebben om te beginnen nadenken via die modellen, wat kan je daarvan gebruiken om de 
goede vragen te stellen, zodanig dat je steeds beter weet wat er aan de hand is, hoe het ontwikkeld is, hoe het 
blijft bestaan. 

We gaan dit toetsen met goede instrumenten, waarbij we multi-method en multi-informant te werk gaan: 
gesprekken, observaties, vragenlijsten, … bij het kind en de jongere, de ouders, eventueel de school, … 
 
Doelgericht betekent ook gericht op advisering, dat betekent dat je ook vertrekt van wat de mensen zelf willen, 
of wat precies hun vraag is. Willen zij dat er vooral minder hoofdpijn en buikpijn-klachten zijn? Willen zij dat die 
tiener wat meer in actie schiet en niet meer passief hangt? Dit zodanig dat het advies op het einde niet iets is 
wat mensen helemaal niet verwachtten.  

Samenwerking met iedereen: we gaan de mensen daar echt in betrekken. Het is een fase waarin je ook samen 
met de ouders nadenkt op welk spoor je zit, en herkennen ze daar iets van? Zou dat kunnen? Je betrekt de 
mensen waardoor je in een diagnostische fase zit maar al sterk therapeutisch aan het werken bent. Er gebeurt 
al heel veel in de eerste fasen waar nog geen adviezen worden gegeven. Je daagt mensen uit om bepaalde 
zaken in de gaten te houden, .. waardoor ook de attributies over wat er aan de hand is al helemaal veranderen.  

Ook het rapport moet verstaanbaar zijn voor de ouders. Toegankelijke rapportage loopt vanzelf als je de clienten 
steeds betrokken hebt en mee hebt laten nadenken.  

Je kan vaak heel veel hypotheses opstellen en hier zeer breed in gaan. Toch ga je een selectie moeten maken. 
Je kan geen 6 maanden in de diagnostische fase met iemand zitten, de mensen willen nog steeds geholpen 
worden. Je moet nadenken over de hypotheses die tot een concreet advies zullen leiden: als het dat is, dan 
moet de behandeling er zo uit zien, … als je er niet iets kan tegenover zetten, dan is het op dat moment niet 
zo’n relevante hypothese om eerst te toetsen.  

Gericht op de noden van kind en opvoeders 

Transactioneel referentiekader 

- Interactionistisch model 
- Waarom heeft dit kind, uit dit gezin, in deze school, met deze leraar en deze medeleerlingen, problemen en 

hoe kunnen we deze het beste oplossen? 

We gaan ervan uit dat kinderen hun ouders beïnvloeden en ook omgekeerd, een kind dat zich afgewezen voelt 
door zijn moeder gaat negatief gedrag stellen en dat negatief gedrag gaat tot verdere afwijzing leiden. Heel vaak 
ga je vicieuze cirkels, mechanismen, moderatoren, mediatoren, .. kunnen toepassen. Alles wat je gezien hebt in 
de theoretische modellen, maar dan toegepast op de client.  
De volgende zin is in elke casus erg handig:  
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Waarom heeft dit kind (met zijn specifieke persoonlijkheidstrekken, sterktes en valkuilen), uit dit gezin (met een 
bepaalde manier van communicatie, opvoedingsstijl, manier van interageren, met bepaald klimaat), in deze 
school (met een bepaalde visie en bepaalde leerkrachten), met deze leraar en deze medeleerlingen, problemen 
en hoe kunnen we deze het beste oplossen? Hierin zit zeer sterk de gedachte van de misfit. Er worden soms 
kinderen aangemeld met nogal druk gedrag, concentratieproblemen, die zitten dan bijvoorbeeld in het vierde 
leerjaar en het loopt helemaal fout, maar vorig jaar liep dat goed, en daar was een fit tussen de stijl van de 
leerkracht en het kind met zijn specifieke kenmerken, daar waren geen problemen. Het jaar daarop komt er een 
andere leerkracht met een andere stijl en het temperament dat het kind heeft leidt tot veel probleemgedrag. 

 School, ouders en kind betrekken in het diagnostisch proces Ideeën en oplossingen van 
leerkrachten, ouders en kinderen benutten. Hen beschouwen als ervaringsdeskundige 

  

 Aandacht voor positieve aspecten van het kind, school en de ouders 

- Wanneer gaat het wel goed?  
- Wat gaat wel goed? 
- Krachten van het kind benutten 

We moeten concretiseren wanneer de klachten voorkomen, hoe vaak, wat gaat er aan vooraf, wat komt er na… 
maar ook heel interessant is om te vragen naar wanneer er geen klachten zijn. Wanneer gaat het goed? We 
focussen nogal vaak op het in kaart brengen van de moeilijkheden, maar soms vertellen mensen dat er een 
moment was waarop het heel goed liep. Dan moet je nagaan: waarom liep het goed? Want daar haal je veel info 
uit hoe je mensen kan helpen want blijkbaar kunnen ze ook bepaalde periodes goed die klachten opvangen en 
daarmee omgaan. 

Transparant proces 

4. De vijf fasen van HGD 

De aanmelding komt binnen en dan zie je onmiddellijk een pijl naar doorverwijzen. Dat is omdat je soms een 
aanmelding binnen krijgt die niet door jouw setting kan opgenomen worden. Als je als stagiair aan de telefoon 
gezet wordt voor de permanentie en voor de aanmeldingen op te nemen, vraag je best op voorhand wat er 
wordt aangenomen en wat niet, en met welke partners wordt er samengewerkt om naar door te verwijzen?  
Bijvoorbeeld mensen die bellen voor de leerkracht die tijdens een oudercontact signalen heeft gezien van 
autisme. Als jouw setting dit niet doet, verwijs je die mensen meteen door naar de juiste plek, zodanig dat ze 
niet eerst in een systeem komen waarbij ze dan na een aantal weken te horen krijgen dat die behandeling niet 
gebeurt. Soms is het niet zo altijd heel duildeijk, soms gebeurt het toch ondertussen dat het duidelijk wordt dat 
er meer aan de hand is waar een andere partner voor nodig is.  
Als de aanmelding wel bij jou terecht kan, kom je in de intakefase, een eerste grondig gesprek. We gaan leren in 
het practicum wie je gaat best uitnodigen, wat komt er allemaal in aan bod, … 

Na het eerste gesprek (soms 2) wordt voorgesteld om naar de strategiefase te gaan. Dit is zo’n ‘denk-stop’. Dit 
is een fase waarbij je naleest wat je allemaal weet, gaat clusteren, om dan uit te maken: weet ik genoeg om de 
aanmeldingsvragen te beantwoorden of moet ik nog meer weten? Als je nog meer moet weten worden er 
hypotheses geformuleerd en worden die hypotheses in de onderzoeksfase getoetst, samen met de kinderen en 
het gezin.  
Na die toetsingsfase ga je kunnen kijken welke hypotheses bevestigd werden en welke niet, en dan ga je 
kunnen komen tot een integratie van alle info, een aanbeveling, en dan wordt dat allemaal in een adviesgesprek 
besproken. Pas dan begint de interventie.  
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Het zou ook kunnen dat je in een eerste lijn-setting terechtkomt. Bijvoorbeeld het kind is opgenomen, de ouders 
zijn helemaal uitgeput want dat kind heeft een slaapprobleem, en dan doen we ter plaatse een interventie, er 
wordt bevraagd hoe het gaat, en dan proberen we een eerste interventie te doen. Soms zit je dus in een setting 
waarbij je niet heel dat traject gaat doorlopen, het is vooral eerste lijn, een geïsoleerde klacht. Heel veel 
protectieve factoren: warm gezien, stabiele situatie, … maar het kind slaapt moeilijk. Dan kan je beginnen met 
de eerste adviezen en de meeste mensen zijn daar mee weg. Als dat niet zo is dan zou je er wel kunnen aan 
denken om uitgebreider te onderzoeken, want dan is er misschien meer aan de hand. Er bestaan dus zeker 
contexten waarin je sneller moet schakelen. 

5. Intakefase  

- Intakefase: informatieverzameling 
- Voorbereiden van het intakegesprek: kan de casus 

naar de intakefase 
• Instelling? 
• Positie van de directbetrokkenen ~ 

beroepsethische regels 
- Reden van aanmelding, hulpvragen, wensen en 

verwachtingen. 
- Problemen en zorgen. 
- Positieve kenmerken. 
- Relevante voorgeschiedenis, genomen maatregelen 

en effecten. 
- Attributies, doelen en oplossingen. 
- Inschatten van de veiligheid. 

Hier zie je een oplijsting van thema’s binnen de intakefase, welke vragen daar bij horen is voor het practicum.  
Eerste is: kan de casus naar de intakefase? Kan deze problematiek hier aangepakt worden of moet ik 
doorverwijzen? 
Positie van de direct betrokkenen: dit gaat over de deontologische code en beroepsethiek. In principe mag je 
geen hulpverlening starten met een kind of jongere als je niet de toestemming hebt van beide ouders. Dat is niet 
altijd het geval tegenwoordig. Bijvoorbeeld moeder meldt een kind aan, en dan moet er nagevraagd worden of 
de papa ook weet van de aanmelding en of hij betrokken kan worden want we willen ook die papa naar het 
centrum krijgen, en dan blijkt dat hij het niet weet. In principe mag je niet starten. Dit zijn beroepsethische regels,  
daar moet je ook een inschatting maken of je kan starten zonder de code te schenden. Daar zit ook zeer veel 
‘grijze zone’ binnen.  

Als de casus kan starten willen we in het eerste gesprek vooral de reden van aanmelding, de hulpvragen, de 
wensen en verwachtingen bevragen. Natuurlijk gaan we alle problemen en zorgen eerst inventariseren en dan 
concretiseren. We willen weten hoe lang de klachten er al zijn, wat er aan vooraf gaat, hoe wordt daar mee 
omgegaan, wat zijn de effecten, hoe kijken mensen daar naar, wat is hun eigen idee over die klachten, wat zijn 
doelen die ze willen bereiken, … 
Naast de concretisatie per probleemgebied gaan we ook de positieve kenmerken bekijken. 
We gaan ook de veiligheid inschatten, is het kind veilig voor we het terug naar huis sturen.  

Die thema’s heb je bevraagd in één of twee gesprekken.  
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6. Strategiefase 

- Van klachtenanalyse naar probleemomschrijving 
- HOE? 
- de strategiefase in stappen 

• 1. wat weten we al? 
• 2. moeten we meer weten om de vraagstelling te 

beantwoorden? 
• 3. wat moeten we nog weten? 
• 4. communicatie met de cliënt 

Hier gaan we al meer van een inventarisatie naar een 
probleembeschrijving. Je hebt heel veel klachten 
geanalyseerd samen met de ouders bijvoorbeeld en je gaat proberen dat wat meer in clusters te gieten. 
Je gaat nadenken over verschillende vragen, en kan je met wat je al weet die verschillende vragen 
beantwoorden of moet je nog meer weten? Wat moet je dan nog meer weten en hoe wordt dat 
gecommuniceerd met de client? 

Stap 1: wat weten we al?  

- 1a: clusteren van het huidig gedrag van het kind 
- Belangrijke vragen: 

• Duur/frequentie/intensiteit van het probleemgedrag 
• Antecedenten: is het probleem situatiegebonden? 
• Consequenten: wat zijn de gevolgen/belasting? 
• Zijn er acute/chronische stressbronnen? 
• Hoe wordt er omgegaan met de klachten? 

- Clustering op basis van bestaande checklists    
- 1b: kenmerken van gezin en sociale omgeving  
- 1c: informatie uit de voorgeschiedenis 
- 1d: inschatten van de mate van ernst 

In de eerste stap ga je informatie clusteren, je bent dan een eerste werkmodel aan het voorbereiden. Je gaat 
informatie rond het kind, rond de omgeving, het gezin, de voorgeschiedenis en ontwikkeling, …  clusteren, je 
kan dat doen door in rubrieken te werken (antecedenten, consequenten, gedragsklachten), maar je kan ook 
clusteren op basis van bestaande checklists (CBCL: de schalen daarvan, bijvoorbeeld meer internaliserende 
problemen, externaliserende problemen, …)  
Je probeert een samenvatting of schema te maken op basis van clusters zodanig dat je van een geschreven 
verslag gaat naar een schematische voorstelling. 

Stap 2: moeten we meer weten om de vraagstelling te beantwoorden? 

- Als de vraagstelling al te beantwoorden is, wordt onderzoeksfase overgeslagen => integratie/
aanbevelingsfase 

  - Als de vraagstelling nog niet te beantwoorden is => onderzoeksfase 

Vaak ga je zien op basis van die clustering dat je nog niet genoeg weet, dat je die hulpvragen nog niet genoeg 
kan beantwoorden, en als die vragen nog niet te beantwoorden zijn moeten we naar de onderzoeksfase. Is het 
wel zo kan je meteen naar de aanbevelingsfase.  
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Stap 3&4: wat moeten we nog weten en communicatie naar de cliënt 

Meestal gaan we wel naar de onderzoeksfase. Het is dan de stap dat je gaat hypotheses formuleren vanuit de 
theorie en de clustering. Op die manier maken we een VIB: een voorlopig integratief beeld. 
Door clusters aan te brengen ga je een ‘model’ krijgen, en nu ga je daar nog meer model in trachten te krijgen.  
Je gaat nadenken over een klacht, waarin je de dingen die je al weet opneemt, maar ook de dingen die je nog 
verder wil onderzoeken. De hypotheses zitten daar ook in vanuit de theoretische modellen. Het is een integratief 
beeld omdat we ook werken vanuit het ontwikkelingsgerichte, en dus ook de positieve elementen opnemen. 
In de gedragstherapie heet dit een VPS (voorlopige probleemsamenhang). Dit is hetzelfde. Er zijn een paar 
andere regels. Belangrijk voor de ontwikkelingsgerichte manier is dat we mee de ontwikkeling in rekening nemen 
en ook de protectieve factoren. Bij een VPS wordt daar ook aandacht aan besteed maar die worden niet in dat 
model geintegreerd, die worden daar onderaan bij vernoemd.  

We clusteren dus de informatie, we nemen de theorie/de modellen, je probeert daar een schema van te maken, 
en op basis van dat schema kan je aflezen wat je nog moet toetsen. De onderzoeksvragen komen zo uit dat 
schema naar voor. Dan is er geen sprake meer van een standaard testbatterij, wel van een systematiek, een 
goede denkoefening, op maar voor dat kind of die jongere.  

- Opstellen en bespreken van een VIB 

Stap 3: onderzoek is nodig 

- 3a: formuleren van hypothesen 
• hypothesen zoveel mogelijk op basis van gevalideerde theorieën: kennis OP, klinische OP, vakliteratuur 
• toetsbare hypothesen 
• hypothesen vanuit een transactioneel referentiekader: 

-> dit neemt steeds de vorm aan van interactie- effecten: KIND X OMGEVING 
• een gepast aantal hypothesen? -> hypothesen die van invloed zijn op de diagnostische besluitvorming 

Een hypothese kan verklarend zijn, bijvoorbeeld het kind met het druk gedrag, een hypothese zou kunnen zijn: is 
er sprake van ADHD? Dit is een onderkennende hypothese. Een hypothese kan ook zijn dat het kind een druk 
temperament heeft en dat er een misfit is met de stijl van de leerkracht? Dan zitten we meer met een verklarend 
hypothese, een interactie kind x omgeving. Bij casussen moeten we dus nadenken over verklarende én 
onderkennende hypotheses. Onderkennende: wat is er aan de hand? Is het kind bv. stressgevoelig? Is er 
sprake van …? Een verklarende hypothese heeft een interactie. Is het kind stressgevoelig en groeit ze op in een 
prestatiegerichte omgeving waardoor zij spanningsklachten ontwikkelt?  

Je moet dus ook vaak dingen opzoeken en niet zomaar vanuit een soort aanvoelen stappen ondernemen 
binnen een diagnostisch proces.  
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Videofragment ter illustratie van het intakegesprek:  
We zien een erfelijke factor, ook een kind dat stressgevoelig is, gevoelig voor verandering is, ze heeft nood aan 
een aanpassingstijd. Dat zijn al twee factoren. Dit meisje met haar kenmerken groeit op in een omgeving waar 
de tics toenemen wanneer de ouders in discussie gingen. Het meisje ontwikkelt tics naar aanleiding van 
opgebouwde spanning, en op die tics wordt gereageerd, en hoe men reageert voedt de spanning. Dit is al een 
vicieuze cirkel en je kan hierdoor begrijpen dat die mensen er niet zelf uit geraken door dit instandhoudend 
mechanisme.  

Naast haar stressgevoeligheid en het feit dat ze omwille van bepaalde stressbronnen ook spanning opbouwt is 
de manier om daar mee om te gaan die tics. Ze heeft geen andere manier om daar mee om te gaan, ze is erg 
gesloten. Ze heeft niet de reflex om te vertellen over waar ze zich zorgen over maakt. De visies zijn zo 
tegengesteld dat het meisje niet weet wat ze moet doen: de moeder zoekt naar manieren om de stressbronnen 
te verminderen en weg te nemen, er wordt zelfs overwogen haar van school te halen en haar avondschool te 
laten volgen, terwijl de vader niet wil meegaan in die ‘betutteling’, hij wil het meisje harder maken. We zien twee 
coalities. Je ziet dat je met dat meisje aan de slag zal moeten gaan, maar ook thuis zal er iets moeten 
veranderen. Als dat meisje uit de therapie komt en ze gaat terug naar een context waar niets verandert, dan heb 
je minder kans op succes en transfer van het aangeleerde naar de thuissituatie. In therapie doen we van alles 
met kinderen en jongeren, wat gaat er nu voor zorgen dat dat kind dat thuis ook gaat doen, in plaats van enkel 
in de therapie?  

Ze doet een soort appel, er zijn ook vocale tics bij. De broer was in het gesprek nogal fel maar zijn reactie is 
vanuit zijn gezichtspunt ook wel te begrijpen. Hij is ook een puber die erg bezig is met zijn eigen vrije tijd en 
imago op school, het is voor hem ook niet gemakkelijk.  

We hebben verder nog mogelijk een overbezorgde moeder: volgens de papa is dat zo, maar dat moet nog 
verder onderzocht worden. Er is een vader met een andere visie. Ze zitten niet op dezelfde lijn, wat alles nog 
erger maakt. Deze denkoefening en hypothesen zetten we samen in zo’n schema, we hebben geclusterd op 
basis van het eerste gesprek, we proberen daar theorie in te stoppen, en dan komen we tot wat we tot nu 
weten.  

Tics worden uitgelokt en in stand gehouden, er zit een erfelijke factor. Bij de uitlokkers zien we vooral 
spanningen thuis, spanningen op school, de spanningen thuis komen vooral door de visie van de papa (‘je moet 
rekening houden met ons’), mama probeert te ‘zalven’ en stressbronnen aan te pakken (er ontbreekt een 
tegengestelde pijl tussen die twee visies wat spanningen oplevert) en dan is er de genetische predispositie: 
erfelijk, maar ook dat ze angst- en stressgevoelig is. Qua in stand houdende factoren weten we dat er veel 
vermijding optreedt, ze krijgt negatieve commentaar van vrienden dus misschien isoleert ze zich ook, mama 
probeert stressbronnen aan te pakken waardoor vader vindt dat mama haar als een ‘kastplantje’ behandelt. 
Er is ook een stuk aandacht die ze van moeder dan extra krijgt door de gesprekken. Het meisje beschikt op dit 
moment volgens onze hypothese over geen andere emotieregulatiestrategieën, en ze kan op geen andere 
manier haar stress, angsten, spanning ventileren, dus daardoor gaan die tics erger worden.  

Op basis van dit schema kan je verder kijken wat je nog wil toetsen. Dit beeld kan je nog aanpassen op basis 
van wat je verder nog te weten komt.  
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7. Onderzoeksfase 

- Doel: het toetsen van hypotheses en het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

- Eindproduct: een verslag waarin de 
onderzoeksvragen één voor één zijn beantwoord. 

- Onderzoek: vragenlijsten, tests, maar ook extra 
gesprekken, diagnostische interviews, gerichte 
observaties, observatie-opdrachten 

In de onderzoeksfase gaan we multi-method en multi-
informant aan de slag, hier heb je een eindverslag waarbij je hypotheses beantwoord zijn. Verder is het ook van 
belang dat je je laat leiden door je hypothesen, en dat je ook de hypothesen goed begrijpt. Alle begrippen 
moeten duidelijk zijn. Bijvoorbeeld internaliserende problemen: welke precies? Wat bedoel je daarmee? Angsten, 
meer lichamelijke klachten, … ? 
Ook belangrijk is dat je goede instrumenten kiest. Er bestaan practice parameters: dat zijn wetenschappelijke 
artikels, en die zijn opgesteld door een expertengroep rond een bepaalde stoornis, en die groep is een 
bundeling onderzoekers en clinici die samen aanbevelingen uitschrijven rond een bepaalde problematiek 
zodanig dat als je als klinisch psycholoog geconfronteerd wordt met een problematiek waar je niet zo vertrouwd 
mee bent, dat je die practice parameters kan opzoeken, en dan krijg je een overzicht van de meest 
wetenschappelijk onderbouwde theoretische modellen en aanbevelingen rond assessment en behandeling. 
Hierbij gaan ze de meest gevalideerde instrumenten weergeven, en geven ze aan waar je dat kan vinden (soms 
zit het er bij). In de syllabus zitten er 2: rond trauma, en rond dwang. Je kan dit ook vinden via zoekmachines en 
dit bestaat ook voor verschillende vakgebieden.  

Onderzoeksfase: 6 stappen 

1. Expliciteren van de begrippen in de onderzoeksvraag 
2. Kiezen van onderzoeksmiddelen: practice parameters 
3. Formuleren van toetsingscriteria 
4. Informeren van cliënten 
5. Verzamelen van onderzoeksgegevens 
6. Interpreteren van onderzoeksgegevens en beantwoorden van de onderzoeksvraag 

- Opm (1) fase 3: kosten versus baten 
• Een onderzoek bij kinderen kan geen 6 maanden duren! 

1. Zijn de oorzaken van psychopathologie altijd (retrospectief) vast te stellen  
2. Weten we dan voor 100% de beste behandeling? 

- Opm (2) fase 3: rol van de ouders 
• Bespreek de onderzoeksvragen met de ouders: 

er zal herkenning zijn van wat zij aanbrachten 
er zal medewerking zijn 
kan therapie-voorbereidend zijn 
opm.: oorzaak >< instandhouden 

Het gaat erom dat je in de onderzoeksfase geleid door de hypotheses en onderzoeksvragen met de juiste 
onderzoeksinstrumenten en verschillende informanten je onderzoek gaat voeren.  
Kosten-baten analyse: dit kan niet blijven duren en mag geen maanden aanslepen. Niet alle hypotheses moeten 
getoetst worden, enkel diegene die een bepaalde ‘als… dan…’-redenering inhouden: als we dit weten dan is 
dat het gevolg. Het is nooit helemaal mogelijk om dé waarheid vast te stellen, op een bepaald moment start je 
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met de behandeling en dan is het ook je taak om te waken over hoe die behandeling loopt. Als het niet loopt, 
wordt opnieuw de VIB erbij genomen en kan je nagaan of je iets over het hoofd hebt gezien en of je ook dat 
ander spoor toch moet gaan toetsen.  

We doen dit ook heel transparant, we laten ouders en kinderen/jongeren meedenken zodanig dat wanneer je 
het advies formuleert en dat je je getoetst beeld presenteert, dat er al veel herkenning is, omdat de mensen dat 
mee samen met jou hebben gemaakt.  
Je krijgt die mensen meer mee, je zet ze van bij de start in een heel actieve rol en niet in een rol waarbij zij 
moeten volgen wat jij voorschrijft. Het kan therapievoorbereidend zijn omdat mensen uitgedaagd worden om na 
te denken over oorzaken, gevolgen, triggers, in stand houdende factoren, … 

Deze info gaan we integreren en dat leidt tot de GIB. We hebben de VIB in de strategiefase, met hypotheses die 
we toetsen in de onderzoeksfase, en dan na de toetsing gaan we van VIB naar GIB. De GIB lijkt heel goed op 
de VIB, maar de hypotheses zijn zo goed als opgelost, en misschien zijn er nog nieuwe elementen bijgekomen.  
Het is het getoetste beeld dat je gaat presenteren. 

Het GIB is ook je werkinstrument voor het therapieplan: je leest dit af uit je GIB. Je hebt er over nagedacht, de 
interacties en mechanismes gevonden, en dan ga je in de behandelingsfase iets doen wat daarbij aansluit. Dat 
is iets wat je in de vingers moet krijgen. Vaak bij stagiairs is het zo dat er plots in een bepaalde fase, bijvoorbeeld 
in de GIB, informatie komt waar nog nooit over gesproken werd. Of er is een therapieplan waar iets wordt 
voorgesteld voor een bepaald probleemgebied, en dat probleemgebied zit niet in dat integratief beeld. Of er 
wordt een hypothese geformuleerd in de onderzoeksfase en we zien die niet terug in de VIB. Je hebt een rode 
draad, een systematiek nodig, er mogen niet plots interventies uit de lucht komen vallen, die gebaseerd zijn op 
niets voorgaand. 

8. Integratie/aanbevelingsfase 

- Doel: integratie van antwoorden op onderzoeksvragen 
(integratie) om dan adviezen te formuleren (diagnose 
vertalen in een bruikbaar/haalbaar advies) - indicatie 

- Systematiek en transparantie: 5 fasen 
• 1. GIB: wat is er aan de hand en hoe komt het? 
• 2. Therapieplan met interventiedoelen: wat willen we 

veranderen? 
• 3. Van interventiedoelen naar behoeften en gewenste 

aanbevelingen: maximaal wenselijk en minimaal 
noodzakelijk 

• 4. Argumenten voor en tegen aanbevelingen: evidence based? 
• 5. Aanbevelingen. 

Het therapieplan is gebaseerd op de GIB, waarbij we vooral ook aansluiten op de interventiedoelen van de 
clienten zelf, en waarbij we ook nadenken: wat is een evidence based handeling? 
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9. Advies en evaluatiefase 

Adviesfase: 6 stappen 

1. Voorbereiden van het adviesgesprek. 
2. Inleiding van het adviesgesprek. 
3. Bespreken van het integratief beeld. 
4. Bespreken van de aanbevelingen. 
5. Overleg met betrokkenen: welke aanbevelingen kiezen zij? 
6. Afronding van de adviesfase: afspraken en evaluatie van het diagnostisch traject. 
In de adviesfase wordt het gezin uitgenodigd. In het geval van een tiener wordt dit eerst alleen met de tiener 
besproken, om dan te vragen op welke manier het model ook aan de ouders kan gepresenteerd worden, 
eventueel mits andere verwoording, …  
Dat adviesgesprek wordt goed voorbereid, en dan ga je je integratief beeld voorstellen, je therapieplan 
voorstellen, en in overleg gaan: zien de mensen het zitten? Hoe hadden zij het gezien? WIllen ze dit graag in 
groepsformat doen of liever individueel? Je probeert daar keuzes in te stoppen zodanig dat mensen ook met het 
gevoel naar buiten gaan dat ze het ook al iets meer in handen hebben, dat het al iets meer controleerbaar is, en 
dat ze het al beter begrijpen en het zien zitten om iets te doen. 
Daarna volgt de afronding, afspraken, hoeveel sessies, ….  

10.Protocollaire behandelingen van tics bij kinderen en adolescenten 

- 13.1 Inleiding 
• Wat zijn tics? 
• DSM 5 
• ‘Premonitore sensaties’ en ‘urges’ 

- 13.2 onderzoeksbevindingen 
• Farmacotherapie 
• Gedragstherapie 

- 13.3 assessment 
• Semigestructureerd interview YGTSS  
• Observatie 
• Premonitory Urge for Tics Scale 

- 13.4 - 13.6 het protocol 
• Psycho-educatie en rationale 
• Ticinventarisatie 
• Inventarisatie van de premonitore sensaties 
• Exposure en responspreventie (ER) 

Doel: gewenning (habituatie) aan premonitore sensaties 
Via het langdurig tegenhouden van tics (responspreventie) wordt de cliënt blootgesteld aan de 
sensaties (exposure) met de mogelijkheid eraan te wennen. 

• Habit revearsal (HR) 
Het leren uitvoeren van een aan de tic onverenigbare respons – een tegengestelde beweging die 
voorkomt dat de tic wordt uitgevoerd. 

• Huiswerkopdrachten 
- 13.7 Module voor overgebleven tics 

• ABC – analyse 
• Relaxatietraining 
• Omgeving die tics bekrachtigen 

- 13.8 rol van de omgeving 
- 13.9 evaluatie en terugvalpreventie 
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Als tweede artikel in de syllabus zit er een protocol rond tics in. In dat protocol wordt eerst wat achtergrond 
gegeven over tics. Het gaat bij tics over plots overtreden snelle, herhaalde motorische bewegingen of vocale 
uitingen. 10% van de kinderen heeft te kampen met tics. Bij heel veel kinderen gaat dat vanzelf over. Er zijn veel 
kinderen die een periode een bepaalde tic hebben gehad, maar dat is overgegaan. Bij tics kan je een continuüm 
opstellen van een tijdelijk karakter tot een eerder chronisch karakter, tot Gilles de la Tourette syndroom (DSM-
diagnose). Tics die overgaan zijn vaak enkelvoudige tics, dus één motorische beweging.  
Als we naar het chronische karakter kijken, zitten we met een combinatie van verschillende motorische tics met 
minstens 1 vocale tic gedurende minimum 12 maanden.  
Gilles de la Tourette is ook een neuropsychiatrische aandoening, en dit is de meest ernstige vorm.  
Premonitore sensaties en urges: dit gaat over onaangename lichamelijke gewaarwordingen op de plaats van de 
tic, en dat daalt na de tic.  
Bij urges gaat het meer over globale gevoelens van spanning en dwang om die tic-beweging uit te voeren. Dit is 
dus niet zozeer gelokaliseerd op de plaats van de tic, maar een algemeen gevoel van dwang dat er een 
bepaalde beweging moet uitgevoerd worden. 

Het kent een fluctuerend verloop: onder spanning en stress nemen de tics toe, wanneer kinderen en jongeren 
geconcentreerd bezig zijn (huiswerk, zitten te kleuren, ..) dan vallen de tics weg. 
Op vlak van behandeling wordt er gesproken over gedragstherapie en farmacotherapie. De Europese richtlijn 
rond tics is dat de gedragstherapeutische behandeling de voorkeur heeft, vooral omdat er veel bijwerkingen zijn 
van de medicatie die meestal gehanteerd wordt, zoals gewichtstoename en apathie.  
Naar assessment toe, bestaan er een aantal vragenlijsten, en die zullen ook in de practice parameters 
aanbevolen worden, zodanig dat we duidelijke richtlijnen krijgen.  
Het semi-gestructureerd interview is de Yale Global Tic Severity Scale, en dit gaat zowel voor de motorische als 
de vocale tics een heel concreet beeld proberen maken: hoe vaak, hoe intens, … ? Het is semi-gestructureerd 
dus je hebt een houvast maar je mag daar een beetje van afwijken. Soms wordt ook observatie gedaan: ofwel 
door de persoon met de tic zelf die registeert wanneer het erger wordt, ofwel iemand uit de omgeving. Er is ook 
een schaal die meer de urges en premonitore sensaties en de intensiteit daarvan probeert in kaart te brengen. 
Het protocol dat beschreven staat in de syllabus is een protocol die vooral ingezet wordt bij de enkelvoudige 
tics, maar ook bij chronische tics en Gilles de la Tourette.  
Bij Gilles de la Tourette is er ook sprake van hyperactiviteit, impulsiviteit, verhoogde afleidbaarheid, en dit kan 
deels de behandeling verhinderen.  

Psycho-educatie en de rationale is vaak iets waar we nog te licht over gaan. Vaak willen we heel snel met die 
technieken aan de slag, om zo snel mogelijk te helpen, maar eigenlijk is een goede psycho-educatie heel inzicht 
brengend maar ook ‘onschuldigend’, er wordt uitleg gegeven over wat de stoornis inhoudt, hoe dat ontstaat, en 
dat daar verschillende factoren en rol in spelen dus dat je dat voor een groot stuk niet onder controle hebt, dat 
is de eerste keer dat dat kind of die jongere zich ook helemaal begrepen voelt. Het geeft ook inzicht en wijzigt 
de attributie, van ‘ik heb het niet in de hand’ tot ‘het wordt al een beetje controleerbaar’. Een rationale is een 
uitleg over hoe de behandeling er zal uitzien, en dit koppel je terug aan het werkmodel, aan het beeld, je geeft 
duiding over hoe de behandeling zal opgebouwd worden. Als hulpverlener weet je wat er gaat gebeuren, en wij 
kunnen dat plaatsen, voor mensen die daar zitten en dat ondergaan gebeurt er vanalles maar zij kunnen dat niet 
plaatsen dus je moet dat altijd goed uitleggen. Hoe meer je houvast geeft, hoe meer mensen kunnen plaatsen 
wat er gebeurt, en hoe groter de kans op transfer, toepassing in het dagelijkse leven.   
Wat je ook verhoogt bij het geven van psycho-educatie en de rationale is de doeltreffendheidsverwachting 
(=self-efficacy), het gaat erover dat de client gelooft dat hij of zij er zal in slagen die techniek onder de knie te 
krijgen. 

De gedragstherapeutische technieken worden het meest aanbevolen, en er zijn er 2 die naar voren geschoven 
worden: het gaat over exposure en responspreventie, en de habit reversal. Beide technieken hebben het doel 
om de associatie tussen de premonitore sensaties en de tic te doorbreken. Nu is er de sensatie en de tic volgt, 
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het is die associatie die we willen doorbreken, en dat is de doelstelling van beide technieken maar op een 
andere manier. 

Bij exposure en responspreventie gaat men trachten het kind te laten ‘wennen’ aan die sensaties, door steeds 
langer de tic tegen te houden. De gewenning is de habituatie, het tegenhouden is de responspreventie. Ze 
worden blootgesteld aan de sensaties, we proberen de tic uit te stellen, en daar aan te laten wennen. 
Bijvoorbeeld je kan dit uitleggen aan het kind door een muggenbeet die erg jeukt en waaraan je probeert niet te 
krabben waardoor het vervelende gevoel sneller kalmeert.  
Andere techniek gaat erover dat ze een andere respons gaan aanleren, een tegengestelde beweging, zodat de 
tic niet kan optreden. Als er bijvoorbeeld een tic is rond de mondbeweging, en die sensatie wordt gevoeld, dan 
wordt aangeleerd om de mond op een andere manier te bewegen zodanig dat de tic niet uitgevoerd kan 
worden, dus een tegengestelde respons.  

We zijn hier dan nog niet bezig rond cognities, stressbronnen, het gezin, … dit is louter controle verwerven over 
die tics.  De evidentie toont dat er geen significante verschillen zijn tussen die twee technieken. Ook van belang: 
dit mag niet het enige zijn. Je gaat niet enkel dat gedrag-luik bekijken, we gaan ruimer kijken: moet er ingezet 
worden op het aanleren van vaardigheden om op een andere manier met spanning en stress om te gaan?  
Bijvoorbeeld relaxatietraining, of andere emotieregulatietechnieken. Er moet ook ingezet worden op de 
omgeving; hoe gaat de omgeving reageren, hoe houden zij de tics in stand, en hoe kunnen zij op de beste 
manier ondersteunen? Je moet de omgeving dus ook betrekken, hetzij door na elke sessie even kort met hen 
samen te zitten, hetzij door na een aantal sessies met de jongere een evaluatiesessie met de ouders te 
organiseren. Dit moet je bespreken op het adviesgesprek. 

Terugvalpreventie is in de meeste protocollen een vast onderdeel, waarbij de client voorbereid wordt op 
afronding, en waarbij er nagedacht wordt over hoe de client eerste signalen herkent dat de klachten terug de 
kop opsteken, en hoe gaan ze daar dan op reageren? De kans bestaat dat bv. wanneer tics een manier zijn om 
met spanning om te gaan, ze leren dit af te bouwen, dat als zij ergens een groot life-event meemaakt, dat de 
stoornis terugkomt. Dan is het niet de bedoeling dat ze meteen bellen om terug te komen, maar we proberen 
eerst mensen daarop voor te bereiden, hoe zij dit kunnen herkennen en wat de eerste stappen zijn voor hen. Je 
wil de client niet afhankelijk maken van jou. 

Rond evaluatie: gemiddeld voor het afbouwen van de tics zijn er 10 sessies nodig, en op die manier, met dit 
protocol, kan 80-100 procent tic-reductie bereikt worden. Wanneer dit niet het geval is, wordt aanbevolen het 
protocol nog wat langer aan te houden. Wanneer je bijna geen vooruitgang boekt moet je dit ten eerste al geen 
10 sessies laten aanslepen, maar dan moet je kijken of je niet eerst ergens anders moet op inzetten (bv. 
gezinscontext die te stresserend is, …) 
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LES 2: OBESITAS BIJ KINDEREN 
1. Inleiding 

Obesitas bij kinderen  

- Voorkomen in Vlaanderen (Roelants, Hauspie & Hoppenbrouwers, 2009)   
• 14% meisjes en 12% jongens heeft overgewicht 
• 3% heeft obesitas 

- VS (Dehghan, Akhtar-Danesh & Merchant, 2005) 
• 25% heeft overgewicht 
• 11% heeft obesitas 

- Onrustwekkende toename: 10% over de laatste 25 jaar (Jelalian, Wember, Bungeroth, Birmaher, 2007) 

Obesitas is geen psychische stoornis, het is een (vaak chronische) medische aandoening. Waarom zit dit dan bij 
ons in de cursus? 
- De gevolgen van deze medische aandoening: naast lichamelijke gevolgen zijn er ook veel psychologische 

gevolgen aan verbonden. Die psychologische gevolgen staan bij kinderen en jongeren meer op de 
voorgrond, en zij lijden hier onder.  

- Als we kijken naar de etiologische modellen, dan zien we dat daar veel psychologische modellen 
onderliggend zijn om die problematiek beter te begrijpen. Je hebt bijvoorbeeld veel modellen rond familiale 
invloeden, maar ook affectregulatiemodellen, want voeding en emoties zijn vaak gekoppeld. Ook cognitieve 
modellen omdat we toch een sterke cognitieve sturing nodig hebben om ons gedrag zo te reguleren dat we 
om kunnen gaan met een omgeving vol verleiding. Vaak is er ook een link tussen overgewicht en 
eetstoornissen: er zitten signalen in het verhaal van clienten waarvoor we alert moeten zijn. Gaat het over 
overgewicht of is er meer aan de hand?  

- Ook naar behandeling toe, ga je merken dat de psycholoog een zeer belangrijke taak heeft, omdat je 
mensen zal moeten coachen naar duurzame gedragsverandering, en dan hebben ze niet voldoende aan de 
adviezen die ze verkrijgen door een voedingsdeskundige of dietiste. Ze hebben die juiste informatie nodig, 
maar het is niet omdat je die info krijgt dat je je gedrag ook gaat aanpassen. Het is vaak de taak van de 
psycholoog om de gedragsverandering op lange termijn geïnstalleerd te krijgen.  

- Waarom NU, les 2? We kunnen een theoretische onderbouwing presenteren, en dit is een illustratie van hoe 
je die theorie kan integreren in het opmaken van de VIB. Je ziet ook een rode draad tussen de theoretische 
modellen, hoe die screening daarop gebouwd is, en hoe de behandeling daaraan vasthangt. We gebruiken 
de theoretische modellen om te bepalen wat er in de screeingsfase moet gebeuren en op welke vlakken we 
die mensen moeten ondersteunen.  

Prevalentiecijfers dateren van 2009, er zijn uiteraard al recentere cijfers maar dit is een grote meting. Je ziet dat 
dat een problematiek is die heel prevalent is. 
Men spreekt over een onrustwekkende toename: de WHO was vroeger vooral gericht op de problematiek van 
de ondervoeding, maar moet zich nu vooral bezig houden met de problematiek van de overvoeding.  

Definiëring 

- Obesitas = accumulatie van overtollig lichaamsvet 
- Diagnose op basis van percentage lichaamsvet 
- BMI als voorspeller van % lichaamsvet 

• Volwassenen: BMI – gekende grenswaarden 
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• Kinderen en jongeren 
BMI-percentielen met aangepaste grenswaarden: leeftijd- en geslachtsspecifiek 
Praktijk: adjusted BMI: 
>20% van de P50 G/L: overgewicht 
>40% van de P50 G/L: obesitas 

- Steeds in overleg met een arts 

Hoe wordt dit gedefinieerd? Momenteel nog altijd op basis van percentage lichaamsvet, er zijn instrumenten die 
dit percentage kunnen vaststellen. Men is op zoek gegaan naar een waarde die dat percentage kan voorspellen, 
momenteel gebruikt men nog steeds de bekende BMI maar hier is wel wat discussie over. Hiervoor worden 
bepaalde grenswaarden aan gehanteerd, voor volwassenen. Waar zeer veel fouten aan gebeuren in de praktijk, 
nog steeds, is dat men voor kinderen en jongeren die zelfde grenswaarden gaat hanteren als voor de 
volwassenen. Voor kinderen en jongeren zijn er aangepaste grenswaarden, aangepast aan leeftijd en geslacht. 
Dit zijn BMI-curves die je online kan vinden. Wanneer een kind bv. een BMI van 22 heeft, kan je dat aflezen op 
die curve maar in de praktijk gaat men vaak werken met een ‘adjusted BMI’, een aangepaste BMI waarbij men 
het BMI vergelijkt met een norm-BMI voor dat geslacht en die leeftijd, en dan berekent men hoeveel procent een 
kind daarboven zit. Vanaf 20% daarboven spreekt men van overgewicht, wanneer men 40% daarboven zit 
spreekt men van obesitas. Wanneer in casuïstiek dus gesproken wordt over een kind met 143 procent 
overgewicht, dan weet je dat dat kind eigenlijk al obesitas heeft.  
Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht waarbij de gezondheidsrisico’s beginnen toenemen.  
Verder gebeurt die diagnose altijd in overleg met een arts.  

Prognose? 

- Tracking studies (e.g. Whitakker, Wright, Pepe, Seidel, & Dietz, 1997) 
• De kans om als volwassen obees te zijn 

> 50% voor obese kinderen  
10% voor niet-obese kinderen 

• Tracking is afhankelijk van 
Mate van overgewicht 
Leeftijd van het kind 
BMI van de ouders 

1-2 jarigen met OW+ ouder met OW: 40% heeft overgewicht als volwassene (tov 8%)  
3-5 jarigen met OW + ouder met OW (60%) 
Vanaf 10 jaar: daling van het effect van ouderlijke gewichtsstatus 

Vroeger werd al eens gezegd dat overgewicht op kinderleeftijd er wel uitgroeit, dat was ook vroeger vaker het 
geval wanneer kinderen toch nog meer beweging hadden. Momenteel zien we dat dat niet meer zo vaak het 
geval is. Er zijn tracking-studies die onderzoeken op lange termijn of je je overgewicht op kinderleeftijd 
meeneemt naar de volwassen leeftijd.  
Die studies leren ons dat de kans om op volwassen leeftijd obees te zijn, groter is dan 50% voor de kinderen die 
in de kinderleeftijd al te kampen hadden met obesitas, tegenover 10% voor de niet-obese kinderen. Je ziet toch 
wel dat de kans dat je dat meeneemt naar de volwassenheid, groter is als je dit als kind ook al had. Tracking, 
het meenemen van je gewichtsstatus, is ook afhankelijk van de mate van overgewicht: hoe ernstiger, hoe groter 
de kans dat je dit meeneemt. Leeftijd van het kind en BMI  van de ouders spelen ook een rol.  
1-2 jarigen met overgewicht en een ouder met overgewicht: 40% daarvan heeft kans om als volwassene ook 
overgewicht te krijgen. Bij 3-5 jarigen en een ouder met overgewicht is dat 60%.  
Vanaf 10 jaar is er een daling van het effect van ouderlijke gewichtsstatus. 
Deze cijfers tonen dat interventie op kinderleeftijd wel aangewezen is.  
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Gevolgen?  

- Medische gevolgen: 
• Volwassenen: risicofactor voor vele chronische condities (Wabitsch, 2000) 
• Kinderen: vaak vage klachten 
• Lange termijn: ernstig (Must & Strauss, 1999) 

- Psychosociale gevolgen 
• Stigmatisering (experiment van Richardson et al., 1961) 
• Steeds meer sociale isolatie 
• Emotionele- en gedragsproblemen (Braet, Mervielde & Vandereycken, 1997) 
• De familiesfeer 

Uiteraard heeft obesitas veel medische gevolgen, obesitas is een risicofactor voor veel chronische ziekten, hart- 
en vaatziekten maar ook bepaalde kankers zijn hieraan verbonden. Kinderen gaan eerder aanvankelijk vage 
klachten rapporteren: pijn in gewrichten, knieën, rug, huidirritaties, maar ook kortademigheid bij sportprestaties. 
Op lange termijn zijn dat ernstige gevonden.  
De psychosociale gevolgen staan meer op de voorgrond bij kinderen en jongeren, zij zullen deze sneller 
rapporteren en zullen hieronder lijden. De stigmatisering, de vooroordelen die verbonden zijn aan overgewicht, 
het gaat over connotaties tussen te zwaar zijn en passief, lui, zwak zijn, niet genoeg zelfcontrole hebben.  
Dit experiment van de jaren 60 werd ondertussen al veel herhaald met dezelfde bevindingen en toont aan dat er 
heel negatief naar die problematiek gekeken wordt. In het experiment werden kinderen en jongeren blootgesteld 
aan een reeks foto’s, alle foto’s waren van kinderen met een bepaalde beperking (bv. Een blind kind, een kind 
met brandwonden, …). De foto’s moesten gerangschikt worden: met wie wil je graag bevriend zijn en met wie 
niet? De volledige proefgroep had het kind met overgewicht op de laatste plaats gezet. Als gevraagd werd 
waarom kwamen er reacties als ‘de andere kinderen kunnen er niet aan doen, maar het kind dat te dik is wel, 
het moet gewoon minder eten’. Die schuld wordt daar zeer sterk bijgelegd, terwijl we zullen zien dat obesitas 
een multifactoriële aandoening is met tal van oorzakelijke factoren, waarvan je er veel ook niet zelf in de hand 
hebt.  
Steeds meer sociale isolatie ook door die stigmatisering, waardoor we zien dat deze kinderen minder kansen 
krijgen om hun sociale vaardigheden binnen hun ontwikkelingstraject goed in te oefenen. We zien ook bij deze 
groep meer emotionele- en gedragsproblemen. De aanmeldingsklacht gebeurt via het medische kanaal (het 
overgewicht) maar de behandeling is even divers als in centra geestelijke gezondheidszorg. Er is vaak heel wat 
te doen om die kinderen te ondersteunen. 
Een laatste gevolg is dat de familiesfeer binnen gezinnen met kinderen met overgewicht vaker wat negatiever 
gekleurd. Die problematiek valt op, ouders krijgen adviezen, verwijsbrieven van school, familie geeft 
opmerkingen, ouders proberen iets te doen, broers en zussen beginnen te protesteren want zij moeten niet 
gestraft worden voor het kind met overgewicht, kinderen gaan stiekem eten, … Dit is ook iets waar de 
‘obesitas-psycholoog’ aandacht moet voor hebben.  

Een studie rond emotionele- en gedragsproblemen men heeft 3 groepen bevraagd. 
- Een groep clinical:  kinderen met overgewicht die de stap zetten naar hulpverlening 
- Een groep non-clinical: kinderen met overgewicht die niet die stap zetten (gerekruteerd via scholen) 
- Normal weight: de groep van kinderen met een gezond gewicht.  
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Emotionele problemen bij obese kinderen (Braet, Mervielde & Vandereycken, 1997) 

Dit zijn de scores van de CBCL op internaliserende en 
externaliserende problemen.  Je ziet dat er vooral hoger 
gescoord wordt op gedrags- en emotionele problemen bij de 
groep kinderen met overgewicht die de stap zetten naar de 
kliniek (clinical conditie). We leren hieruit dat niet alle kinderen 
met overgewicht te kampen hebben met gedrags- en 
emotionele stoornissen. Bij diegenen voor wie het moeilijker 
gaat, wordt vaak de stap gezet naar hulpverlening. 

Zelfbeeld bij obese kinderen (Braet, Mervielde & Vandereycken, 1997) 

Bij dezelfde drie groepen is ook het zelfbeeld nagegaan op 
twee schalen: fysieke verschijning (hoe tevreden ben je met 
hoe je er uit ziet) en algemeen zelfbeeld (hoe tevreden ben je 
met de persoon die je bent en het leven dat je leidt). Hier zien 
we dat zowel de klinische als niet-klinische groep toch lager 
scoort dan de kinderen met een gezond gewicht. Ze hebben 
niet allemaal gedrags- en emotionele problemen, maar dat de 
problematiek zijn effecten heeft op hun zelfbeeld en 
competentiegevoel, dat blijkt hier wel uit. 

2. Etiologie  

- Energiebalans: inname > verbruik 
- Eten deze kinderen teveel? 

• Geen sterke evidentie voor positieve associatie 
• Wel met vetinname en voorkeur voor vetrijke voeding 
• Ook met eetpatroon en eetstijl 

- Bewegen deze kinderen te weinig? 
• Algemeen meer sedentair gedrag 
• Directe relatie met TV-kijken 

Het basismechanisme op zich is zeer eenvoudig: je komt bij als je inname groter is dan je verbruik. Betekent het 
dan dat al die kinderen en jongeren met overgewicht veel te veel eten? Dit is niet zo sterk teruggevonden in de 
onderzoeksliteratuur. Op al die studies moeten we steeds kritisch kijken, want dit gebeurt op basis van 
zelfrapportage. Hier zit veel bias op. Los van de kritische houding blijkt over verschillende studies dat er geen 
duidelijke, sterke evidentie is voor een positieve associatie, dus geen sterke evidentie voor het feit dat die 
kinderen veel meer zouden eten dan leeftijdsgenoten die niet te dik zijn. We zien wel een inname van meer 
vetrijke producten en ook meer voorkeur hiervoor. We zien ook links met onregelmatige eetpatronen, of 
bepaalde maaltijden die hetzij worden overgeslagen of later worden gegeten dus minder structuur in het 
patroon, en ook een snellere eetstijl. 
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Deze kinderen bewegen effectief te weinig, maar alle kinderen bewegen te weinig. Dit is niet specifiek voor die 
groep. Algemeen is er meer sedentair gedrag bij iedereen. 
Ook een directe relatie met tv kijken, maar eigenlijk alles wat een scherm heeft.  

Genetische modellen 

- Tweelingen en adoptiestudies 
• 25 tot 40% overerfbaar 
• Apart opgevoede tweelingen: tot 70% verklaarde variantie 

- Onderzoek C. Bouchard (100 dagen)  
• —> genetische sensitiviteit voor overvoeding 

- MAAR: snelle toename in prevalentie kan niet volledig verklaard worden door genetische factoren 
• —> genen-omgeving interactie 

Als ouders op de poli komen en ze zijn gestuurd, dan vragen ze zich vaak af of er iets aan te doen is, zeker 
wanneer te zwaar zijn in de familie zit. Er is inderdaad een sterke genetische factor, tweelingen- en 
adolptiestudies hebben dat aangetoond. Grote percentages variantie worden toegekend aan de erfelijke 
factoren.  
Onderzocht door Bouchard: hij heeft een hele proefgroep bevraagd naar wat zij gemiddeld innamen per dag 
qua energiewaarden, en die proefgroep moest dan voor het experiment gedurende 100 dagen 1000 calorieën 
meer opnemen dan dat zij gemiddeld gewend waren. Zij kwamen 5 van de 7 dagen in het labo eten, en de 
hoeveelheden werden opgetrokken. Wat is er gebeurd met die mensen: ze waren allemaal bijgekomen. Er is 
niemand die niet gereageerd heeft op die toenamen. Maar, de mate van bijkomen varieerde van 4kg tot 13kg. 
De conclusie is dan dat de erfelijke factor bij obesitas gelijk is aan de mate waarin je bijkomt wanneer je te veel 
eet. Het gaat over een genetische sensitiviteit voor overvoeding.  
Verder kunnen we hier niet zo veel mee doen, het is niet zo dat hier therapie-opties aan verbonden zijn, maar 
het helpt wel om beter begrip op te brengen voor de mensen die met die erfelijke factor belast zijn. 
Bovendien mogen we het ook niet overschatten, want we zitten met een zeer snelle toename in de prevalentie 
van overgewicht, terwijl op die periode het niet kan dat onze genenpoel zodanig veranderd is. Er is dus nog veel 
ruimte voor individuele- en omgevingsmodellen. 
Het gaat effectief over een interactie tussen hoe je reageert op een overaanbod en dan moeten we kijken hoe 
mensen omgaan met dat overaanbod, wat er qua maatschappelijke factoren, gezinsfactoren en individuele 
factoren meespeelt.  

Omgevingsmodellen 

Ecological system theorie  

Een handig model die de omgevingsinvloeden in 
kaart brengt is de ecological system theory, in het 
midden zie je de gewichtsstatus van het kind staan 
en daarrond  alle omgevingsfactoren en kindfactoren 
die daarmee te maken hebben, die in studies al 
gerelateerd zijn met het gewicht van het kind.  
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Maatschappelijke invloed 

- Verandering van de voedselomgeving 
• CCC-cultuur 
• FAF-home 
• Voedingsindustrie 
• Media en maatschappelijke boodschappen over voeding en gewicht 

- Sedentaire levensstijl 

Als psycholoog binnen een obesitas-team heb je hierover niet zo veel in de hand. Dit is meer voor de 
psychologen die zouden terechtkomen in sectoren van gezondheidsbevordering en preventiecampagnes. 
Bijvoorbeeld het verbod op het aanbieden van frisdrank in schoolautomaten, dit begint nu ook zijn ingang te 
vinden in de middelbare school. Men heeft lang geredeneerd dat dit in middelbare scholen wél kan want 
jongeren moeten hier leren mee omgaan, en daar keuzes in maken, maar nu stapt men daarvan terug en men 
biedt gezondere alternatieven aan.  
Als individuele psycholoog heb je hier dus niet zo veel aan te veranderen, maar het helpt wel weer om begrip op 
te brengen voor de client. We zitten in een zeer verleidelijke omgeving. Je kan bij manier van spreken geen 5 
stappen zetten of je krijgt een aanbod (een automaat, een winkeltje, een bakkerij,…). Er is een overaanbod van 
een CCC-cultuur (chips - chocolade - cola): het gaat om een overaanbod van zeer weid verspreide, overal 
aanwezige, zeer toegankelijke en goedkope ongezonde snacks. Wat daar nog toe bijdraagt: de food away from 
home, het feit dat maaltijden meer buitenshuis genomen worden, ouders die niet goed weten wat hun kind bv. 
koopt als ontbijt onderweg. Door de haast en de drukte is er geen gezamenlijk ontbijt meer, of door alle hobby’s 
en taken van school, valt het avondmaal ook geregeld weg. Dus de gezinsmaaltijden verliezen aan belang 
binnen gezinnen door de drukte, terwijl er heel veel onderzoek is dat positieve effecten heeft gevonden van 
gezinsmaaltijden, zowel naar voedingskeuzes toe maar ook naar welzijn, omdat dit vaak het enige moment is 
waarop een gezin geïnteresseerd kan zijn naar hoe ieders dag verlopen is.  
Daarnaast ook de voedingsindustrie, de marketing speelt hier ook handig op in, zonder dat we het weten 
worden we beïnvloed en wordt ons koopgedrag gestuurd richting bepaalde producten. Producten die op 
ooghoogte staan, producten aan de kassa, …  ook de marketing heeft zeer veel psychologie in zijn opleiding en 
zal heel sterk mensen trachten te beïnvloeden.  
Daarnaast ook de sedentaire levensstijl.  

Familiale invloeden 

- Demografische variabelen 
• SES 
• Ouderlijke stress – sociale context 

- Ouderlijk (opvoedings)gedrag 
• Ouderlijke modelling 
• Ouderlijke controle 
• Ouderlijke betrokkenheid 

Nieuwe invalshoek: hechtingsonderzoek 

Ouders als modellen van eetgedrag 

- Associatie tussen het eetgedrag van moeders en dat van hun kinderen (Gibson, et.al, 1998). 
- Associatie tussen eetgewoonten van moeders en de ontwikkeling van obesitas bij kinderen (Hood, et.al., 

2000). 
- Het belang van het nemen van maaltijden samen met het gezin (Gillman, et.al., 2000). 
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Ouderlijke modelling: ouders staan model voor eetgedrag. Onderzoek toont associaties tussen eetgedrag van  
moeders en dat van hun kinderen: moeders die weinig fruit hebben, hebben vaker kinderen die weinig fruit eten, 
moeders die graag snoepen hebben vaker kinderen die vaak snoepen, …  
Niet alleen een associatie tussen de eetgewoonten tussen ouder en kind, maar ook op vlak van ontwikkeling 
van overgewicht: ouders die onregelmatiger eten blijken vaker kinderen te hebben die overgewicht hebben. Het 
belang van het nemen van de gezinsmaaltijden komt hier dus aan bod.  
Als je zelf terugdenkt: in de tienertijd zullen jongeren graag zelf keuzes maken op vlak van voeding, die controle 
van ouders van wat kinderen en jongeren eten neemt af, en we zien vaak dat de eetpatronen van adolescenten 
niet zo goed zijn, maar als je dan de overstap maakt naar zelfstandig leven (als student op kot bijvoorbeeld) dat 
je toch heel veel teruggrijpt naar wat je als gewoontes hebt meegekregen uit je gezin. Dit blijkt uit onderzoek.  

Ouderlijke controle 

- Jonge kinderen zijn zelf in staat om hun energie 
inname te reguleren (Birch en collega’s) 

- OVERCONTROLE HYPOTHESE 
• Dit intern mechanisme kan verstoord geraken 

wanneer ouders te sterk deze regulatie willen 
overnemen door: 

Aanmoedigen om bord leeg te eten 
Onder druk zetten om te eten 
Te streng beperkingen opleggen 
Dessertje wanneer de groenten op zijn 

- ONDERCONTROLEHYPOTHESE 
- VERKLARING:  

• (1) OPERATIONALISATIE VAN ADEQUATE 
HOEVEELHEID OUDERLIJKE CONTRÔLE 

• (2) METEN VAN OUDERLIJK GEDRAG 

Ouderlijke controle is een concept dat veel aandacht heeft gekregen in het onderzoek naar de ontwikkeling van 
overgewicht. Dit omdat wij geboren worden met een aangeboren mechanisme dat heel goed in staat is om de 
energie-inname te reguleren. Dat wil zeggen dat we goed in contact staan met ons fysiologisch 
regulatiemechanisme van honger en verzadiging. Dat is onderzocht, ze hebben baby’s die flessenvoeding 
namen zwaardere maaltijden aangeboden door deze te manipuleren en die flessenvoeding energie-denser te 
maken, en dan heeft men gekeken hoe die baby’s daarop reageerden, en die bleken te compenseren bij de 
volgende maaltijden: ze aten dan minder. Dat is zeer goed nieuws, maar blijkt dat dat mechanisme verstoord 
kan geraken wanneer ouders te veel die controle gaan overnemen, vaak vanuit goede bedoelingen. Dit is het 
overcontrole mechanisme. Eigenlijk begint dat al zeer vroeg: als er borstvoeding gegeven wordt heb je daar 
geen zicht op maar blij flessenvoeding wel en dan zijn er sommige mama’s die bezorgd reageren wanneer het 
kind weinig gedronken heeft, en dan wordt die fles toch nog meermaals aangeboden. Je bent al aan het leren 
aan het kind om zich te ‘overeten’, je bent de controle van dat intern mechanisme aan het overnemen, omdat je 
wil zorgen dat het kind genoeg eet. Ook op latere leeftijd gaan ouders dit overnemen, bijvoorbeeld de typische 
aanmoedigingen om het bord leeg te eten, en het geven van complimenten en applausjes als het bord leeg is.  
Dit is natuurlijk goed bedoeld maar je leert kinderen daardoor als je eet dat je je moet richten op iets extern (een 
leeg bord) in plaats van intern (ben ik verzadigd of heb ik nog honger?). Iemand onder druk zetten om iets op te 
eten is ook een overcontrole: ‘je gaat niet van tafel voor je groenten op zijn!’ Dit zal er nooit toe leiden dat dat 
kind die groenten lekker zal beginnen vinden. Integendeel, de afkeer zal nog toenemen, door de negatieve 
connotatie ‘strijd aan tafel’. Te strenge beperkingen opleggen: gezinnen waar de regel geldt dat chips en cola 
niet in huis komen. Dit zijn de kinderen die op feestjes wanneer ze vrije toegang hebben daar ‘op vliegen’: wat 
verboden is wordt aantrekkelijk. Je leert kinderen beter aan dat dat producten zijn die bij ons leven horen maar 
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waar je beter met mate mee omspringt dan dat je dat helemaal verbiedt, want het moment dat zij zelfstandig 
keuzes kunnen gaan maken, zullen ze daar heel fel in overdrijven.  
Ook het dessert pas geven wanneer de groenten op zijn is kinderen meegeven dat groenten opeten iets heel 
moeilijk en vervelend is want je moet ervoor beloond worden. 
Waarschijnlijk zijn er strategieën bij die je ook herkent uit je eigen kindertijd, want dit is vaak goed bedoeld. Dit 
zijn vaak ouders die wensen dat hun kind gezond en gevarieerd eet, en voldoende leert eten. Maar blijkt dat 
deze strategieën meer gerelateerd zijn aan het voorkomen ook van overgewicht, kieskeurig eetgedrag en 
eetmoeilijkheden.  

Dat is opnieuw heel wat werk voor de voedingspsycholoog om dit met de ouders door te nemen. Ouders 
reageren vaak in de zin van ‘waarom wordt ons dat niet bijgebracht door kind en gezin?’. Dit is vaak informatie 
die zij niet weten, nochtans staat dit vaak uitgelegd in de boekjes die zij meekrijgen.  
 
Daarnaast is er ook de ondercontrole-hypothese: er zijn ook onderzoeken die aantonen dat ouders net te weinig 
controle uitoefenen op dat eetgedrag, en te weinig op de hoogte zijn van het eetgedrag. Het is effectief zo, en 
dat houdt ook verband met welke methodiek die studies hanteren: studies die evidentie vinden voor 
overcontrole worden vaker uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten, terwijl de studies die ook ondercontrole 
vinden meer gebaseerd zijn op observaties. Men heeft zelfs observaties gedaan tijdens gezinsmaaltijden, 
opnames gemaakt en die dan gecodeerd (zie tabel).  
CFQ-restrictie is een vragenlijst en dan zie je dat de groep van de ouders met kinderen met overgewicht een 
significant hogere score behalen dan de controlegroep (kinderen met gezond gewicht). Dus die ouders 
rapporteren dat ze veel controle uitoefenen op het eetgedrag van hun kind. Terwijl als er wordt gekeken naar de 
observaties (MICS) dan zien we dat zowel te veel controle als te weinig controle veel meer voorkomt dan bij de 
groep van ouders met kinderen met een gezond gewicht. Uiteraard moet je altijd opletten met die studies: het 
gaat vaak over cross-sectionele verbanden. Je kan niet op basis van heel veel van die studies uitmaken: zijn die 
ouders eerst te streng of te laks geweest en heeft zich dan overgewicht ontwikkeld? Of begon overgewicht te 
ontwikkelen en zijn ouders dan beginnen ‘manoeuvreren’ en allerlei strategieën beginnen toepassen die niet 
helpend zijn? Het is altijd opletten, de meerderheid van de studies zijn cross-sectionele verbanden. 
Toch zijn er ook een aantal longitudinale designs die toch wel een causaal verband laten zien tussen het 
toepassen van die strategieën op jonge leeftijd en dan de ontwikkeling van overgewicht en kieskeurig eten op 
latere leeftijd.  

Ouderlijke betrokkenheid 

- Responsiviteit verwijst naar de emotionele steun die ouders aan hun kind geven , het uiten van zorg en liefde 
- Te veel versus te weinig (Lissau & Sörensen, 1994) 
- Nieuwe invalshoek: de rol van de O-K hechtingsband 

• Eerder onderzoek kon reeds aantonen dat hechtingsproblemen deel uitmaken van het emotionele klimaat 
die obese gezinnen vaak kenmerkt (Lissau & Sorensen, 1994; Whitaker, Phillips, Orzol, & Burdette, 2007; 
Anderson & Whitaker, 2011) 

Naast controle heb je ook ouderlijke betrokkenheid: responsiviteit (uiten van emotionele steun, zorg en 
betrokkenheid). Ook hier zie je beide: we hebben zowel studies die aangeven dat er eerder te weinig 
betrokkenheid is, en studies die zelfs richting verwaarlozing gaan, en andere studies tonen aan dat overgewicht 
bij kinderen kan samenhangen met een soort van ‘kluwengezin’, waar er heel sterk over elkaars grenzen heen 
betrokkenheid is, en dat het kind weinig kansen heeft om autonomie en competentie te ontwikkelen.  
Een nieuwe invalshoek heeft ook heel wat studies gericht op de link tussen hechting en overgewicht, dan zitten 
we bij een mogelijk verstoorde hechting waardoor de affectregulatie-ontwikkeling verstoord verloopt, en 
waardoor het omgaan met eten kan gezien worden als een maladaptieve copingstrategie. Troost zoeken in eten, 
emotioneel eten,.. wordt vaak gezien als een slechte manier om om te gaan met je emoties. Als we dan kijken 
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naar waar kinderen emotieregulatiestrategieën aanleren, dan speelt het gezin en de hechting daarbij een rol. Die 
studies worden ook uitgevoerd en vinden ook evidentie. Bijvoorbeeld in het Zeepreventorium, een residentieel 
behandelingscentrum voor kinderen en jongeren met ernstige obesitas, zet men heel fel in op 
emotieregulatiestrategieën en gaat men ook met het gezin aan de slag. Vooral  

3. Psychologische modellen op individueel niveau 

- Externaliteitstheorie 
- Affectregulatietheorie 
- Restrainttheorie 
- Cognitieve modellen 

We zullen ook kijken naar psychologische modellen op individueel niveau, met een aantal theorieën die hierrond 
bekend zijn, en die theorieën komen terug in de screening en behandeling.  

Externaliteitstheorie 

- Interne, fysiologische signalen van honger en verzadiging worden niet herkend 
- Gevoeligheid bij blootstelling aan externe cues 

Dit gaat over extern eten (een eetstijl): de mensen die zeer gericht zijn op externe prikkels. Zij zijn zeer gevoelig 
voor externe cues als zijnde smaak, geur en uitzicht. In plaats van zich de richten op de interne signalen, die niet 
zo goed herkend worden. Er zijn mensen die een volledige maaltijd kunnen nemen, voldaan zijn, maar daarna 
een bakker passeren en verleid worden door het aanbod en opnieuw eten, in de afwezigheid van honger 
(=overeten). 

Affectregulatietheorie 

- Onvermogen om te discrimineren tussen fysiologische prikkels gerelateerd honger en verzadiging en 
fysiologische waarnemingen die samenhangen met emoties 

- Affect als uitlokker van overeetgedrag 
• Verband (crossectioneel en longitudinaal) tussen depressie en emotioneel eten (Goossens et al., 2009) 

- Wegeten van emoties 
• Emotioneel eten werkt affectregulerend op:  

(1) biologisch niveau 
(2) aandachtsniveau 
(3) gevoelsniveau 

- Leerproces: eten als primaire bekrachtiger 
- Palliatieve coping: op niveau van de symptomen, niet van de oorzaak 

Hier ga je ook moeite hebben met het intern mechanisme en het herkennen/onderscheiden ervan, maar hier 
gaat het vooral over het moeilijk onderscheid kunnen maken tussen de fysiologische prikkels die met honger en 
verzadiging vasthangen (intern mechanisme) en de fysiologische waarnemingen die vasthangen met emoties. 
Het gaat hier over een affect, een emotie die overeten zal gaan uitlokken (= het emotioneel eten). Het wegeten 
van emoties werkt affectregulerend op biologisch niveau omdat effectief de spanning daalt door de voeding, 
voeding heeft een belonend effect en jammer genoeg is dit vooral de ongezonde voeding die dit effect heeft. 
Ook op niveau van de aandacht: wordt even weggehaald van je zorgen en emoties, en op gevoelensniveau voel 
je je ook even beter. Dit is een leerproces waarbij eten een bekrachtiger. Soms zijn dit duidelijke emoties: men 
voelt zich niet goed, men gaat om met angsten en verdriet, maar het kan ook gaan over diffuse emoties zoals 
thuiskomen van het werk na een uitdagende en lange dag. 
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Wanneer we een client met overgewicht willen helpen, zullen we het verschil moeten maken tussen externe 
eters en emotionele eters, die behandeling zal er ook anders uitzien, dus in de screeningsfase moeten we weten 
wie voor ons zit.   

Restrainttheorie 

- Neveneffecten van een dieet 
• Biologische grenzen 
• Cognitieve dieetgrens 

- Milkshake-experiment 
- Verklaringsmodel voor overeten 

Dit zijn de lijn-gerichte eters, personen die al een geschiedenis van bepaalde diëten achter de rug hebben; en 
daardoor mogelijk in de verkeerde eetpatronen zijn terechtgekomen. Wat gebeurt er bij een dieet: hierbij ga je je 
biologische grenzen negeren van honger en verzadiging, en jezelf een cognitieve grens opleggen. Je hebt 
eigenlijk nog honger maar je stopt met eten want je bent op dieet. Het cognitief mechanisme is natuurlijk niet 
perfect en zal falen wanneer je je niet goed voelt of vermoeid voelt. Dan zal dat cognitief dieet niet meer werken.  
Bv. Het milkshake experiment: men heeft onderzoek gedaan bij vrouwen op dieet vs. Vrouwen die niet op dieet 
zijn. Men heeft hen uitgenodigd voor een smaaktest voor roomijs. Daarna mochten ze daar nog verder van eten 
nadat ze de smaken punten hadden gegeven. Men keek hoeveel de vrouwen aten.  
Zoals verwacht aten de vrouwen die lijnden significant minder van het ijs dan de vrouwen die niet lijnden.  
De volledige groep werd eerst gevraagd om een calorierijke milkshake te proeven en te drinken en daarna 
volgde alweer de smaaktest. Toen bleek dat de vrouwen die op dieet waren veel meer van dat ijs aten dan de 
vrouwen die niet op dieet waren. Achteraf werd dit bevraagd en de redenering was dat zij toch al gezondigd 
hadden. Dit is natuurlijk geen levensstijl die lang vol te houden is, en dit is geen goed patroon voor volwassenen 
maar zeker niet voor kinderen en jongeren. Die strikte diëten zijn één van de verklaringsmodellen voor de 
ontwikkeling van gestoord eetgedrag (eetgedrag die doet denken aan eetstoornissen): het ontstaan van 
controleverlies over eten en de eetbuiten. Dit wordt gekoppeld aan te strikte diëten.  
Dus de behandeling van obesitas bij kinderen en jongeren zal nooit bestaan uit het voorschrijven van een dieet.  

Cognitieve modellen 

- Cognitieve inhouden 
• Gedachtesuppressie 

Bewuste, intentionele poging om niet te denken aan een bepaalde gedachte, object of gebeurtenis 
‘Witte Beer’-experiment (Wegner, Schneider, Carter, & White,1987) 

Paradoxale toename van gedachten 
Tijdens: Immediate enhancement effect 
Na: Post-suppressie rebound effect 

Gevolgen op cognitief en gedragsniveau! 
• Aandachtsbias 

- Cognitieve processen 
• Zelfregulatie 
• Executieve functies 

Reward Sensitivity (RS) als verklaring voor individuele reacties op high-rewarding environment 
beloningsgevoeligheid; een persoonlijkheidstrek 
Wordt gereflecteerd in een neurologisch systeem: Behavioral Approach System (BAS; Gray,1976), 
georganiseerd door neurotransmitter dopamine 

is responsief voor positieve incentives in de omgeving 
activeert gedrag om specifieke beloningen te bekomen 
monitort de omgeving op continue basis op signalen van beloning. 

Toegepast: personen met obesitas vinden eten meer belonend (McGloin et al., 2002). Mechanisme? 
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Hier maken we onderscheid tussen cognitieve inhouden en cognitieve processen. In de les over cognitieve 
technieken wordt hetzelfde onderscheid te maken. Als je werkt rond cognities kan je ofwel op inhouden ingaan 
ofwel op processen. Bij cognitieve inhouden gaan we het vooral hebben over gedachtesuppressie en bij 
processen over zelfregulatie en executieve functies. 

Gedachtesuppressie gaat over het proberen, bewust en intentioneel, niet te denken aan een bepaalde gedachte 
(witte beer experiment), met vooral een immediate enhancement effect (iedereen denkt aan een witte beer - een 
toename van de gedachte) en nadien een rebound effect na de gedachtesuppressie (nog veel meer gedachten 
aan een witte beer).  
Dit mechanisme is ook onderzocht in het kader van denken aan voeding en overgewicht. Dit met zowel 
experimenten die aangeven dat dat ook in dat thema van voeding geldt op cognitief niveau (zelfde 
gedachtesuppressie-effecten) en op gedragsniveau. 

Dit is een experiment met twee condities: een groep proefpersonen die in de suppressie-conditie zaten, zij 
hebben op een bepaald moment een instructie gekregen om niet aan eten en voeding te denken. De niet-
suppressieconditie kreeg deze instructie niet.  
Mensen werden gevraagd om alle gedachten rond voeding te rapporteren, en er werd gekeken in de eerste trial 
(zonder suppressieconditie) hoeveel gedachten rond eten, voeding en gewicht zij rapporteerden, in de twee 
groepen was dat ongeveer gelijk. De tweede trial krijgt de suppressieconditie de instructie ‘niet aan eten 
denken’, dat is al minder in die conditie, maar we blijven toch de gedachte rapporteren. In de non-
suppresieconditie gebeurt niets, die mensen mogen gewoon gedachten blijven rapporteren. En dan zouden we 
verwachten in de derde trial dat dat rebound-effect optreedt met een toename aan die gedachten, dat blijkt zo 
maar vooral bij één groep manifesteert dit zich heel fel: de mensen met obesitas die ook op dat moment aan het 
diëten waren. Zij waren op dat moment bezig hun eetpatroon aan te passen. Het thema van voeding en 
overgewicht blijkt vooral bij die groep gevoelig.  
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Wat gebeurt er op gedragsniveau bij een ander experiment? We zien hier het aantal gram dat men consumeert 
van een buffet aan ongezonde snacks. Men heeft weer twee condities: een suppressie en een non-
suppressieconditie. Men ziet dat er na de suppressieconditie meer gegeten wordt van dat buffet. Dus niet alleen 
op cognitief niveau - een toename van gedachten - maar ook in het gedrag. Opnieuw was dat voor een 
bepaalde groep opvallend meer: de OL, de ongeremde lijners, de mensen die lijnen maar ook bij momenten 
controleverlies ervaren. De SL zijn de strikte lijners, de lijners zonder controleverlies, en de NL: de niet-lijners.  

 Cognitieve processen: hier zitten we bij zelfregulatie en executieve functies. We kennen al de maatschappelijke 
invloeden, namelijk het overaanbod in de maatschappij. Ook externe eters die heel gevoelig zijn voor die cues. 
Dan weten we ook dat je om om te gaan met het overaanbod, een heel sterke zelfregulatie en zelfsturing nodig 
is. De ene slaagt daar beter in dan de andere. Executieve functies en beloningsgevoeligheid spelen hierbij een 
rol. Beloningsgevoeligheid kan je omschrijven als een persoonlijkheidstrek (maar deze ligt niet per se vast voor 
het leven), en het zou kunnen dat dat concept een verklaring kan bieden voor individuele reacties op een high 
rewarding environment. Snacks hebben een heel belonend effect. Sommige mensen kunnen daar makkelijker 
nee op zeggen, andere mensen worden daar snel door aangetrokken.  
Hoe je daarop reageert, die individuele verschillen, blijkt vast te hangen op die trek ‘reward sensitivity’. Het is dus 
een soort persoonlijkheidstrek maar het is een trek die ook gereflecteerd wordt in een neurologisch systeem. 
Het beloningscentrum in de hersenen is dus te lokaliseren, en dan denken we al vrij snel aan de dopamine die 
daar ook een rol in speelt. We hebben een systeem in onze hersenen, het BAS - behavioral approach system) 
dat de omgeving zal scannen en dat ons gedrag stuurt in die omgeving maar het beloningscentrum zit daar ook 
en zal dat heel fel mee gaan beïnvloeden.  Iemand met een stevig BAS-systeem en een hoge 
beloningsgevoeligheid, zal zeer sterk de omgeving monitoren op signalen van beloning (o.a. voeding maar ook 
andere, zoals middelenmisbruik), zal het gedrag activeren om die beloningen te bekomen en is daar dan ook 
zeer responsief voor. 

Effectief toont onderzoek aan dat personen met obesitas eten veel meer belonend vinden dan mensen die niet 
te kampen met obesitas. Eten blijkt voor de eerste groep een veel sterkere aantrekking te hebben.  

Twee tegengestelde hypotheses?  

- Hyper-responsiveness model 
• Individuen met toegenomen dopaminergisch functioneren -> hoge RS -> rewarding stimuli opzoeken owv 

de sterk bekrachtigende waarde ervan (Davis et al., 2004) 
- Reward deficiency syndrome 

• Individuen met laag dopaminergisch functioneren -> lage RS -> rewarding stimuli opzoeken ifv mood 
(Volkow et al., 2008) 

Wat is dan het mechanisme daarbij?  
Er zijn twee hypotheses, die in eerste instantie tegengesteld lijken.  
Het eerste model is het hyper-responsiveness model die stelt dat individuen met een toegenomen dopaminerg  
functioneren, dus een goed werkend BAS-systeem met een hoge reward sensitivity, dat zij vooral de belonende 
stimuli gaan opzoeken omdat dat voor hen een zeer grote bekrachtiging geeft. 
Maar men vindt evengoed evidentie voor de hypothese dat individuen met eerder een lager dopaminerg 
functioneren en dus eerder een lagere beloningsgevoeligheid, dat zij die rewarding stimuli gaan opzoeken om 
hun ‘mood’ te reguleren, en dus om zich beter te voelen.  
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Dynamic Vulnerability Model (Stice, 2011) 

- Hoge RS: risicofactor voor overeten in individuen met normaal gewicht - > positieve energiebalans en 
gewichtstoename 

- Echter: overeten -> overload van het DA systeem -> aanpassing: DA activiteit neemt af 
- -> lage RS -> overeten blijft bestaan ifv het bereiken van een bepaald niveau van hedonic satisfaction 
- Een curvilineair verband tussen BMI en RS! 

Is het nu een hoge of lage RS die ervoor zorgt dat je meer zal aangetrokken worden tot eten?  
Het blijkt te gaan over een dynamisch kwetsbaarheidsmodel, waarbij werd vastgesteld dat er een curvilineair 
verband is tussen BMI en beloningsgevoeligheid. 
Men heeft gevonden dat aanvankelijk een hoge beloningsgevoeligheid toch wel een risicofactor is om terecht te 
komen in een patroon met regelmatig overeten, omdat je dat belonend en lekker vind en gaat eten terwijl je 
geen honger hebt. Dit met als gevolg dat je energiebalans overhelt en je met meer inname dan verbruik zit, en 
zo overgewicht ontwikkelt. 
Wanneer je echter in een patroon terechtkomt van systematisch overeten en controleverlies, dan wordt dat 
dopaminerg systeem overladen worden en het lichaam, dat altijd streeft naar homeostase, zal zich gaan 
aanpassen, die activiteit gaat dalen waardoor je op een lagere RS valt, maar het overeten blijft toch bestaan 
omdat je hunkert naar een bepaald niveau van voldoening —> dit doet denken aan verslaving!  
Er zijn veel studies die kijken naar of er zoiets bestaat als een ‘eetverslaving’, eerst zoek je de beloning op, dat 
doet jou goed, maar uiteindelijk heb je er steeds meer van nodig om je goed te blijven voelen. Natuurlijk is dit 
niet zo’n eenvoudig debat. Pro-argumenten zijn dat het dopaminerg systeem betrokken is, wat bij verslaving 
ook is, maar een contra-argument is dat wij dan niet hetzelfde gedrags- en neurobiologisch profiel zien bij 
mensen met obesitas als bij mensen die verslaafd zijn aan een ander middel, daar zien we veel meer bepaalde 
gedragsprofielen, ook biologische profielen bv. wanneer zij het middel niet ter beschikking hebben - dat vinden 
we dan niet terug. Er is dus geen éénduidig antwoord op deze vraag.  
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4. Diagnostiek en behandeling 

Voor de meeste multidisciplinaire behandelingscentra ziet de praktijk er redelijk uniform uit. Dat komt omdat we 
een Vlaams kennis- en expertisecentrum hebben rond eten, gewicht en eetstoornissen, die alle kennis bundelt 
voor de praktijk, en die in opdracht van de overheid iedereen samenbrengt, opleidingen voorziet en draaiboeien 
uitbrengt voor alle disciplines die bezig zijn rond overgewicht en eetstoornissen. In elke provincie is er zo’n 
multidisciplinair centrum aanwezig, in de eerste lijn zijn er veel alternatieven, en dat kenniscentrum probeert 
iedereen te bundelen en probeert goede samenwerkingen tussen verschillende disciplines te bevorderen via 
werk-events. We zullen zien hoe het in zo’n tweedelijns-centrum verloopt.  

Implicaties diagnostiek en behandeling?  

- Obesitas is een multifactoriële aandoening 
- Sterke omgevingscomponent! 
- Aandacht voor individuele verschillen! 

Obesitas is een multifactoriële aandoening, er speelt een sterke omgevingscomponent (gezinsinvloeden, 
maatschappelijke invloeden) en daarnaast is het ook van belang om goed individuele verschillen in rekening te 
brengen. Elke client die zich aanmeldt heeft zijn specifieke persoonlijke verhaal, mogelijk een bepaalde eetstijl, je 
moet alert zijn voor bepaalde signalen van eetstoornissen, en iedereen krijgt dus ook een individueel 
behandelplan.  

Diagnostiek 

- Multidisciplinair! 
• De medische screening: kinderarts 
• De voedingsanamnese: voedingsdeskunidge 
• De bewegingsanamnese: bewegingsdeskundige 
• De psychologische anamnese: belangrijke rol van psycholoog als diagnosticus ifv behandelplan 

De diagnostiek verloopt multidisciplinair: het is een medische, chronische aandoening dus we hebben een arts 
nodig die de medische screening doet en de graad van overgewicht vaststelt, die volgt ook de verschillende 
medische parameters op (naar gezondheidsrisico’s toe) en die doet soms ook een botmeting, 
ademhalingsproeven, bloedafnames, … 
Er is ook een diëtist nodig die het voedingsluik organiseert, daarnaast ook een bewegingsdeskundige die het 
bewegingsluik op zich neemt, en een psycholoog die een sterke rol speelt in de diagnostische fase maar ook 
mee het behandelplan zal opstellen, en die daarnaast ook een technische rol vervult om bepaalde interventies 
op maat van de client te installeren, en om het gezin in dat traject te ondersteunen.  

De psychologische anamnese 

- Zicht krijgen op psychologische gevolgen 
• Gedragsvragenlijst (CBCL; Achenbach & Edelbrock, 1983). 
• De Competentiebelevingsschaal 

(Perceived Competence Scale van Harter, 1985).    
• Eventueel: Child Depression Inventory (CDI) 

- Zicht krijgen op etiologie 
• Genetisch: zit overgewicht in de familie?    
• Familie-anamnese 
• Individuele factoren 
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In een standaard-intake zullen we vooral aandacht hebben voor de genetische factor, maar sterk voor de 
familie-anamnese waarbij de verschillende zaken die aan bod gekomen zijn in de theoretische modellen ook 
bevraagd worden. We gaan in op de ouderlijke controle en betrokkenheid. We gaan ook individuele factoren in 
kaart brengen waarbij we vooral de eetstijl willen kennen en eventuele symptomen van eetstoornissen. 
Het is ook onze taak in kaart te brengen in welke mate er sprake is van psychologische gevolgen door dat 
overgewicht. Dus wij gaan de CBCL en een competentiebelevingsschaal afnemen. Als er sprake is van gedrags- 
en emotionele problemen (als er klinische scores naar voor komen op basis van de CBCL en andere screeing) 
dan is het de taak van de psycholoog om verder na te denken om verdere zaken in kaart te brengen, waarvoor 
dan een vervolggesprek nodig is, waarbij je dan bijna niet meer over dat overgewicht praat maar over die 
gedrags- en emotionele problemen.  
CDI is zo’n schaal die ook snel ingeschakeld wordt wanneer we een klinische score hebben voor angst en 
depressie. We gaan in kaart brengen in hoeverre het overgewicht samengaat met depressie, want dit zou ook 
een andere behandeling betekenen.  

Diagnostiek van familiale variabelen 

- Ouderlijke voedingsvaardigheden 
• Child feeding questionnaire (CFQ; Birch et al., 1994)) 

- Ouderlijke voedingsstijlen 
• Caregiver Feeding Style Questionnaire (CFSQ; Hughues et al.) 

- Ook bevragen: 
• Life-events en/of stressbronnen ifv emotioneel eten 

We proberen zicht te krijgen op de familiale variabelen, er zijn vragenlijsten die de ouderlijke controle (restrictie, 
onder druk zetten om te eten, opvolgen van eetgedrag, ..) in kaart brengen. Er zijn ook vragenlijsten die eerder 
voedingsstijlen gaan in kaart brengen. Dit komt ongeveer overeen met de opvoedingsstijlen: autoritair, 
permissief, … zo heb je ook voedingsstijlen, dat kader is overgebracht en vertaald naar de voedings- en 
eetliteratuur. Dus we krijgen zicht op de vaardigheden, we krijgen zicht op het klimaat rond voeding en 
maaltijden, en we gaan ook de aanwezigheid van life-events bevragen. Dit is om te zien of er ook indicaties zijn 
voor emotioneel eten. 
Het is een heel ander verhaal als je te horen krijgt dat het overgewicht al op babyleeftijd was, tegenover het 
geboortegewicht was gezond, gewicht in de peuter- en kleutertijd ook, maar vanaf twee jaar geleden is het kind 
systematisch beginnen bijkomen en er zijn ook bepaalde gebeurtenissen geweest.  Daar zitten we mogelijk 
meer met signalen die wijzen in de richting van het omgaan met die gebeurtenissen aan de hand van eten.  

Diagnostiek van individuele variabelen 
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Voor de individuele variabelen hebben we de Nederlandse vragenlijst voor Eetgedrag ter beschikking, die drie 
eetstijlen in kaart brengt (drie theorieën die we overlopen hebben: externaliteitstheorie, affectregulatietheorie, en 
restraintheorie). Door die vragenlijst kan je kijken, in vergelijking met leeftijdsgenoten, hoe het kind scoort en of 
het kind een bepaalde stijl heeft. Dit opnieuw in functie van het behandelplan. Een externe eter zal nood hebben 
aan het terug leren in contact komen met interne signalen, en dan het gedrag sturen conform die signalen, dus 
de zelfregulatie en executieve functies zijn dingen die we moeten ondersteunen bij externe eters.  
Emotionele eters hebben niet zo veel aan executieve functie-training, wel een individuelere benadering waarbij 
gewerkt wordt aan soms verwerking, aanvaarding van bepaalde life-events en het aanleren van adaptieve 
emotieregulatiestrategieën. Wanneer de score verhoogd is voor lijngericht eten dan zitten we met jongeren die al 
een bepaalde dieetgeschiedenis achter de rug hebben, waarschijnlijk ook een aantal faal-ervaringen, en dan 
zullen we qua begeleiding hier ook op inspelen en hen proberen successen te laten boeken. We zullen ook 
vooral verder oor hebben voor en nadenken over of we richting eetstoornissen moeten screening doen. 
Lijngericht is was een verklaringsmodel voor controleverlies en overeten.  
Dus, het overeten, controleverlies en eetbuien, als daar sprake van is, dan is dat een ‘rood licht’ om door te 
vragen hierover.  

Screening: eetbuienstoornis 

Je moet dus in kaart brengen of iemand te kampen heeft met eetbuien. 
Twee criteria om te kunnen spreken van een eetbui: er is sprake van een eetbui van zodra er controleverlies is. 
Als het ook nog gaat over een objectief grote hoeveelheid, dan spreken we van een objectieve eetbui.  

Eating Disorder Examination – Questionnaire (EDE-Q, Fairburn et al.) 

- Meetpretentie: specifieke pathologie eetstoornissen/bruikbaar bij diagnose 
- Afgeleid van de EDE (klinisch interview, gouden standaard) 
- Vanaf 10 jaar (engelse normen voor adolescenten beschikbaar) 
- 30 items, 4 subschalen: zorgen over eten, zorgen over gewicht, zorgen over lichaamsvormen en lijnen 
- Afnameduur: 10-20 minuten 
- Bevraagt laatste maand! 

Wanneer je kan diagnosticeren dat iemand te kampen heeft met een eetbuienstoornis, wat toch wel heel 
prevalent is bij jongeren (ook volwassenen) die obesitas hebben - bijvoorbeeld de groep in het zeepreventorium 
daarin heeft een aanzienlijk percentage ook te kampen met de eetbuitenstoornis -, dan wil dat zeggen dat je 
bijkomend op overgewichtsbehandeling en levensstijlcoaching ook daarvoor een interventie moet inzetten, dus 
je moet dit screenen.  
Er zijn veel jongeren die enkel controleverlies hebben, ook jongeren die geen controleverlies hebben maar zich 
ook gaan overeten (echt te veel of subjectief te veel).  
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Als je hoort ‘ik kan moeilijk stoppen’ of ‘ik eet te veel’, moet je toch doorvragen om goed zicht te hebben: over 
wat gaat het hier? Is er controleverlies, is het objectief of subjectief te veel, hoe vaak komt het voor? Dit zodat je 
je behandeling daar verder kan op afstemmen. Je kan dit vragen in het interview, er zijn ook vragenlijsten 
beschikbaar zoals de EDE (eating disorde examination). Dit is op zich een klinisch interview op basis waarvan je 
tot een diagnose kan komen. Er bestaat ook een EDE-Q en dit is een vragenlijst die we meestal eerst afnemen 
om aan de hand daarvan verder de bevraging te doen. Als daar ook weer verhoogde scores op voorkomen, 
dan gaan we doorvragen. 

RS: beloningsgevoeligheid hebben we ook gezien als een belangrijke individuele factor, als de RS hoog is (= 
hoge beloningsgevoeligheid) dan zien we meer impulscontrole-problemen en meer zelfregulatie-problemen, dat 
hangt vaker met het extern eetgedrag, en dit zal ook de behandeling meer sturen richting training van 
zelfregulatievaardigheden en executieve functies.  

Op zich bestaat er een vragenlijst om iemands beloningsgevoeligheid in kaart te brengen maar er is altijd een 
afweging te maken, vaak kan je dit ook op basis van het intakegesprek bevragen en concretiseren.  
Als ouders bijvoorbeeld vertellen dat hun dochter de hele dag bezig is met eten, heel de tijd vraagt om iets te 
eten, dus preoccupatie en fixatie met eten, dan kan je die vragenlijst nog afnemen maar kan je wel al 
veronderstellen dat zij wel zeer beloningsgevoelig zal zijn en vooral een externe eter is.  

Oefening en illustratie 

-  Casus S.: welke factoren spelen mee bij de ontwikkeling van het overgewicht van dit meisje? Baseer je op 
de theoretische modellen. 

Hoe kan je de theorie gebruiken voor screening, behandeling, en het opstellen van een VIB?  
Het gaat hier over een meisje die zich aanmeldt met overgewicht waarbij we vertrekken van het mechanisme 
(inname > verbruik), maar we gaan nadenken waarom in deze specifieke casus dat meisje meer inneemt dan zij 
verbruikt. Het is op basis van deze denkoefening dat we komen tot een VIB.  

We hebben dus te maken met obesitas, en we zitten met een genetische predispositie, een aantal familieleden 
kampen hier ook mee. We hebben ook het basismechanisme, en dan begint de denkoefening. 
Als we dit navragen blijkt het dat er bij het meisje heel wat ongezonde eetgewoonten zijn. Ze is heel selectief in 
wat ze lust, er zijn al veel zaken van het menu geschrapt, en de zaken die zij lust zijn eerder ongezond, maar ze 
is hier ook redelijk eisend in. We vinden ook een verhoogde score op de CBCL voor gedragsproblemen en haar 
vader geeft aan dat het geen gemakkelijk kind is om op te voeden. Als ze haar zin niet krijgt zal ze boos worden 
en als ze thuis geen eten mag nemen of een grens krijgt opgelegd dan loopt ze naar de grootouders via de 
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achtertuin en daar krijgt ze dat dan wel. We zien dus gedragsproblemen, niet op vlak van voeding alleen maar in 
het algemeen. Dit representeert zich ook in haar eetgewoonten. 
Verder zien we ook een aantal familietradities: een moeder die heel graag zorgt voor haar kinderen en ouders en 
die dat heel sterk uit ook in het bereiden van lekkere maaltijden. 
Daarin zitten heel wat voedingsfouten, maar dat is dan het domein van de voedingsdeskundige.  
Het is wel aan ons om aandacht te hebben voor die mama die graag zorgt voor en die dat uit via het aanbieden 
van voeding, helemaal naar de eisen van dat kind. Ook de ruimere opvoedingsvaardigheden, daar zien we dat 
daar weinig grenzen worden gesteld, soms wel maar dan reageert het kind door zich boos te maken, en 
moeder geeft toe. We zien een vader die daar niet akkoord mee is maar verder niet zo aanwezig is in de 
opvoeding. 
Het meisje heeft het moeilijk op vlak van gedrag maar ook op vlak van sociale contacten, een stuk toch wel door 
haar moeilijk gedrag die ze soms stelt, en ook omdat zij omwille van haar ernstig overgewicht negatieve reacties 
krijgt van leeftijdsgenoten en dus weinig kansen heeft om haar sociale vaardigheden te oefenen. Ze is dus vrij 
geïsoleerd en heeft ook geen hobby’s of ander verenigingsleven, waardoor ze nog meer met moeder optrekt. 
Dus op zich een aanmelding voor overgewicht, maar als dit meisje alleen bij een diëtiste zal gaan, dan zal het 
niet opgelost raken. De psycholoog moet de gedragsproblemen in kaart brengen, rond 
opvoedingsvaardigheden werken, ook rond de band moeder-kind, het meisje sociaal vaardiger maken, ook 
hobby’s kiezen, dus heel wat therapie-doelstellingen naast het overgewicht en het installeren van gezondere 
eetgewoontes. We zien dus vooral de familiale component en de gevolgen naar voren komen.  

Een ander voorbeeld: hier hebben we opnieuw te maken met overgewicht, erfelijke factoren, maar ook een 
verhoogde emotioneel gerichte eetstijl, externe eetstijl én lijngerichte eetstijl: de drie eetstijlen waren verhoogd bij 
deze jongen. We zien effectief door het overgewicht ook redelijk wat psychologische gevolgen: hij scoort ook 
verhoogd op depressie ten gevolge van zijn overgewicht, maar dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor het 
emotioneel eten, dat wordt daardoor terug in stand gehouden. 
Hij staat ook aan de start van zijn puberteit en wordt dus met een aantal nieuwe ontwikkelingstaken 
geconfronteerd, vooral op vlak van sociale aanvaarding, loskomen van thuis, en aanvaarden van een 
veranderend lichaam. Dit zijn drie gebieden die voor deze jongen met ernstig overgewicht en depressieve 
symptomen niet evident zullen zijn. Je ziet opnieuw hoe hier meer de individuele factoren een plaats krijgen, 
waaruit we letterlijk uit dat werkmodel ons behandelplan zullen kunnen vormgeven. 
Gebruik de theorieën en denkoefeningen en toets aan de hand van diagnostiek om dan tot een behandelplan 
op maat van de client te komen! 
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Implicaties voor behandeling 

- Behandelingsvisie en –pijlers 
- Behandelingsmodel 
- Behandelingsmodaliteiten en - ingrediënten 

Deskundige Interventie Gewenst! 

- Bovendien: interventie bij kinderen = enige vorm van preventie volwassenobesitas 

Gevolgen ? 

Iedereen gaat op dieet : Baat het niet, het schaadt niet ? 
- Frustratie rijker 
- Gestoord hongergevoel & verzadigingsgevoel 
- Negatieve spiraal lijnen-overeten-lijnen-overeten 

Op basis van de tracking studies zijn we tot de conclusie gekomen dat de kans dat je obesitas op kinderleeftijd 
meeneemt naar je volwassen leeftijd vrij hoog is, dat dat zich niet spontaan herstelt, dus interventie is 
aangewezen. Interventie bij kinderen is ook de enige vorm van preventie voor obesitas op volwassen leeftijd.  
Zeker geen dieet! We hebben de neveneffecten reeds gezien: frustratie rijker, faalervaring rijker, self-efficacy 
keldert,  je verstoort het honger- en verzadigingsniveau nog meer, en je komt mogelijk in een negatieve spiraal 
terecht. Dus geen dieet maar een deskundige, multidisciplinaire interventie met een grote rol voor de 
psycholoog. 

Behandelingsdoel 

- Gelijk blijven in gewicht ! enkel voor matig obese kinderen (20% --> 80%) die nog groeien 
==> Werken aan goede (eet-)gewoonten 

Behandelingsdoel naar volwassenen toe is natuurlijk wel gewichtsverlies maar men probeert ook te 
onderzoeken vanaf hoeveel gewichtsverlies de medische risico’s kunnen dalen, omdat men weet dat een groot 
gewichtsverlies op lange termijn volhouden zeer moeilijk is. Men probeert te werken met haalbare doelstellingen 
die vooral gericht zijn op het doen dalen van gezondheidsrisico’s.  
Voor kinderen is gewichtsverlies niet altijd nodig. Dan gaat men streven in gelijk blijven in gewicht, vooral voor de 
matig obese kinderen die nog groeien. De moeilijkste doelgroep zijn de adolescenten: die kunnen niet meer 
profiteren van groei, die moeten dus wel afvallen en die zitten juist in die leeftijdsfase waarbij ze ook omringd 
worden door leeftijdsgenoten die belangrijk zijn voor hen en ook voedselkeuzes maken waar ze willen aan 
meedoen. Komt er vaak ook bij dat ze soms al jaren met dat overgewicht zitten dat steeds erger wordt, dus ook 
de psychologische gevolgen wegen steeds zwaarder door bij hen, en dus is er bij hen ook eerder sprake van 
een emotioneel onwelbevinden.  
Voor kinderen van schoolleeftijd die nog groeien met matige obesitas gaan we streven naar gelijk blijven in 
gewicht, wat er voor lange termijn zal voor zorgen dat de BMI-curve daalt.  
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Een illustratie: men is gestart met een meisje op 
8-jarige leeftijd, 34 kg voor 1.30m ongeveer, met 
een BMI van 20,2. Om te weten wat dit inhoudt 
heb je zo’n curve nodig, en als zij 10 jaar is 
weegt dat meisje 36,5 kg dus ze is ongeveer 
gelijk gebleven maar ze is ook 7cm gegroeid. Nu 
zit zij op een BMI van 19,3 en als je dat uittekent 
zie je dat zij de grijze zone aan het verlaten is en 
dat je een daling hebt. Dus je kan je niet richten 
op het getal van de weegschaal dat naar 
beneden moet, je moet het totaalplaatje 
bekijken: leeftijd, geslacht, groei,… en dit moet 
je ook uitleggen aan de ouders want zij 
verwachten wel dat het getal op de weegschaal 
daalt.  

Het Behandelingsmodel 

Drie aanpakken, ondersteund door de wereldgezondheidsassociatie en associaties die rond overgewicht 
werken, wat heb je nodig: gezonde voeding, fysieke activiteit, en een discipline die mensen leert om die nieuwe 
gewoontes zich eigen te maken en zichzelf een nieuwe sociale identiteit aan te nemen daarrond.  
Je hebt onze discipline nodig om de zelfregulatie en emotieregulatie aan te leren, maar ook oude gewoontes af 
te leren en nieuwe gedragingen aan te leren.  

De Behandelingsmodaliteiten  

- WERKEN MET KINDEREN/ ADOLESCENTEN 
• Indicaties voor het groepsprogramma:  

Licht tot matig overgewicht (130% tot 180%)  
Kinderen tussen 8 en 13 jaar/ > 13 jaar  

• Indicaties voor een individueel programma:  
Wanneer emotionele- of gedragsproblemen op de voorgrond staan: doorverwijzing naar een 
psycholoog – of tweesporenbeleid  
Emotioneel eten  
Eetstoornispathologie  
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Veel belastende gebeurtenissen in het gezin  
Laag zelfbeeld - pesten  

- WERKEN MET OUDERS  
• Kinderen jonger dan 7: exclusief met de ouders  
• Kinderen tussen 8 en 13: combinatie kind en ouders: beiden groepsprotocol  
• Kinderen ouder dan 13: combinatie adolescent en ouders: beiden groepsprotocol  

Wat zijn de indicaties, behandelmogelijkheden, en wanneer gaan we wat kiezen? In heel wat ziekenhuizen zijn er 
groepsprogramma’s ter beschikking. Dat is leuk voor die kinderen, want eindelijk zitten ze in een groep waar ze 
niet uitgesloten worden en zich goed voelen, een groep die daar ook mee worstelt, dus ook qua faalervaringen 
heeft dat ondersteuning. Die groepen doen vaak ook aan bewegingsactiviteiten. Naar zelfwaardegevoel hebben 
die groepen een gunstig effect.  
Die groepen zijn gericht op kinderen met licht tot matig overgewicht, vooral kinderen op lagere school-leeftijd, 
maar er zijn ook adolescentengroepen. Het is ook vooral gericht naar het ondersteunen van die 
zelfregulatievaardigheden, dus idealiter zitten daar vooral de kinderen die graag eten, eten belonend vinden, een 
beetje die externe eetstijl, die dus gebaat zijn met het extra ondersteunen van zelfcontrolevaardigheden. Je 
moet wel rekening houden dat dit een groep is waarbij de zelfregulatievaardigheden nog in volle ontwikkeling 
zijn, dus je kan niet verwachten van een 8-jarige dat die dat kan, maar we kunnen dat wel mee ondersteunen.  

Welke jongeren laten we niet toe tot die groep en hebben een individueel programma nodig? Wanneer er 
verhoogde scores zijn op de CBCL, dus emotionele- en gedragsproblemen staan op de voorgrond. Dan is het 
aan de obesitas-psycholoog om te beslissen: kunnen wij een tweesporenbeleid volgen? Dat wil zeggen de 
behandeling van het overgewicht opstarten en zal je zelf als obesitaspsycholoog die gedrags- en emotionele 
problemen proberen opvolgen OF staan die problemen zodanig op de voorgrond dat een extra doorverwijzing 
naar een collega die helemaal daarop focust nodig is? Kan er gestart worden met de doelstelling van de 
behandeling van het overgewicht of zijn er nog andere doelstellingen die primair zijn?  
Vaak is het overgewicht het kanaal om aangemeld te worden, maar dat betekent niet altijd dat we kunnen 
starten met de behandeling ervan. 
Ook de emotionele eters zijn niet geschikt voor die groepen. Zij moeten individueel bij hun therapeut inzicht 
krijgen in wanneer ze zin hebben om te eten, naar aanleiding van welke emoties, hoe het komt dat die emoties 
er zijn en of daar nog een bepaalde verwerking moet gebeuren, en het aanleren van adaptieve 
emotieregulatievaardigheden.  
Wanneer ook geen groepsprogramma: als er sprake is van eetpathologie zoals een eetbuienstoornis, dan moet 
je ook inzichten verwerven in triggersituaties die dit uitlokken. 
Ook niet bij veel belastende gebeurtenissen in het gezin: een gezin dat onder hoge stress staat, zoals financiële 
onzekerheid, een overlijden, ziekte van andere familieleden, … dan ga je beter individueel begeleiden, waarbij je 
ook kan samenwerken met de sociale dienst van het ziekenhuis, om die stressbronnen mee op te vangen. 
Ook niet bij laag zelfbeeld of pesten: de cliënten bij wie op basis van de competentiebelevingsschaal echt een 
algemeen verlaagd zelfwaardegevoel naar voren komt, ook veel pestervaringen meemaken, die kunnen ook in 
die groep een positieve ervaring opdoen maar die hebben ook individuele aandacht nodig om een aantal 
modules rond zelfbeeld en rond pesten en sociale vaardigheden door te nemen.  
Die beslissingen worden dus genomen op basis van wat we in de screeningsfase gedaan hebben. Al die 
gegevens leg je samen om te bepalen: groeps- of individueel programma. 

Verder werken we ook met ouders en daar gebeurt ook onderzoek naar: hoe betrekken we ouders, hoe 
intensief, naar gelang welke leeftijd, .. Voor kinderen tot 7 jaar wordt aangeraden om exclusief met de ouders te 
werken, het kind eet wat het krijgt, die omgeving is nog zeer sterk gecontroleerd door het ouderlijk milieu. Het 
heeft ook geen zin om kleuters al richting zelfcontrolevaardigheden te sturen want dat is cognitief nog niet 
mogelijk. Je hebt dus de ouders nodig, en daarvoor is ook een ouderprogramma voorzien. 
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Voor kinderen tussen 8 en 13 jaar heb je ook nog sterk de ouders nodig, de kinderen zijn nog in de thuissituatie 
en wat kinderen eten wordt nog sterk bepaald door de ouders. Voor die leeftijdsgroep wordt dus een 
combinatie kind + ouders voorgesteld. 
Voor de adolescenten zijn er ook doelstellingen voor ouders, maar neemt de ouderlijke invloed af en zal de focus 
veel meer liggen op het werken met de adolescenten.  

Taken van de psycholoog binnen een obesitasteam  
- ‘Technische rol’:  

• Belangrijke rol als diagnosticus  
• Uitvoeren van gedragstherapeutische interventies tijdens behandeling  

- ‘Ondersteunende rol’ 
• Motivatie en stimulering  
• Schuldvraag en gezinsconflicten 
• Psychosociale problematiek  

Een technische rol: het is de psycholoog die het basisplan mee vorm geeft op basis van de screening. 
Daarnaast het uitvoeren van interventies tijdens de behandeling. Dan is te zien welk soort interventie nodig is. 
Zelfsturing, executieve functies, …  
Daarnaast sterk de ondersteunende rol: de psycholoog is de motivator om een duurzame verandering 
geïnstalleerd te krijgen. Ook een ondersteunende rol naar het gezin: het omgaan met gezinsconflicten, 
grootouders moeten op consultatie komen wanneer zij dat kind ook vaak opvangen, de psychosociale gevolgen 
opvangen, …  

Ingrediënten van een kindprogramma  
- Standaard  

• Psycho-educatie  
• Gedragstherapeutische technieken 

Registratie, stimuluscontrole, gedragsinoefening, bekrachtiging 
• Cognitieve technieken  

Zelfcontrole- en probleemoplossingsvaardigheden (les CT)  
- Indien geïndiceerd 

• Emotioneel eten: verwerking, copingvaardigheden 
• Eetbuien: aanvullend programma: cue exposure 
• RS: nieuwe trend: training van executieve functies  

Standaard zal zo’n programma heel sterk inzetten op die externe eters, met heel veel zelfinzicht via 
registratieopdrachten, stimuluscontrole (de omgeving anders inrichten), inoefenen van nieuw gedrag, en 
bekrachtiging. Een stuk ook met cognitieve technieken aangevuld (zelfcontrole- en 
probleemoplossingsvaardigheden, komen aan bod in de les rond cognitieve technieken).  Dit is het 
standaardprogramma waar vooral externe eters in terecht komen.  
Voor emotionele eters zullen we werken rond adaptieve emotieregulatie, coping en verwerking, eetbuien, krijgen 
een aanvullend protocol, en voor de hoog beloningsgevoelige kinderen die bovenop die zelfcontrole en 
probleemoplossingsvaardigheden ook wel training van executieve functies kunnen gebruiken.  
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Braingame Brian  

- Onderzoek van de invloed van training van executieve functies (werkgeheugen en inhibitie) op gewichtsverlies 
en behoud.  
• Grotere werkgeheugen (WM) capaciteit =>  
↑ aandachtscontrole en ↑ capaciteit tot uitstel van  behoeftebevrediging (Baddeley, 2003; Engel, et al., 
1999; Hinson et al., 2003; Shamosh et al., 2008).  

• Neuropsychologische onderbouwing van de WM-Training =>  
↑inhibitie controle en ↓impulsief gedrag (Klingberg et al., 2005; Rueda et al., 2005).  

Dit is een interventie initieel ontwikkeld voor kinderen met 
ADHD, dus het gaat over sturing van het gedrag. Het is het 
trainen van executieve functies: het werkgeheugen (working 
memory) en de inhibitie. Een groter werkgeugencapaciteit 
zal helpen om de aandacht beter te sturen en te 
controleren, wat helpt bij het plannen en organiseren, en het 
langer kunnen uitstellen van behoeftebevrediging (voeding 
met zijn belonende waarde). Er is ook neuropsychologische 
onderbouwing: zo’n training leidt ook tot meer 
inhibitiecontrole: het gedrag bijsturen en dus krijg je een 
daling van het impulsief gedrag.  
Uiteindelijk heeft men gezien bij de groep mensen met 
obesitas die beloningsgevoeliger zijn, dat zij ook gebaat zijn 
met een toegenomen capaciteit voor het uitstellen van 
behoeftebevrediging, plannen en organiseren en het opvolgen van doelen, een ‘rem’ vinden en minder impulsief 
gedrag.  Dit omdat men vaak de problematiek van obesitas en ADHD samen ziet voorkomen (comorbiditeit), 
daarvoor heeft men nieuwe onderzoeksllijnen opgestart, en ook naar het hanteren of inzetten van zo’n soort 
executieve functie-trainingen binnen de behandeling van obesitas.  
Braingame Brian is daar een voorbeeld van: een soort game waarbij jongeren taken moeten uitvoeren, die taken 
die zij krijgen zijn aangepast aan hun niveau, ze bouwen steeds verder op waar zij zitten. Zo trainen ze verder. 
Dit geeft mooie resultaten voor de doelgroep ADHD maar ook voor de doelgroep jongeren met obesitas. Dit spel 
is geëvalueerd in het Zeepreventorium, waarbij tijdens de laatste maand van de behandeling in de treatment as 
usual het terugkeren naar de dagelijkse omgeving wordt voorbereid. In de helft van de groep deden ze dat zoals 
gewoonlijk, en de andere helft kreeg deze 6 weken durende training. Wat tonen de eerste resultaten: de groep 
met de training in de laatste maand scoorde beter op werkgeheugen en inhibitietaken. Het trainen had ook zijn 
gevolgen voor het gewichtsverlies: het gewichtsverlies kon gedurende de eerste maanden van terugkeer naar 
de ‘gewone’ omgeving beter behouden worden bij de groep met de extra training. 
De lange termijn-effecten moeten we nog afwachten maar uitgaande van de comorbiditeit obesitas en ADHD 
met dezelfde mechanismen van behoeftebevrediging, plannen, organiseren, .. blijkt dit een veelbelovende 
interventie te zijn om ook bij kinderen met overgewicht in te zetten.  
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5. Werken met ouders 

- Voeden = opvoeden  
- Gezonde levensstijl is therapiedoel  
- Multidisciplinair 

• Kennis van gezonde voeding 
• Hoe komt gezond eetgedrag tot stand?  

Dit gebeurt ook vanuit verschillende disciplines, zowel diëtisten als psychologen gaan met ouders aan de slag, 
en je ziet dat wat daar gebeurt in die ouderbijeenkomsten (soms in groep en soms individueel) gebaseerd is op 
de gekende modellen. Er wordt gewerkt rond model staan, rond ouderlijke controle, rond grenzen stellen, het 
installeren van regels rond gezondheid voor het hele gezin, omgaan met reacties van broers en zussen, …  

Oudertraining: een nieuwe benadering  
- Het programma omvat 6 sessies (2u), begeleid door een voedingsdeskundige en een klinisch psycholoog 
- De focus ligt hierbij op:  

• Voeding:  
Gezonde gewichtsevolutie, neveneffecten van dieet  
Richtlijnen gezonde voeding: de actieve voedingsdriehoek  
Praktische handleiding: educatie, productinformatie en recepten  

• Opvoeding  
Aanmoedigen van positieve veranderingen  
Regels bepalen voor het hele gezin 
Consequent reageren  
Werken met beloningssystemen en toepassen van time-out. 
Cognitief luik: aandacht voor ouderlijke attitudes en attributies die vooruitgang kunnen hinderen  

Inhoud: ouders als modellen van eetgedrag  
- Ouders bewust maken dat zij model staan 
- Educatie met betrekking tot gezonde voeding 
- Belang van gezinsmaaltijden en monitoring 
- Regels en gedragsverandering voor het hele gezin  

Inhoud: ouders reguleren de voedselinname  

- Ouders zijn verantwoordelijk voor wat hun kinderen eten en het tijdstip; kinderen zijn verantwoordelijk voor 
hoeveel ze eten  

- Educatie: de eetontwikkeling en porties  
- Evenwicht vinden tussen supervisie en controle  
- Ouders leren voedsel in neutrale omstandigheden aan te bieden  
- Blijven aanmoedigen tot proeven  

Inhoud: Aan- en afleren  
- Herstel gezinsklimaat: 

• Positieve aanmoedigingen  
• Ouders als steunfiguren 
• Kleine haalbare stappen 
• Focus op inzet  
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- Grenzen stellen: 
• Regels voor het hele gezin  
• Consequente opvolging 
• Samen moeilijke situaties aanpakken  

Oudertraining: evaluatie  

- Effectevaluatie: daling in percentage overgewicht van 8%, bij postmeting en na 1 jaar follow-up (Moens et al., 
2012)  

- Effecten van een gelijkaardige behandelingsinterventie in Israël (Golan, et.al, 1998):  
• Vergelijking oudergroep versus kindgroep  
• Significant groter gewichtsverlies voor de kinderen van wie de ouders de training volgden  
• In de oudergroep: ook meer positieve veranderingen in eetgewoonten  

Dat ouderprogramma is ook geëvalueerd, met voor de lagere schoolleeftijdsgroep goede resultaten. Als je niets 
doet met de omgeving en je behandelt een kind maar je plaats het terug in een omgeving waar niets verandert, 
dan is de kans op succes toch heel laag. Je hebt de ouders nodig, zij moeten de omgeving anders inrichten. 
Een project waarbij er exclusief met de ouders gewerkt is geweest, zonder de kinderen te betrekken. Sommige 
kinderen wisten zelfs niet dat hun ouders dit programma volgden. Positieve resultaten, zowel op vlak van eet- en 
leefgewoonten die aangepast werden, maar ook naar gewichtsevolutie bij de kinderen, er werd een daling van 
percentage overgewicht teruggevonden van 8 procent die bovendien ook na 1 jaar follow-up werd 
volgehouden. Het werken met ouders geeft dus wel evidentie dat dat effect heeft. 
Dit was een studie waarbij men enkel met de ouders heeft gewerkt, maar In Israel heeft men dat vergeleken met 
een andere conditie, het werken met ouders of het werken met het kind, waardoor men echt een vergelijking 
kon maken van wat het meest effectief was. Een groter gewichtsverlies werd gevonden bij de kinderen wiens 
ouders de training volgden.  
Je hebt de context nodig, en het leidt tot minder therapiesucces als je enkel met het kind gaat werken en dat 
terug plaatst in een gezin waar niks veranderd is. 

Implementatie van oudertraining  

- Getrapt behandelingsmodel met verschillende interventieniveaus naargelang de ernst:  
• Niveau 1: voor jonge obese kinderen (< 6 jaar) en risicokinderen: exclusief met de ouders  
• Niveau 2: voor kinderen 6-12 jaar met een matig overgewicht: kindprogramma + oudertraining  
• Niveau 3: voor kinderen met een ernstige vorm van overgewicht: residentiële behandeling + oudertraining 

in het kader van nazorg  

Zo is men gaan nadenken waar men die oudertraining moest plaatsen: we hebben al gezien dat het afhankelijk 
is van de leeftijd, namelijk voor kinderen jonger dan 7 leggen we de focus volledig op de ouders, bij lagere 
schoolleeftijd doen we een combinatie, … Het hangt niet alleen af van de leeftijd maar ook van de ernst van het 
overgewicht. Wat je hier ziet is een soort getrapt behandelingsmodel met verschillende interventieniveaus 
naargelang de ernst van het overgewicht, met op het eerste niveau de -6 jarigen met obesitas, waarbij we 
exclusief met de ouders werken. Niveau 2 zijn de 6-12 jarigen met een matig overgewicht: kind- & 
ouderprogramma, en voor een ernstige vorm van overgewicht (obesitas) wordt een residentiële behandeling 
aanbevolen omdat daar het behandeldoel wel gewichtsverlies is omwille van de gezondheidsrisico’s, en een 
oudertraining in het kader van nazorg.  
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Realistische gewichtsdoelen  

 

Evaluatiestudies: wat zijn nu de effecten van die programma’s (groep en individueel)? Het is belangrijk om dit 
ook op lange termijn te evalueren, hiervoor zijn een aantal studies ter beschikking die dit ook hebben gedaan.  
Follow-ups van 3, 5 of 8 jaar. Wat we uit deze tabel leren is het belang van het stellen van realistische 
gewichtsdoelen maar ook hoe we moeten kijken naar die problematiek van behandeling van overgewicht. 
Bij baseline staat het percentage overgewicht bij de start van de interventie (=pre-meting). We weten dat we 
vanaf 140% spreken van obesitas. Na al die jaren zitten die jongeren gemiddeld op de percentages op de 
volgende lijn. We zien dalingen, maar we zien ook vooral percentages die nog steeds in de obesitas-zone zitten.  
Hebben die behandelingen dan wel zin? Ja, want als we kijken naar de percentages van jongeren die de niet-
obese status hebben verworden door dat programma, die dus misschien vanuit de obesitas-categorie naar de 
overgewicht-categorie zijn gegaan. Dan zien we dat dat tot de helft van de jongeren zijn. Dan heeft de 
interventie toch zin gehad.  
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Valkuilen 

- Irreële verwachtingen ‘vermageren’  
- Reeds te ernstig overgewicht 

• —> residentiële aanpak geïndiceerd  
- Oorzaak buiten zichzelf leggen  
- Overgewicht: deel complex probleem 

• Opvoedingsproblemen (Rol Ouders!) 
• Emotionele problemen 
• Gezinsproblemen  

Behandeling is niet nodig vanuit een schoonheidsdoelstelling, we moeten er niet heel slanke mensen van maken 
want dit is niet realistisch en niet nodig, we moeten wél streven naar een daling van de gezondheidsrisico’s.  
De jongeren hebben nog altijd overgewicht, maar toch bij een deel van de groep zijn die gezondheidsrisico’s 
gedaald.  
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LES 3: TRAUMAVERWERKING 
1. Inleiding 

Een aantal vragen waarop doorheen de les een antwoord zal komen:  
- Stel dat je zelf een traumatische ervaring meemaakt, zaken die iemand erg raken, wat zou je dan doen? Zou 

je tijdelijk medicatie nemen of niet?  
- Weet je wat debriefing is en zou je het aanbevelen?  
- Moet je bij kinderen vroegere trauma’s bespreken? 
- Wat is de werkzame component bij behandelingen?  

Wanneer we spreken over trauma kunnen dat ook bv. rampen zijn: je kan vaak enerzijds trauma’s meemaken in 
je praktijk, maar je kan ook trauma’s meemaken in de omgeving. Op zo’n moment kan elk van ons opgeroepen 
worden om bijstand te verlenen. Bijvoorbeeld de aanslagen in Zaventem: alle psychologen in die periferie 
worden dan opgetrommeld om bijstand te verlenen. Evengoed kan er in het Gentse iets gebeuren en dan komt 
dit ineens zeer dichtbij want als je hier dan ergens stage doet kan je mee worden ingeschakeld.  
Wij moeten dus toch minimaal over trauma weten wat kan en niet kan. Daarom is het ook belangrijk om de 
stukken in de cursus toch grondig te kennen, zodanig dat je parate kennis hebt, omdat je niet altijd tijd hebt om 
dingen op te zoeken. 

- Traumatische ervaring: 
• Ernstige bedreiging van de persoonlijke integriteit 
• Wat is een traumatische ervaring? Dat is wanneer je persoonlijke integriteit ernstig bedreigd wordt, dat 

kan over een soort confrontatie met de dood zijn maar ook met je integriteit in die zin dat je persoonlijke 
grenzen overschreden zijn. 

- Soorten traumatische ervaringen bij kinderen (TESI-C); types (studie bij 100 jongeren 6-17j): 
• Getuige zijn van huiselijk geweld (48%) of getuige zijn van getier, geroep 

Ongeveer 48 procent van de jongeren geven via een checklist aan dat ze getuige zijn geweest van 
huislijk geweld. Wanneer er dicht bij je geweld gebruikt wordt, kan dit jou heel persoonlijk raken. Zelfs 
al ben je maar getuige, dit wordt ook vaak als een traumatische ervaring gezien. Dit gaat niet over 
trauma’s maar over traumatische ervaringen, verder zullen we zien wat een normale reactie is en 
wanneer dit een post-traumatische stress stoornis is die moet behandeld worden.  

• Getuige zijn van geweld buitenshuis (45%) of getuige zijn van een accident 
Is voor kinderen iets lager dan geweld binnenshuis, omdat de leefomgeving toch nog vooral het gezin 
is 

• Opzettelijk aangevallen worden (30%)  
of iemand die je bedreigt 
of iemand die je ongewenst aanraakt 

• Zelf betrokken zijn in een accident (13%) 
• Natuurramp (6%) 
• Gekidnapt worden (3%) 
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- Soorten traumatische ervaringen bij kinderen: Een Vlaamse studie bij 820 jongeren (11-19 jaar) van S. Bal 
(2004): 
• Ongewenst seksueel misbruikt: 4,4% 
• Getuige zijn van stresserende gebeurtenis: 37% 
• Dood van een naaste (24%) 
• Zelf betrokken zijn in een zwaar accident (7%) 
• Zware ziekte van een naaste (4%) 

Een speciale situatie: stel dat iemand in de omgeving verdwijnt, is dit dan ook een trauma? Die persoon is 
misschien dood, misschien ook niet? 16 november komt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen die zal 
vertellen over zijn werk in die cel, waarbij vooral de vraag is binnen dit vak: hoe komt dat voor kinderen over?  

- Traumatische ervaringen bij kinderen 
• 3 subtypen (acuut, chronisch, delayed-onset) (>< ASS) 

De eerste maand na een traumatische ervaring spreek je van een acute stress-stoornis. Dat wordt dan als een 
normale reactie gezien op een grote bedreiging. Je kan dat ook opvangen, maar we zitten dan niet bij een 
trauma-behandeling. Die kan je dus maar na één maand ten vroegste opstarten.  

Wat die verwerking betreft: probeer daar vooral niet alleen een praat-therapie van te maken. Een traumatische 
ervaring, en vooral dan een ernstige bedreiging van de integriteit, gaat vaak over verschillende zintuigen. Je 
hoort, ruikt, smaakt, ziet dingen en alles wordt in de amygdala opgeslagen (onderste hersenregio’s). Dat is dus 
niet frontaal (cognitieve info-verwerking die alleen frontaal verwerkt wordt). Je kan dus eigenlijk alleen maar die 
ervaringen verwerken door terug naar die hersenregio’s te gaan en vooral dan het niet-talige, de emotionele kern 
waar ook die zintuigen bij betrokken zijn. Als je al in die eerste fase iets kan doen met mensen is het niet 
confronteren maar laat hen daarover praten, laat hen daar vooral over vertellen of ze bepaalde dingen geroken, 
gehoord, … hebben, omdat ook die zintuiglijke prikkels een plaats moeten krijgen.  

Tussen 1 en 3 maanden spreken we van de traumatische stress en dan kan je wel al een behandeling opzetten, 
maar bij sommigen zal dit dan al voorbij zijn.  

Voorbeeld: iemand stond te wachten in een bank en op dat moment gebeurt er een overval. Iedereen moest op 
de grond gaan liggen. De overvaller bedreigt diegene die aan het loket zit, en nadien verdwijnt die man. Als je 
dat meemaakt blijf je normaal nog even liggen maar zet je je toch recht en begin je met de mensen rondom je te 
praten, voor je het beseft is de politie erbij, … op dat moment wordt je niet gezien als slachtoffer maar als 
getuige. Gelukkig heeft de politie intussen een dienst voor de slachtoffers, maar daar stopt het. De ervaring die 
je hebt hoort dan onder de acute stress stoornis, veel mensen vertellen daar over maar dat gaat vanzelf over.  

Blijf je na één maand toch klachten hebben, kan je in een acute fase van posttraumatische stress terechtkomen, 
krijg je ook best behandeling, duurt dit langer dan drie maand dan val je onder de chronische posttraumatische 
stress. Maar, er is ook mogelijkheid voor een delayed onset.  

Bij de overval: die persoon was bij de ‘’betere’’, die dat enorm kon relativeren, hij kon het plaatsen en 
distantieren. Toevallig 6 maand later staat er een robotfoto in de krant van een heel zware overval op een winkel, 
waarin de mensen die in die winkel stonden gedood zijn, en de man die eerder slachtoffer was herkent de 
robotfoto en vermoed dat het dezelfde overvaller was als in de bank. Op dat moment realiseert hij zich: ik had 
dood kunnen zijn. Die man ontwikkelt dus 6 maand later een post-traumatische stress stoornis. 
Dit is een delayed onset: wanneer je er eigenlijk op het eerste zicht goed mee om kan gaan, maar wanneer je 
toch nadien omwille van een nieuwe uitlokker een posttraumatische stress ontwikkelt. 
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- Verwerkingsproces is multifactorieel: afhankelijk van: 
• kenmerken van het trauma (duur, ernst, onverwacht) 

Wanneer gaan we met traumatische ervaringen een behandeling opzetten? Een verwerking van een 
traumatische ervaring is multifactorieel: je kan niet zeggen op welke manier iets verwerkt zal worden, 
veel hangt af van de duur, de ernst, of je al eerder een trauma hebt meegemaakt, …  

• eerdere traumatisering (type 2 vs type 1) 
• rol van sociale steun 

De eerste maand is het vooral belangrijk dat je de beleving van de persoon volgt, in die zin dat als die 
persoon behoefte heeft om te praten dat je dat toelaat, heeft het kind behoefte om te kleuren, 
schilderen, .. over de ervaring dan doe je dat ook. Je kan zo veel mogelijk helpen de ervaringen te 
verwerken maar meer kan je op dat moment nog niet doen. 

• stressreactie bij de ouders 
Bij kinderen merken we soms, rond seksueel misbruik, dat zij daar redelijk mee omgaan, maar dan 
plots vertelt het kind iets tegen de mama, mama maakt zich ongerust, begint het kind te bevragen, 
krijgt een verhaal over een situatie met misbruik en vanaf dan ontwikkelt het kind een PTSS door het 
aan mama te vertellen, door de schrikreacties van mama te zien, zo krijgt het kind helemaal de 
kenmerken van een trauma. Uiteraard was het niet beter geweest als het kind niets had gezegd, er is 
jammer genoeg geen oplossing hiervoor. Je ziet dus bij kinderen dat de rol van de ouders zeer 
belangrijk is en vaak het probleem wel verergert, zeker met seksueel misbruik zijn de ouders daar zelf 
door gechoqueerd. 

• betekenisverlening 
Het werkzame element van een traumabehandeling is exposure: je moet terug naar het trauma zelf, 
er is maar één weg. Trauma’s zitten in de amygdala en je moet die in contact brengen met je frontale 
hersenstructuren, dus je moet het een plaats geven, betekenis verlenen, dus het moet op een goede 
manier in het geheugen geïnstalleerd worden maar dat moet in een veilige context zijn.  Het is niet de 
bedoeling om iets gewoon te vertellen, en zijn tools en technieken om dat goed te verwerken. Dat 
krijg je bij ouders die kinderen uitvragen: er wordt verwacht dat het kind teruggaat naar het trauma, 
maar dat gebeurt dan niet op een veilige manier. In die zin kunnen ouders meer kwaad dan goed 
doen, omdat ze het (wel goed bedoeld) nog erger maken. Ze dwingen het kind om dingen te vertellen 
en het kind voelt zich op dat moment ook niet veilig genoeg. Hetzelfde gebeurt wanneer politie een 
verhoor doet over een traumatische ervaring. Daar is nu gelukkig een methode voor gevonden, 
namelijk het videoverhoor, waar het kind één keer zijn ervaring moet brengen in een veilige omgeving 
waar een camera het verhaal registreert zodanig dat dit kan gebruikt worden als getuigenis of als 
bewijs nadien voor rechtzaken, want niets is erger dan een kind dat 10 keer te laten vertellen en dit in 
een onveilige omgeving zoals een politiekantoor.  
Je moet naar betekenisverlening kunnen gaan maar dat is enkel mogelijk in een therapeutische 
context. Veelal merk je dat, als het al een plaats gekregen heeft, dat daar een tweede belangrijk 
probleem zit: bij trauma ga je ofwel plots de wereld niet meer als veilig zien, wat een zeer moeilijke 
situatie is om zo in het leven te staan als je denkt dat er op elk moment iets erg kan gebeuren, dan 
kan je eigenlijk bijna niet meer functioneren. Ook kan je denken ‘misschien heb ik het wel uitgelokt’, 
‘misschien heb ik er wel schuld aan’. Die betekenisverlening is dus ofwel dat de wereld niet meer 
veilig is, ofwel dat jij ‘slecht’ bent of het op één of andere manier uitgelokt hebt, maar dat komt dan 
door de vooroordelen die er zijn binnen de maatschappij.  

• Spontaan herstel? 
Een interessante vraag daarbij is ‘is er spontaan herstel?’ Er IS spontaan herstel: er zijn wel kinderen 
die de eerste maand een acute stress-stoornis hebben die niet in de chronische fase komen van 
post-traumatische stress, maar toch zie je dat 2/3 die zo’n trauma heeft meegemaakt nood heeft aan 
behandeling. Er is dus spontaan herstel, en het is interessant om in de toekomst onderzoek te doen 
naar veerkracht en wat maakt dat de ene beter herstelt dan de andere, maar niet iedereen is zo. 

• Zie practice parameters (AACAP) voor grondige search en genuanceerde conclusies 
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Practice parameters 

(Practice parameters zitten ook in de syllabus) - Van de American Association for Child and Adolescent 
Psychiatry (AACAP), hebben voor alle mogelijke problematieken een search gedaan en genuanceerde 
conclusies geformuleerd.  
Waarom is dit nu belangrijk?  We hebben een aantal lessen die gaan over verschillende onderwerpen over 
problemen bij kinderen en adolescenten, maar niet alle onderwerpen komen aan bod. Volgend jaar is er stage 
en als je op dat moment wil weten wat de goeie modellen zijn, dan heb je het handboek van vorig jaar (KLOP) 
waar een heel aantal problemen in beschreven staan, maar de practice parameters worden ook regelmatige 
geüpdatet en die geven altijd de recente stand van zaken. Daarom is het aangeraden om vooral de practice 
parameters van trauma en ook van dwanghandelingen goed door te nemen, zodanig dat je weet wat je hiermee 
kan doen (- ze heeft dit zo gezegd, ?examen?).   

- ‘practice parameters’ 
• draaiboek voor goed (diagnostisch) handelen 

Die practice parameters geven zeer goed aan wat je in de intake moet doen, wat zijn de criteria van 
de DSM en welke instrumenten kan je best afnemen? 

• inclusie- en exclusie-criteria 
Er wordt ook altijd beschreven wat je voor de behandeling als in- en exclusiecriteria hebt, bijvoorbeeld 
kinderen met autisme: moet je daar iets speciaal voor doen? Stel dat iemand vermist is, kan je dat als 
een trauma zien, wat moet je dan doen? Zijn er differentiaaldiagnoses nodig, bijvoorbeeld met 
mensen die zwaar verlies hebben meegemaakt, dan krijg je ook een rouwproces: moet je behandelen 
voor de rouw of voor het trauma? 

• duidelijke (wetenschappelijke) achtergronden 
• duidelijke therapeutische aanbevelingen 
• flexibiliteit mogelijk  

==>  ‘gestandaardiseerd werken’ 
Er worden altijd goede wetenschappelijke achtergronden besproken, die je in staat moeten stellen om 
therapie te doen volgens bepaalde guidelines: dit is iets wat je toch moet respecteren. Er is ook wel 
flexibiliteit nodig: men zegt wat aan/af te raden is, het is een manier om gestandaardiseerd te werken. 

- Resultaat: overzichtswerken  
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- Omvat per stoornis: 
• Methode van onderzoek (+ conflict of interest) 

De auteurs moeten altijd een conflict of interest aangeven: het zijn psychiaters (geen psychologen). 
Stel dat men medicatie aanraadt, maar die mensen zijn aandeelhouder van een farmaceutisch bedrijf, 
dan moet je je de vraag stellen: hoe objectief is deze informatie?  Bij trauma is bijvoorbeeld de 
evidentie voor medicatie niet zo groot (komt later nog aan bod). Je moet altijd kijken: wie stelt de 
studie voor? Welke methode gebruikt die en hoe is die te werk gegaan? Meestal staat de 
zoekstrategie hier ook in.  

• DSM-criteria (descriptief) en klinische presentatie 
De DSM-criteria staan er ook altijd bij maar dit is vooral descriptief, belangrijkste voor ons is vooral de 
klinische presentatie 

• Epidemiologie en geschiedenis van het concept 
Ook de geschiedenis van het concept: wanneer heeft men voor het eerst trauma bij kinderen 
vastgesteld? Vroeger ging men uit van het idee ‘geen slapende honden wakker maken’: het kind 
rapporteert er niet over dus het is eigenlijk geen probleem. 

• Prognose, comorbiditeit, differentiaaldiagnose 
Vb la Greca: hoe verloopt verwerking trauma na natuurincident: percentage daalde over de tijd: 86% 
—> 76% —> 69% 

• Assessment 
• Behandeling 

MS=minimaal, CG=richtlijn, OP=optie, NE=ineffectief 
In de richtlijnen staat onder andere ‘MS’, dit is de minimal standard: dit is wat je minimaal moet doen. 
Iedereen zal ooit meemaken dat er een patiënt naar de rechtbank stapt en zegt ‘’door die persoon 
ben ik er slechter aan toe’, op dat moment moet jij jezelf verdedigen dat wat jij gedaan hebt het juiste 
is. Het is dus best van altijd voor de behandeling literatuur te zoeken, te kijken wat evidence based is, 
en dan te zeggen dat je die behandeling hebt gekozen omdat die op dit moment het meest 
aangewezen is. Het is maar als je weggaat van de richtlijnen, dan ben je niet goed bezig.  
CG = wat de richtlijnen zelf aanraden, OP = optioneel, en NE= niet effectief.  
Bijvoorbeeld ‘rebirthing’, is een techniek waarbij een kind onder water moet gebracht worden en 
‘opnieuw herboren’ wordt om de trauma’s te behandelen, dit is duidelijk niet aanbevolen.  

We zullen het vooral hebben over behandeling: we maken van elk probleem een VIB (integratief beeld), we 
proberen altijd modellen tot één integratie beeld te brengen, en de volgende stap is de indicatiestelling: voor 
welke therapie ga je kiezen? Dat wordt hier besproken: er worden een 4-tal therapieën voorgesteld, hoe kan je 
dan de juiste therapie kiezen?  

Is er verschil tussen Amerika en Europa? In België zijn er nog niet zo heel veel practice parameters, wel in 
Nederland, dus vaak wordt daarop gebaseerd. De Hoge Gezondheidsraad is bezig met het formuleren van 
richtlijnen. 

Kenmerken van posttraumatische stress 

- Flashbacks (jonge kinderen: terugkerende spelletjes) (B) 
- Nachtmerries (B)                                                                         B = reexperience 
- Gevoelens van angst of beklemming (intens lijden) 

• nalv trauma-prikkels (B) 
- Vermijdingsgedrag (en afstomping, vervlakking) © 
- Geheugenproblemen(C)                                                               C = avoidance 
- Hyperalertheid; prikkelbaar (D)(fysiol. substraat?) 
- Concentratieproblemen(D)                                                            D = arousal 
Meten met een Klinisch Interview ! 
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Er zijn A, B, C en D kenmerken. De A staat er niet op maar dat is de voorwaarde dat er iets gebeurd is, zolang 
er niets gebeurd is kan je niet spreken van een PTSS. Dus mensen die in therapie gaan om te proberen 
achterhalen of ze in de jeugd iets hebben meegemaakt waardoor ze zich vandaag niet goed voelen, dat kan 
niet. De meeste mensen kunnen weldegelijk een trauma aangeven, weten dat er iets gebeurd is, hebben daar 
een slecht gevoel bij, maar moeten het niet per se kunnen verwoorden: het probleem met trauma’s is dat je vaak 
dat afscheidt, dat je daar niet aan herinnerd wil worden. Nog erger is dat je dissocieert: mensen met meerdere 
‘persoonlijkheden’, die soms plots een andere persoon zijn, dit zijn mensen die deel van hun geheugen hebben 
afgeblokt maar die wel iets hebben meegemaakt. Zonder aanwijsbaar event kan je dus niet van een trauma 
spreken.   

Dit is vooral moeilijk bij kinderen die op heel jonge leeftijd seksueel misbruikt zijn: vaak voor de leeftijd van 2-3 
jaar, waardoor ze niet de taal hebben. Wanneer je dus trauma’s meemaakt voordat je taal ontwikkeld is dan zijn 
die opgeslagen in een niet-talige versie en dan is het niet gemakkelijk, en je kan hen dan ook niet behandelen 
voor je een diagnose hebt.  

Dan zijn er de B, C en D kenmerken, die zijn meestal samen maar soms ook niet.  

B.     Reexperience: op één of andere manier komt het trauma terug in het bewustzijn, het wordt opgeslagen in 
de amygdala (het is een emotioneel event dat met verschillende zintuigen samenhangt) waardoor het niet op 
een cognitieve manier verwerkt is. Dat komt dan terug via flashbacks, of bij kinderen dat ze altijd dingen 
herhalen, of vaak zijn het nachtmerries. Ook angstige gevoelens kunnen, niet zozeer het event zelf maar vooral 
het gevoel dat je iets ernstig kan overkomen. 

C.     Vermijdingsgedrag: je probeert niet meer aan die situatie te denken, en bij sommige mensen leidt dit tot 
geheugenproblemen maar dus ook tot dissociaties, en bij sommige mensen zie je dat dit leidt tot afvlakking en 
afstomping, omdat ‘niet voelen’ de enige oplossing is voor hen, zodat ze die traumatische gevoelswereld niet 
opnieuw oproepen. 

D.     Arousal: belangrijk is dat er ook een soort ‘alarmtoestand’ is: mensen zitten in verhoogde arousal, 
hyperalertheid, zijn prikkelbaar, er is een fysiologisch substraat en dat kan dan weer leiden tot 
concentratieproblemen. 

Assessment (zie practica) 

- ouders én kind 
- interview en vragenlijst 
- hoe praten met een kind? 
- 10 knelpunten... 

Je kan elk van die categorieën via verschillende manieren bevragen. Aangeraden is om een klinisch interview te 
doen waar je alle vragen op een rij krijgt waardoor je ook weinig kans hebt om iets over het hoofd te zien.  
Het is zo dat er in de practice parameters een aantal tips staan om rond trauma’s klinische interviews af te 
nemen. 
Aangezien kinderen het soms moeilijk hebben om events te verwoorden moet je ook met de ouders werken, en 
naast het interview werken we ook met vragenlijsten om de ernst te duiden, maar ook om nog meer kenmerken 
te ontdekken. 
We zitten met een aantal problemen, je moet heel goed opletten hoe je met een kind praat zodat je het trauma 
niet erger maakt en dat het kind zich veilig voelt. Wanneer het niet onmiddellijk naar de essentie van een trauma 
kan gaan is dat ook niet zo erg want dat is vaak ook wat in de behandeling gebeurt, maar ouders kunnen wel 
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vertellen wat er gaande is (bv. Getuige van een ongeval, of met het gezin een accident meegemaakt), en dan is 
dit ook een trauma want je kan een event aanduiden.  
Toch, als je die parameters leest, moet je kijken naar wat knelpunten zijn.  
Een paar voorbeelden: 

- Ouders gaan vaak het probleem minimaliseren. Enerzijds overdrijven ze in hun reacties, anderzijds durven ze 
er niet altijd aan denken dat het grote gevolgen heeft voor hun kind. 

- Kinderen zijn zeer suggestief: bijvoorbeeld in een vechtscheiding was een moeder ervan overtuigd dat de 
vader samen met het kind naar pornofilms keek. Als je dat aan die kinderen vroeg dan zag je duidelijk dat de 
mama hen ook had ingefluisterd dat ze dit gezien hadden, kinderen zijn dan vaak zeer loyaal waardoor je 
jezelf moet afvragen of ze dit nu werkelijk gezien hebben of niet.  

- Kinderen die zowel slachtoffer als getuige zijn (die voor politie of rechtbank moeten komen)  

Belangrijk is het pleiten voor multi method-multi informant, je kan ook kijken hoe het kind zich gedraagt op 
school bijvoorbeeld.  

2. Behandeling van posttraumatische stress 

- Tegenindicaties: wanneer kan je niet behandelen? 
• Trauma gaat nog door of is pas gebeurd 

Wanneer het trauma nog doorgaat. Bijvoorbeeld kinderen die in een incest-relatie leven met hun 
vader, maar moeder wil die vader niet aangeven omdat zij dan de kostwinner van het huis verliest, zij 
komt bij de therapeut en vraagt om het kind te helpen, papa heeft beloofd dat hij het niet meer gaat 
doen. Als die vader nog in dat huis leeft, dan gaat dat eigenlijk niet. Op dat moment moet die mama 
naar een vertrouwensartsen-centrum gaan, moet bespreken wat er is gebeurd, hoe daarmee moet 
worden omgegaan, papa kan tijdelijk het huis verlaten, er zijn vele oplossingen mogelijk, daar moet 
niet per se politie worden bijgehaald: vertrouwensartsen proberen de krachten in een gezin te 
herstellen om zélfs na incest het gezin zo veel mogelijk intact te laten. Maar als dat nog doorgaat, als 
die vader nog bij dat gezin woont, kan je niet behandelen.  

• Praktische zaken (huisvesting) 
De basisbehoeften bij mensen die een trauma hebben meegemaakt moeten vervuld zijn: huisvesting, 
eten, slapen, anders kan je niet behandelen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel vluchtelingen in ons land, 
probleem is dat je als psycholoog weinig kan doen, behalve ze laten vertellen (acute stress-stoornis) 
of ze laten getuigen wat ze allemaal hebben meegemaakt. 

• Dagvulling 
Belangrijk is dat er een dagvulling is: als je met iemand aan een trauma gaat werken, en die zit thuis 
omwille van langdurige ziekte, gaat niet naar school omwille van het trauma, is het goed eerst te 
kijken: kan dat kind terug deeltijds naar school gaan, omdat een dagvulling een manier is om sneller 
het probleem nadien te verwerken. Als je heel de tijd thuis zit en je moet alleen aan dat trauma 
denken is dat niet goed. Die dagvulling kan vanalles zijn maar moet structuur zijn: op tijd opstaan, een 
middagmaal eten ergens, ’s avonds ergens eten, .. dat moet je samen met de patient bekijken. Zeker 
als mensen thuis zitten moet je kijken of ze snel weer een bepaalde dagvulling kunnen opnemen. 

• Sociaal netwerk 
Belangrijk is een sociaal netwerk: zeker bv. Als iemand in therapie is, moet je kijken: wat gebeurt er 
nadien? Zit die persoon dan alleen thuis? Zeker als je aan trauma’s werkt en je doet exposure naar de 
meest akelige situatie, dan moet je zorgen dat die persoon nadien een opvangnetwerk heeft.  

Stel dat die indicaties allemaal vervuld zijn, kunnen we gaan behandelen.  
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1. Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie 
2. Psycho-analyse en Psychodynamisch 
3. EMDR 
4. Cognitieve therapie 

Verschillende modellen, verschillende benaderingen: MAAR: evidentie dat het werkt ?? (meta-analyse) 

4 modellen worden voorgesteld die elk een verschillende benadering hebben, en die je kan overwegen als je 
therapie kiest.  

Deels mag je daar zeker een persoonlijke voorkeur in hebben: ontwikkelingsgericht werken is altijd kijken naar 
wat evidence based is, en afhankelijk van persoonlijke stijl kan je dan één van deze 4 methodieken kiezen want 
ze zijn alle 4 redelijk onderbouwd, maar voor sommige is wel meer evidentie dan voor andere. Naast de practice 
parameters moet je ook eens de meta-analyses bekijken. We zullen er verder nog één zien voor trauma, en 
daaruit kan je dan halen wat het meest aangewezen is.  

Vraag over debriefing: moeten bv. vrijwilligers die geholpen hebben wanneer ergens een ramp is gebeurd, 
bijvoorbeeld mensen van het rode kruis, een debriefing krijgen? Men is hier van teruggekomen: debriefen moet 
niet per se, debriefing kan meer kwaad dan goed doen, je moet het tempo volgen van de mensen: de ene kan 
daar behoefte aan hebben en de ander niet. Je moet vooral contactgegevens achterlaten zodanig dat mensen 
nog steeds bij iemand terechtkunnen wanneer ze zich bepaalde vragen stellen, en het enige wat je moet doen is 
als je daarmee praat zeggen dat ze alle zintuigen moeten laten spreken. 

Gedragstherapie  

De pure gedragstherapie wordt het minst gebruikt, maar het is wel een goed model dat je dan in combinatie 
met cognitieve gedragstherapie kan gebruiken.  
Het is goed, maar niet voldoende. De gedragstherapie biedt maar deels een antwoord.  

- Assumptie: PTSS: Fobie vr traumagerelateerde prikkels 
• Zij zien een trauma als een fobie: een fobie voor traumagerelateerde prikkels, bijvoorbeeld geuren die aan 

de geuren van het trauma doen herinneren. Stel dat je ergens een brandgeur rook tijdens het trauma, dan 
gaan alle geuren die met brand te maken hebben je doen herinneren aan het trauma. Dat is omdat de 
wijze waarop dat trauma in het geheugen zit zeer zintuiglijk is. Dit kunnen ook kleuren, geluiden, … zijn. 
Die prikkels zijn geassocieerd met het trauma, zijn niet cognitief verwerkt, en je krijgt dus een fobie met 
alle angstcomponenten die bij een fobie horen: dit kan leiden tot bevriezen zodat je niet meer kan 
functioneren, dat je helemaal van slag bent, dat je een black out krijgt, … 

• Is nadien uitgebreid naar soortgelijke stimuli (intern, extern) (=conditionering)  
Bijvoorbeeld een kind uit een normaal functionerend gezin met 3 kinderen, zij komen ’s avonds thuis 
en het glas van een raam lag op de grond, dus er was een inbreker via dat venster binnengeraakt. 
Uiteindelijk krijgt het voorval een plaats maar het kind krijgt een angst voor glas en die angst begint 
zich te generaliseren. Dus ’s morgens aan de ontbijttafel krijgt elk kind een glaasje fruitsap en het kind 
krijgt een paniekaanval. In de badkamer begint het opnieuw te panikeren bij het zien van de spiegel. 
Daar zie je dat de fobie zich uitgebreid had op alle vormen van glas waarbij je eerst denkt aan acute 
stress, we gaan proberen de situatie te herbeleven, en kijken wat de betekenissen zijn die het kind 
eraan geeft. 

• Nadien treedt vermijdingsgedrag op. (leidt nooit tot uitdoving maar tot meer angst) 
 Nadien krijg je vermijdingsgedrag: het kind wou bijvoorbeeld niet meer naar het toilet gaan. Of 
bijvoorbeeld kinderen met watervrees: daar is maar één oplossing en dat is de angst geleidelijk 
opzoeken. Je bouwt dat geleidelijk op, spelenderwijs ga je de angst in hiërarchie opzoeken. Dit is de 
enige manier om de angst te verwerken.  
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- Behandeling: graduele imaginaire exposure 
• Uiteraard gaan we bij trauma niet de echte angstprikkel terug opzoeken. Als je een inbreker of overvaller 

gehad hebt, kan je die niet in de therapiesessie vragen… 99% van de traumaverwerkingen zijn imaginair, 
je moet met beelden werken. 

• 9 zittingen, telkens trauma-verhaal in slow-motion 
• Ogen sluiten, praten in ik-termen, tegenwoordige tijd 
• Therapeut ondersteunt 
• Therapeut herinnert aan beelden, gedachten, gevoelens 
• Akeligste moment gradueel bloot leggen 
• Opname maken, thuis herbeluisteren 
• Twee varianten zijn minder aangewezen: Flooding en SD 

- Behandeling aanpassen aan kinderen! 
• Rationale aanpassen: waarschuwen voor nare beelden (in kindertaal) 
• Procedure: voorstellen als een denkbeeldige video- camera 
• Hiërarchisch opbouwen: niet beginnen met meest aversieve 
• Bedenk op voorhand een veilige hulpmiddel 
• Concrete versies van de angstmeting (angstthermometer) 

- Opmerking: fobie-model schiet tekort 
• Flashbacks zijn niet kenmerkend voor fobie 
• Herbeleving vaak niet stimulusgerelateerd (slaap) 
• Verwerking is meer dan uitdoving 

Exposure is een centrale component, je hebt minstens 9 sessies nodig, en in die 9 sessies neem je in een veilige 
omgeving het trauma door, en belangrijk is dat je dat met kinderen bekijkt alsof het een film is waarin je alle 
details zo veel mogelijk wil oproepen. Het zou kunnen dat het meest akelige moment nog niet verteld wordt.  
Het akeligste moment kan bijvoorbeeld voor het kind zijn dat het een paniekaanval heeft dat het niet uit het wrak 
geraakt bij bv. een busongeval, en dat dat het ergste is. Je ruikt dan dat de auto in brand gaat schieten en je 
kan niet weg. Achteraf denk je: dat is egoïstisch, naast mij ligt iemand dood en ik denk enkel aan mezelf. Je 
hoort twee dingen: het gaat over de betekenis die die persoon daar aan verleent dat het tot een trauma kan 
maken. Je hoort dat ook vaak bij mensen die rampen overleven, dat ze wegvluchten van de plaats van de ramp, 
en dat ze dan achteraf denken dat ze enkel aan zichzelf hebben gedacht. De betekenisverlening kan dan 
eigenlijk het belangrijkste zijn van het trauma. Dat ga je niet met gedragstherapie kunnen oplossen. Daarvoor is 
de cognitieve kant het belangrijkste. Hier moet je dus het akeligste moment proberen te bepalen en gradueel 
bloot te leggen, je kan stoppen wanneer het verhaal te eng wordt en kijken wat het vervolg van het verhaal is, de 
eerste keer moet het meest akelige moment dus niet verteld worden, maar de tweede keer gaan we een stapje 
verder gaan, en dan kan je vragen: ik begrijp dat je er nog niet over kan praten, maar je kan het hebben over de 
gevoelens die erbij kwamen? Als therapeut kan je dan een aantal gevoelens opsommen en de patiënt zegt dan 
in welke mate ze van toepassing zijn. Hoe heb je je juist gevoeld? Volgende sessie kan je dan toch een stapje 
verder gaan.  

Er zijn mensen die zeggen dat het helpt om ooit de plaats van de ramp terug op te zoeken. Dan kan je dat als 
een laatste fase in therapie zien.  
In die zin heeft gedragstherapie een goed model: je kan veel verklaren hierdoor, maar niet alles.  
Het fobiemodel schiet te kort, de flashbacks kunnen niet verklaard worden door een fobie. De nachtmerries 
bijvoorbeeld kloppen niet in een fobieverhaal: mensen met een angst voor water, … gaan geen flashbacks 
hebben. 
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Cognitieve gedragstherapie voor kinderen 

Combinatie van 9 methodieken: (n=88 therapeuten) 

Je moet het kind vragen de ogen te sluiten en in ‘ik’-term in de tegenwoordige tijd te praten, je kan een opname 
maken en de bedoeling is om thuis dan opnieuw naar dat verhaal te luisteren. Je ondersteunt het kind en 
probeert verder te gaan: wat rook je toen, wat voelde je toen, wat zag je, … en zo probeer je het moment door 
te werken. Naast die 9 sessies heb je ook 9 huiswerkopdrachten: je moet het thuis nog eens herbeluisteren, 
omdat het idee van exposure is dat vermijding angst doet toenemen maar je moet zoals blootstelling aan water 
gradueel en imaginair aan die situatie kunnen blootgesteld worden.  

Twee varianten die minder aangewezen zijn zijn flooding en systematische desensitisatie in de gedragstherapie. 
Flooding is dat je aan het meest akelige meteen blootgesteld wordt, dat is ethisch niet echt verantwoord maar 
ook hier zeker niet aan te bevelen. 
Systematische desensitisatie is gelijk met graduele exposure, wat dus systematisch opbouwt, je maakt een 
hiërarchie van welke stappen je in de sessies neemt en hoe je geleidelijk aan dichter bij het meest enge komt, 
maar bij systematische desensitisatie ga je na elke stap een relaxatie-oefening inbouwen voor je naar de 
volgende stap gaat. Bijvoorbeeld bij pleinvrees ga je stapsgewijs prikkels opzoeken, relaxeren, dan weer 
verder… dit is niet nodig bij trauma, hier is de relaxatie soms een gevaar dat je gaat vermijden.  
Bij kinderen moet je de rationale aanpassen: waarschuwen dat er nare beelden zijn en dat die ook in de slaap 
kunnen terugkomen, maar eenmaal dat dat verwerkt hebt dat dan ook de slaapproblemen gaan opgelost zijn, 
eventjes doorbijten maar dat is de enige manier om behandeld te worden. Zo kan je dit in kindertaal uitleggen, 
ook kan je hiervoor de interesses van het kind gebruiken om dit op een aangepaste manier uit te leggen. 
Je kan werken met een denkbeeldige videocamera, je bouwt de hiërarchie op met het kind. Het is ook goed om 
een veilig hulpmiddel te hebben, dit spreek je op voorhand af, je probeert met het kind naar een veilige plek te 
gaan: als iets te aversief wordt, zoek je iets wat voor de patiënt rustgevend is. Het maakt niet uit wat die plek is 
maar je bespreekt op voorhand wat die is, en zodanig dat als het te eng wordt, dat je naar de veilige plek kan 
gaan (door eraan te denken). Je kan relaxeren via ademhaling, via spierspanning, maar ook via suggestie.  
Je kan ook best de angst laten scoren op een angstthermometer, zodanig dat je kan zien wanneer het té erg 
wordt, als het niet hoog genoeg scoort weet je ook dat je nog niet het meest akelige moment vast hebt, dus het 
is ook een beetje ter evaluatie.  

Het fobiemodel schiet dus tekort omdat de flashbacks niet door fobie kunnen verklaard worden, ook in de slaap 
kan je niet spreken van herbelevingen omwille van stimuli want er zijn ’s nachts geen stimuli, dus de fobie-
verklaring dat dat aan stimuli gebonden moet zijn klopt ook niet, het is ook vaak aan betekenis- en 
betekenisverlening gekoppeld en verwerking is meer dan uitdoving, dus voor een angst kan je zeggen dat de 
angst uitdooft door herhaalde exposure en dat klopt, omdat je tot de conclusie komt dat die angst toch niet zo 
bedreigend is, maar bij trauma is het zo dat de situatie wél bedreigend is dus er is meer nodig dan alleen 
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uitdoven, je moet ook cognitief werken, daarom dat cognitieve gedragstherapie voor kinderen het beste is, en 
die bestaat uit 9 componenten. De meeste AS-I stoornissen bij kinderen duren niet zeer lang. Vroeger deed men 
soms speltherapie met kinderen en dat duurde soms jaren. Cognitieve gedragstherapie kan in 9 sessies het 
probleem aanpakken. Vroeger was de idee dat je in de relatie met de therapeut een soort herbeleving moest 
reconstrueren, maar als het kind niet over die klacht zelf praat, dan wachten ze tot de volgende sessie, maar dit 
kan niet blijven duren.  

Je mag vrij snel over het trauma praten, dus affectieve stressverwerking: waar voel je angst, …  (= affectieve 
educatie). Daar hoort ook wel een relaxatie-component bij, het is belangrijk als deel om het kind rustig te 
houden, je kan dan letten op de buikademhaling of de spierspanning afhankelijk van je voorkeur als therapeut. 
Je kan met de relaxatie ook de therapie eindigen of beginnen.  
Het is ook cognitief belangrijk die situatie te proberen kaderen: als je bijvoorbeeld denkt dat het jouw schuld is, 
hier over proberen praten. Het is zo dat op dat moment de ander de schuldige is, je hebt jezelf misschien in een 
gevaarsituatie gebracht, maar jij bent niet in fout, het is de ander!  
Soms heb je mensen die zich in zo’n situatie verdedigen en beginnen kloppen op de dader, die achteraf 
schrikken van zichzelf, en die denken over zichzelf ‘ik heb dingen gedaan die ik anders nooit zou doen’. Ook dat 
is iets wat je cognitief moet structureren.  

Exposure blijft het allerbelnagrijkste, voor de rest moet je de ouders opvangen want veel ouders hebben zelf 
nodig aan psycho-educatie om alles te begrijpen, best is ook een ouder-kindsessie zodat ze weten van elkaar 
wat ze beiden aan behandeling hebben gehad, en ook belangrijk is risico’s beperken: mensen die een trauma 
hebben meegemaakt maken vaker een tweede trauma mee. 
Bijvoorbeeld een video van meisjes die in een zwembad systematisch aangerand werden in de kleedkamer, en 
die vroegen zich af waarom zij precies gekozen werden, wat ze fout deden, en dan gingen zij vaker in het 
uitgaansleven risicosituaties opzoeken om cognitief voor zichzelf uit te testen: ben ik het of is het de ander die 
fout doet? Hier is niet echt een verklaring voor, maar moet dus zeker besproken worden.  

Er werd aan therapeuten gevraagd wat het meest werd gedaan wanneer ze te maken hebben met trauma. Wat 
zie je: veel therapeuten gaan veel in op dat affectieve (zintuigen, gevoelens en gedachten), maar ook 
oudertraining wordt door de meesten gedaan, en wat zie je: op 88 therapeuten als je vraagt wat doe je in het 
geval van trauma bij kinderen had geen enkele exposure gedaan. Ze zijn hier bang van: je moet naar dat akelig 
moment maar als je dat veilig doet en op het tempo van het kind dan is dat zeker een beheersbare situatie.  

Psychoanalyse 

- Assumptie: 
• Trauma: ernstige bedreiging waarbij nadien bewuste en volledige herinnering wordt afgeweerd, inclusief 

de gevoelens(agressieve maar ook genot), driften, wensen en fantasieën 
• neurotisch conflict 

- Behandeling: niet op het trauma zelf maar wel 
• overwinnen van de weerstand 
• overwinnen van de conflicten (superego)  
• duidingen 

- Behandeling volgens Horowitz: 
• Kortdurend 
• Inzichtsbevorderend: ‘gebalanceerde confrontatie’ 

Therapeut stimuleert confrontatie ipv vermijding 
Therapeut helpt bij teveel confrontatie (dempen emoties) 

- Variante: gebruik van hypnose bij kinderen 
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Het psychoanalytisch model van trauma: zij gaan niet zozeer de situatie zelf behandelen, wel alle mogelijke 
gevoelens die jij had tegenover die situatie (bv. Agressieve gevoelens, maar ook genot - je kan bijvoorbeeld in 
een flits blij zijn wanneer iets gebeurd is, en dan schrik je van jezelf) dus psychoanalyse gaat vooral met de 
‘verboden wensen’ werken, bijvoorbeeld bij een verkrachting: ik heb het toegelaten dus ik moet er wel van 
genoten hebben, en die mensen worstelen daar dan nadien mee.  
Die neurotische conflicten staan dus centraal, en de behandeling is niet het trauma zelf maar wel het overwinnen  
van de weerstand en de conflicten in het superego en de duidingen.  

Het is meer bij volwassenen uitgewerkt dan bij kinderen 
Horowitz heeft een behandeling speciaal voor trauma, die is kortdurend, en hij werkt met gebalanceerde 
confrontatie: de therapeut stimuleert dat je moet confronteren in plaats van vemrijden, en zo kan je dus spreken 
van een beetje exposure, wanneer er te veel angst en spanning zit gaat die therapeut het rustiger aan doen door 
de emoties even te dempen, maar het is vooral een gesprekstherapie.  

Bij kinderen is de variant daarvan hypnose: daar worden goede resultaten mee bereikt, maar het nadeel is dat je 
zeer afhankelijk blijft van de therapeut omdat je bijvoorbeeld tekeningen maken of relaxatie ook thuis kan 
oefenen, maar hypnose kan je niet alleen, dat is mogelijk het nadeel van hypnose. Je leert het niet zelfstandig 
aan te pakken, enkel onder hypnose. 

(Rapid) Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR; Shapiro) (vanaf 6 jaar) 

- Assumpties:  
• CZ: geblokkeerd  

- Behandeling: 
• Traumatische herinnering oproepen 
• Maximale angst oproepen (meest aversieve) 
• Vinger van de therapeut volgen (herhaaldelijk en snelle beweging van links naar rechts) 
• Herhaling van deze sessie tot angst = 0 
• Soms ook cognitieve herstructurering: 

1 negatieve en 1 positieve cognitie (+VAS-score) 
  
Ook hier is exposure: je gaat toch de traumatische herinnering oproepen, en je moet naar het meest akelige 
gaan, maar dan gebeurt er iets extra: men gaat heel snel met de ogen van links naar rechts bewegen en de 
hypothese is dat er in het centraal zenuwstelsel een blokkade is (tussen de amygdala en de frontale cortex), 
daar zit een scheiding omdat de emotionele situatie zo overweldigend was, zit de amygdala geblokkeerd en krijg 
je niet de verwerking die je normaal hebt, en de bedoeling is om die blokkade op te heffen door parallel linker en 
rechter hersenhelft te gebruiken. Je kan dit op verschillende manieren doen. Bij herhaalde oefening blijkt dat dit 
behulpzaam is om de angst te reduceren tot 0, maar ook hier weer koppel je daar vaak een cognitieve 
herstructurering aan, je moet één negatieve cognitie formuleren (de wereld is slecht, …) en één positieve (ik heb 
een beschermengel, niet alle chauffeurs zijn gevaarlijk) dus het is bijna cognitieve gedragstherapie want er zit 
exposure en cognitieve herstructurering in, het is een werkzame techniek, maar het gaat sneller dan de 
gedragstherapie, het staat minder lang stil bij het cognitieve, en ze oefenen waardoor ze toch wel goede 
resultaten hebben.  

Artikel op Minerva (geen leerstof)  
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Cognitieve therapie 

- Assumpties: mensen= denkende wezens 
• Schema-theorie (schema’s over zz en de anderen) 
• Ervaringen worden in schema’s geassimileerd 
• Sommige ervaringen : genegeerd of schema-accomodatie 
• Traumatische ervaring: zo incompatibel 

assimilatie/accommodatie/negatie lukt niet  
veel meer dan een angstprobleem 
Schuld, schaamte, zelfverwijt, woede, machteloos 
Veiligheidsgevoel? 
Vertrouwen in anderen? 
Attributies? 
Eigenwaarde? 

- Behandeling: 
• Herinnering aan het trauma beschrijven (ook de gedachten en de context, bijv. politie) 
• Via Socratische dialoog negatieve cognities herstructureren 
• Via uitdaagtechnieken tot nieuwe betekenisverlening 
• Exposure 
• Schrijfopdrachten 

- Specifieke Behandeling: Script herschrijven (Smucker, 1996) 
• Cognitieve herstructurering 
• Exposure 
• Mastery imagery (vorm van psychodrama) 
• Indicatie: vooral bij trauma tgv seksueel misbruik in kindertijd 
• Assumptie: Terugkeer naar traumatische ervaring=noodz.  

Toestand kind: preverbaal 
Toestand trauma: fysisch 
Trauma is in geheugen afgesplitst 
verbeelding is enige mogelijke ingangspoort (aandacht voor gewaarwordingen, visuele, sensorische) 
praten en trauma verbaal herbeleven is onvoldoende 

- Behandeling: 
• 9 sessies van 1,5 à 2 uur 
• Rationale toelichten 
• Script uitschrijven = Exposure 
• Script herschrijven (bandopname, spanning scoren) 

	 Volwassen ik komt binnen, kind redden, dader verdrijven, kind naar veilige plaats 
• Afronding: emotionele controle en rust 
• Nabespreking en VAS-score 
• Huiswerkopdracht: Bandopname beluisteren, dagboekopdracht 
• Aanvullend: 

brief aan dader schrijven (nt versturen)  
laatste drie sessies: geen exposure meer 

Schema-theorie: niet alleen onze cognities kunnen door ervaringen gestoord zijn, maar dat gaat terug naar 
schema’s die je ervaringen organiseren, schema’s over jezelf de wereld en de toekomst. 
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Wanneer je ervaringen hebt die normaal zijn dan worden die in de schema’s geassimileerd maar wanneer die 
ervaringen zo fundamenteel verschillend zijn met de schema’s die je hebt over de wereld, dan kan je die niet 
assimileren, dan ga je die negeren want ze passen niet in je schema. 
Bijvoorbeeld je hebt het idee dat de wereld te vertrouwen is, maar iemand heeft jouw grenzen overtreden. Dan 
kan je gaan negeren en zal dit leiden tot dissociaties, ofwel moet je de schema’s accodomoderen en nieuwe 
schema’s maken (de wereld is onveilig …), dus je zit vast op het Niveau van de schema’s en dus een 
traumatische ervaring die zo incompatibel is dat die assimilatie disfunctioneel is ,dan zie je dat er meer aan de 
hand is dan een angstproblematiek maar dat vooral die betekenis, je schema’s ook in de behandeling moeten 
aangepast worden. Een cognitieve therapie gaat niet alleen in op de angst, wat we in de exposure zien, Mara 
gaat ook de cognities rond schuld, schaamte, veiligheidsgevoel in de ander, attributies over jezelf, … 
aanpakken.  
Je moet naar de kern gaan van de schema’s, en een ‘mooie’ behandeling is ontwikkeld in Amerika en is 
bedoeld geweest voor mensen die naar oorlogsgebieden waren gestuurd, want toen die mensen terugkwamen 
hadden die vaak trauma’s meegemaakt en zijn de psychologen inde VS vanuit het leger therapie beginnen 
ontwikkelen. Een mooie therapie is het ‘script herschrijven’, die zit ook in de syllabus, je beschrijft de herinnering 
aan het trauma maar je gaat ook cognities uitdagen en herstructureren dus de betekeniscomponent bekijken, 
en via uitdaagtechnieken kom je dan tot een nieuwe betekenis, en dit wordt dan gecombineerd met exposure 
maar ook met schrijfopdrachten (bij kinderen kunnen dit tekenopdrachten zijn).  

Een variante daarin is actiegericht en maakt gebruik van psychodrama: dat is de scriptherschrijving, hierin is het 
interessant dat je het script van het trauma gaat herschrijven, dit is niet hetzelfde als cognitieve herstructurering, 
het is een element in het script dat maakt dat je meester wordt over de situatie, en als dat in de vorm van 
psychodrama gebeurt, zal dat een meer experientiële beleving zijn van het trauma waardoor je meer kans hebt 
op goede verwerking. Bijvoorbeeld kan het zijn dat je een volwassene binnenroept in het script die de dader 
overmeester. Je mag ook zelf die volwassene zijn als je dat als kind hebt meegemaakt, dus je moet bekijken met 
die mensen wat een goede ‘happy end’ zou kunnen zijn.  
Zeker bij mensen die langdurig seksueel misbruikt zijn in de kindertijd wordt dit vaak gebruikt.  

Hoe zit dat script herschrijven in elkaar? Je moet terug naar de traumatische ervaring, dit is noodzakelijk, 
aangezien de toestand van het kind toen pre-verbaal was, is de verbeelding de beste ingangspoort, het trauma 
is ook vaak iets fysisch en men probeert dat te doen in een psychodrama door eigenlijk in de sessie een 
opstelling te maken van de ruimte waarin het trauma gebeurd is, je gaat het verhaal reconstrueren, eventueel 
moet het kind gaan liggen of speelt de therapeut even de rol van slachtoffer of dader en wordt zo gekeken hoe 
de situatie in elkaar zat. Een variant is dat je met poppen werkt, en dat je het verhaal zo reconstrueert ,maar het 
is dus een meer dramatische, actiegerichte techniek. 

Er wordt dus veel aandacht besteed aan alle zintuigen, nog meer dan alleen erover te praten, omdat men zegt 
dat praten over het traumaalleen niet zal voldoende zijn. 

Ook hier zijn niet meer dan 9 sessies nodig waarin je een script schrijft, dat is de vorm van exposure, de 
bedoeling is dat je gradueel de angstige situaties blootlegt; meestal wordt dat opgenomen en wordt de sessie 
thuis nog herbeluisterd, en een voorbeeld van een script is dat de volwassen ik binnenkomt, de dader verdrijft 
en het kind naar een veilige plaats brengt.  
Dus de eerste situaties zijn eerst altijd de angstige maar dan kom je aan een reconstructie .Kinderne kunnen ook 
een superheld erbij halen die hen helpt, het mag eender wie zijn, maar iets komt binnen en redt het kind. Als je 
systematisch dat happy end brengt is de kans groter ook bij kinderen dat het verhaal echt in een andere vorm 
beleefd wordt en dat je ’s nachts niet alleen droomt van het akelige maar ook van de herwerking.  
Je werkt ook nadien met een vorm van ontspanning en emotionele controle, er is een nabespreking en dan 
worden thuis de opnames beluisterd. 
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Hier bijvoorbeeld wordt ook aanvullend een brief aan de dader geschreven maar die wordt niet verstuurd. Voor 
kinderen kan dat bijvoorbeeld in een doos gestopt worden, een doos die niet opgenaat ‘doos met geheimen’,  

De laatste drie sessies doet men eigenlijk niet meer de exposure zelf maar gaat men vooral het script 
herschijven.  
  
Meta-analyse: wanneer werkt een behandeling?  

Deze heb je nodig om te weten welke behandeling je moet doen.  
Het hele artikel van de meta-analyse zal op Minerva komen.  
Wat moet je hier uit halen?  
Je moet vooral deze tabel goed bekijken. Links staan de behandelingen: welke zijn er geËvalueerd geweest? De 
eerste symbolen die je ziet zijn medicatie (bv. SSRI’s), dan zie je de number of trials.  
Dan zie je hoeveel mensen in die behandeling uitgevallen zijn, dus die gestopt zijn met de behandeling 
waarschijnlijk omdat men zich daar niet goed bij voelde. Dan zie je heel grote drop-out bij behandelingen met 
medicatie. Als je weer links kijkt over alle behandelingen over 19 trials heen zie je 31,9 procent uitval. 
De meer psychologische componenten zijn de gedragstherapie, EMDR, relaxatie alleen, hypnose en 
psychodynamisch. Dit wordt vergeleken met placebo behandelingen (pil-placebo, waiting list, supplementair 
psychologische zaken maar geen trauma. In totaal 15 controles. 
Dan wordt het effect bekeken voor 2 belangrijke componenten van trauma, dat staat bovenaan: intrusies (de 
flashbacks) en het vermijdingsgedrag - dit zijn respectievelijk de criteria B en C van trauma. Ook multi method - 
multi informant; wat zegt men zelf en wat zeggen anderen over die clienten.  
Dan wordt er altijd een effect size berekend door pre en post-test van elkaar af te trekken, dus gemiddelde 
verbetering wordt gezien als een maat voor succes, maar als je van 13 naar 6 gaat of van 50 naar 20 dan kan je 
zeggen dat het tweede geval een betere verbetering is, dat heeft allemaal te maken met de eenheid van de 
schaal. Belangrijk is dat bij een effect size het gemiddelde van de pre-test en het gemiddelde van de post-test 
van elkaar afgetrokken wordt maar dat wordt gedeeld door de poolen standard deviation. 
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Voor medicatie zie je dan het gemiddelde staan bovenaan maar belangrijker zijn de effect sizes: voor self report 
zit je bij behandeling met een gemiddelde effect size van 0.86, voor other observants is dat 1.01, voor 
avoidance is dat  0.45 en observer rate 1, totale effect size: 0.61 voor medicatie. 

Voor behandeling met psychotherapie is de effect size 1.17, maar vooral goed voor gedragstherapie en EMDR.  
Daar liggen de effect sizes allemaal boven de 1. Dus er is minder drop-out (maar 14%), en de effect sites liggen 
allemaal boven de 1 en dat wil zeggen dat dit goede behandelingen zijn. 
Voor psychodynamische therapie is het hier minder, maar er zijn ook minder trials.  
ALs je moet een indicatie moet doen over welke therapie je moet gebruiken kan je wel je persoonlijke voorkeur 
laten spreken maar je moet ook wel de cijfers bekijken.  

3. Seksueel misbruik bij jonge kinderen 

==> niet meer besproken in de les, maar staat in het handboek van KLOP  

 

- Klinische kenmerken typisch voor trauma: 
• schuldgevoelens 
• angst 
• hulpeloos (depressief) 
• gering gevoel eigenwaarde 

- Klinische kenmerken typisch voor seksueel misbruik: 
• verdrongen woede 
• verstoord vermogen tot vertrouwen 
• vervaagde rolgrenzen 
• Pseudo-volwassenheid 

- Behandeling: zie CBT trauma bij kinderen 
• Methoden bij jonge kinderen: 

Bibliotherapie 
Spel met poppen 
Poppenkast 
Tekeningen en andere creatieve technieken 

Opm.: deze technieken hebben verschillende functies: diagnostisch, motivationeel, exposure, uiten van 
gevoelens, cognities uitlokken en veranderen, oefenmogelijkheden 
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LES 4: EXTERNALISEREND 
GEDRAG: EMOTIE-REGULATIE - 
DE COGNITIEVE KANT 
Waarom deze les?  

Wat is het nut van deze les? We bekijken de zoektocht die de afgelopen 20 jaar is afgelegd.  

1. Het is een voorbeeld van hoe problemen in de praktijk een aanzet geweest zijn & kunnen zijn tot een 
zoektocht in de literatuur (en van een terugvloei van het resultaat naar de praktijk).  
• Hoe kan je in de praktijk met problemen geconfronteerd worden? Wat is er in de theorie te vinden en hoe 

kunnen we dat naar de praktijk laten vloeien? Vanuit de praktijk zal je beroep doen op wetenschappelijke 
inzichten en probeer je die te integreren.  

2. Je mag best weten dat een residentie opzetten en doen werken meer vraagt dan een koperen naambord aan 
de ingang van een domein hangen/over meer gaat dan het louter individueel psychologische therapieluik.  
• We vertrekken vanuit een MFC met een capaciteit voor 52 jongeren, die een label van ‘gedrags- en 

emotionele stoornissen’ dragen. We zien dat residentieel werken meer inhoudt dan een naambordje op 
de deur hangen. Als privé-psycholoog ben je de koning te rijk, als je in een centrum residentieel werkt 
ben je één radartje van een hele machine en zal je meedraaien en merken dat een residentie ontwikkelen 
en uitbouwen meer is dan het stapelen van meerdere therapieën en het aanbieden van andere 
activiteiten.  

3. Wie met enige diepgang aan hulpverlening wil doen (zelfs los van BPS) moet op de hoogte zijn van schema’s 
(en modi)  

4. Je zal merken dat diagnostiek en therapie geen twee strikt te scheiden processen zijn.  
5. Ook voorbeeld van de werking van een van de stageplaatsen.  
6. Een les kan je naar leerstof afgrenzen. Een “echt” thema is nooit af.  

• Je moet je voor de rest van je loopbaan verder blijven verrijken.  
7. [Tot onze spijt hebben we het therapieluik moeten laten vallen (tijdsgebrek) we nemen dit terug in practicum 

2e master]  

1. Deel 1: de start van de zoektocht 

Hoe is die zoektocht meer dan 20 jaar begonnen? Men wist ongeveer hoe men een aantal dingen in het 
centrum moest aanpakken, zoals het residentieel werken met externaliserend gedrag, maar er was een groep 
die de hulpverlening ontglipte. Zo is men beginnen zoeken bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis.  

Knelpunten in residentieel werk met jongeren met ernstig probleem gedrag  
Onder Controle:   
Klassiek handelen: 6 NOODZAKELIJKE STAPPEN VOOR IEDERE ORGANISATIE DIE RESIDENTIËLE 
HULPVERLENING VOORZIET:  

Als je een residentie open houdt zijn er verschillende dingen die je moet hebben: er staan hier 6 noodzakelijke 
stappen. Dit is een verschil met de privé-praktijk. 
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1. Visie op doelgroep (zijn context) en zijn/hun noden.  
Een residentie creëer je zomaar niet door een naambord op je deur  
Wie – kenmerken ([ontwikkelings]behoeften), wat nodig (ondersteuningsnoden)?  
Waar leg je werkbaarheidsgrens gezien de ernst van de problematiek? 
Wagenschot staat voor: “open therapeutisch centrum voor schoolgaanden”;  
Franky D’Oosterlinck verwijst naar de dimensie open-gesloten / therapie-hotel-bijhouden / schoolgaand- niet 
schoolgaand  

Ten eerste moet je goed weten met wie je wil werken: de doelgroep afgrenzen. Onder de huidige structuur van 
het hulpverleningsveld worden die doelgroepen altijd breder. Vroeger had je intake ter plaatse, momenteel heb je 
integrale jeugdhulp en een toegangspoort, door die poort zal je merken dat de doelgroep veel heterogener 
wordt. Wagenschot is een centrum voor gedrags- en emotionele stoornissen, maar op dit moment zitten er 
meer jongeren met ASS-diagnose die gedrags- en emotionele stoornissen hebben, men merkt ook dat er meer 
jongeren zijn met een zwakker IQ, vroeger was de benedengrens rond de 65, nu zijn er veel meer aanvragen 
van jongeren met een IQ rond de 55.  
Je moet weten wat hun ontwikkelingsbehoeften zijn, hun ondersteuningsnoden, en dan moet je ook kijken: wie 
kunnen we wel opvangen en waar moeten we een grens leggen? Een grens naar agressie, ontreddering, 
toezicht, … Momenteel zet de overheid in om ook voor deze jongeren een gesloten opvangcapaciteit te maken. 
Daar kan je over debatteren: gaat dit over het opsluiten van jongeren? Het beveiligen van jongeren? Of het 
beveiligen van de maatschappij? Dan kan je ook de discussie voeren of die geslotenheid niet een gedekte vorm 
van bezuiniging is, dat er een aantal van die jongeren nood hebben aan een één op één begeleiding, dat is niet 
te betalen dus stoppen we ze maar in een gesloten voorziening. Sommige jongeren moeten beveiligd worden 
maar sommigen worden ook beveiligd uit economische redenen.  

2. Regels en routines ( structuur) vastleggen  
Situatietypes: Stroobant: Doel - Pos. geform. regels – Werkafspraken  
Een fasesysteem om bij de jongeren engagement te ontlokken, groeihonger te creëren.  

Als je weet met wie je gaat werken moet je een reglement vastleggen. Je gaat stukjes weerkerende 
dagstructuren nemen: ontbijtmoment, tv-moment, vertrek naar school, middagmaal, … dan ga je kijken welk 
doel je hebt voor die jongeren, zoals bijvoorbeeld rust bieden, dat ze op een manier communiceren die niet 
agressief is, … dus wat willen we bereiken in al die situaties? Dan zijn er regels die je kan ophangen in al die 
situaties en de rest is bagage voor begeleiders die dat moeten modelleren, als je dat niet zo doet heb je een 
reglement van 50-60 pagina’s waarvan niemand nog weet wat er moet instaan. Je hebt die regels, routines en 
afspraken wel nodig. Zoals gezegd: de doelgroep wordt heterogener met als gevolg dat je het basisklimaat veel 
meer moet differentiëren. In iedere groep met ongeveer 10 jongeren heb je nog een basisklimaat, maar dan zie 
je dat vele van die jongeren toch een individueel signaleringsplan hebben wat het voor de mensen moeilijker 
maakt om dat te combineren met dat basisklimaat. 

3. Communicatieve houding en stijl bepalen.  
Klimaat bijv. vertrouwen↔wantrouwen; positief ↔ vijandig, restrictief, open,  

explorerend↔ directief – Klimaat verwijst ook naar waarden die je wil nastreven  

Hoe ga je praten met die jongeren? Gaan we vertrekken vanuit vertrouwen of wantrouwen? Constant monitoren, 
of ervan uitgaan dat die jongere in wezen wel te vertrouwen is, maar soms verloren loopt in de vrijheid? Je kan je 
positief of eerder vijandig opstellen, open en explorerend of heel directief, … welk klimaat wil je overbrengen?  

4. Naast de groepsmatige benadering een uitgebreid individueel programma voorzien  
(IHP, inhoudelijke modules).  
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Er is het basisklimaat in het groepsprogramma, maar je hebt nood aan een individueel programma. Iedere 
jongere heeft een individueel handelingsplan en er zijn ook inhoudelijke modules rond identiteit, 
seksualiteitsontwikkeling, het verkeer, … dus je moet ook een inhoudelijk programma hebben.  

5. Scripts crisisinterventie ontwikkelen (binnen een algemener agressiebeleid). Werken met veiligheidsplannen/ 
signaleringsplannen te hangen  

Een algemeen agressiebeleid: bij jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen is het logisch dat zij al eens 
vaker agressief worden, je kan die daarom niet aan de deur zetten. Er is dus een spannende, boeiende 
samenwerking met die jongeren. Je ziet ook het toenemen van individuele veiligheidsplannen: stappen die ze 
zelf moeten leren zetten als ze opwinding ervaren, en in het begin moet dit wel zeer sterk van buiten uit 
gestructureerd worden.  

6. Een netwerk van mensen die je kunnen steunen in het uitvoeren van je opdracht.  

Je hebt een netwerk van mensen nodig waar je beroep op kan doen, onderlinge steun, … bijvoorbeeld jongeren 
die in het ene centrum op time-out zijn vanuit het andere, dus je hebt een heel netwerk nodig.  

Het residentieel werken, in tegenstelling tot ambulant werken, vraagt dus wel een heel andere insteek.  
 
Belangrijk hierbij is:  

- Het creëren van veiligheid en zorg. Eerst in de basisnoden voorzien (eten, drinken, slapen, hygiëne...). Pas 
dan kan je een bovenbouw voorzien  
• Het is een misverstand te denken dat je via voldoende/uitsluitend individueel werk een leefgroep/werking 

veilig kan krijgen en structurerende opdrachten op die manier kan omzeilen.  

- Niet in de valkuil trappen van alles te willen repareren wat mis loopt.  
• Vertrek van voorbeelden van goede praktijk en versterk die 
• Ga vooral in wat je wil zien (niet uitsluitend ingaan op wat  

je weg wil) 
• Als je een probleem ziet vraag dan wie kan bijdragen tot  

een oplossing i.p.v. te zoeken naar de schuldige  

Als je die kinderen iéts moet bieden, moet je er vooral voor zorgen dat je veiligheid kan creëren. Dit wil zeggen 
dat iemand ’s nachts geen schrik heeft dat er iemand gaat binnenkomen en vreemde dingen gaat doen (slaan, 
seksueel bedreigen, ..). Belangrijk is ook dat je niet denkt dat je met een individuele aanpak van al die jongeren 
er wel komt: je moet inzetten op de ontwikkeling van het groepsklimaat.  
Opletten dat je niet in het defensieve terugvalt: bijvoorbeeld een aantal jaren terug in het onderwijs is er een 
vechtpartij geweest en dit werd gefilmd dus heeft de school smartphones verboden. Je kan heel ver gaan in het 
limiteren maar dan word je ook zeer beknottend. Je moet vooral kijken naar: wat is goed gegaan, hoe kunnen 
we dat verder vergroten? Wat willen we zien gebeuren? Hoe willen we die jongeren zien evalueren?  
Tot slot, wanneer iets ‘in de soep draait’, niet proberen achterhalen wie zijn werk niet gedaan heeft maar het 
probleem proberen oplossen. Als de stress toeslaat gaan mensen vaak zoeken naar een schuldige, maar zo 
geraak je er niet uit en kom je enkel tot verzuring.  

Actuele tendensen in een sector in een stormachtige ontwikkeling 

- Er ontstaat een spanningsveld tussen:  
• Verder professionalisering om steeds complexere hulpvragen te kunnen beantwoorden 
• De Social Profit gedachte: goedkoopst mogelijke zorg bieden (verschuiving van behandeling —> 

bijhouden).  
Waar er 1 op 1 begeleiding nodig is wordt dit niet (meer) betaalbaar  
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We-end opvang is ook duur en levert weinig extra middelen  
De onuitgesproken solidariteit tussen cliënten dreigt te verdwijnen.  
Men zal naast de vergunde ook private spelers op de markt toelaten cfr Forensisch Pyschiatrisch 
Centrum te Gent – Sodexo uitbating en recente kritieken.  

- Men vraagt:  
• Laagst mogelijke zorgvorm aanbieden (cfr subsidiariteitsprincipe) 
• Meer cliënten minder intensief behandelen 
• Meer vraag gestuurd dan aanbod gestuurd 
• Dichter tegen de context werken  
• Men staat open voor gedeelde zorg en intersectorale trajecten. Vraag is of die betaalbaar gaan blijven? 
• Men pleit in Oost-Vlaanderen ook voor een uitbreiding half open (lees gesloten) GES+ eenheid  

Dan sta je ook weer voor de discussie of geslotenheid beantwoordt aan een zorgnood en 
ondersteuningsbehoefte van een jongere (= recht aan uw cliënt) – of een manier is om jongeren te 
begrenzen voor wie de 1 op 1 begeleiding te duur uit valt (= onrecht aan uw cliënt).  

Een zoektocht die jaren geleden begonnen is.. 20 jaar geleden heette het centrum ‘medisch pedagogisch 
instituut’ omdat ze vallen onder de gehandicaptensector, echter zijn zij een buitenbeentje binnen deze sector in 
die zin dat de gehandicaptensector ook liever heeft dat zij onder bijzondere jeugdzorg vallen. Momenteel heet 
het ‘multifunctioneel centrum’, een switch in 2014, met een aantal voorwaarden: meer vraaggestuurd dan 
aanbodsgestuurd worden, ‘vermaatschappelijking van de hulp’, meer in de context werken, meer soepel 
schakelen tussen verblijf, dagopvang en mobiel ondersteunen, … aan Wagenschot is ook een school voor 
buitengewoon onderwijs verbonden voor jongeren type 3 (jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden). 
Wat er wel onder controle was: veel van die jongeren kan je een stuk in de revalidatie situeren, in die zin dat zij 
leerstoornis hebben en problemen hebben, mentale beperking, zwakbegaafdheid, problemen met executieve 
functies (ADHD), verder merk je vaak dat ze vaak zwakker zijn dan performeel waardoor zij ook een expressieve 
taalstoornis hebben, niet kunnen zeggen wat in hun hoofd opkomt wat dan een loop geeft op hun woede 
waardoor je meer uitbarstingen krijgt, en er is ook sprake van resistent gedrag, er moet heel veel getraind 
worden op hetzelfde in kleine stapjes. 
Een ander stuk van het segment, het ander stuk kan je situeren via de jeugdrechtbank (OCJ), vroeger noemde 
men dat problematische opvoedingssituaties, sinds 2013 zal men van een verontrustende opvoedingssituatie 
spreken, daarin zitten de reactieve agressie, die op een verontrustende thuissituatie reageren, daarnaast is er de 
MOF (als misdraad omschreven feit) en daar zit dan de proactieve agressie. Wat je daar nodig hebt is 
begrenzing, heropvoeding en waar nodig sanctioneren. 
Sanctioneren stond vroeger veel meer vooraan, in de werking met die jongeren volstaat nu meer leiden, 
voorsturen, … dit is in de plaats gekomen.  

Spanningsveld waar we wel een antwoord op hadden 
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POS (nu VOS) =(+/- reactieve 
agressie)  
Gezinsondersteunend 
werken 
MOF =(+/- proactieve 
agressie) Sanctie/ begrenzing 
+ heropvoeding  

Leerstoornis/ Mentale 
handicap –  
Zwakbegaafd  
Probleem executieve 
functies, VIQ<PIQ 
Resistent gedrag 
(herhalende systematische 
oefening)  

MPI (nu MFC) 
Cat 14 
BUSO T3  



De dienstverlening aan deze groep jongeren…  

- Is een apart en (gekend) verhaal. 
- We verwijzen naar Lochman, Loeber, Dodge, Kazdin, Patterson, Tremblay, Caspi & Moffit, Marlatt  

Die combinatie van jongeren van jeugdzorg, jeugdrechtbank en revalidatie, is een gekend verhaal. Er is veel 
literatuur die je moet naslaan als je met dat soort jongeren wil werken.  

Vormt agressief gedrag doorheen de ontwikkeling een stabiel gedrag?  

- De subgroep van chronisch agressieve jongeren vormt de grootste risicogroep in de adolescentie (Nagin & 
Tremblay, 1999)  

Er zijn verschillende soorten agressie, de agressie blijkt het hoogst te zijn in de normale populatie bij kinderen 
rond 2 jaar. Onderaan en bij de gele curve is agressie iets wat weg-ebt naar 15 jaar toe, de groepen waar wij 
over spreken (jeugdrechtbank & revalidatie) is de rode curve, de ‘chronisch agressieven’, die ook zorg nodig 
hebben want zij gaan niet vanzelf of onder invloed van een normale opvoedingssituatie hun agressie afbouwen.  

Klassieke benadering agressie 

- Contingentiemanagment  
• Let op Skinner: "The way positive reinforcement is carried out is more important than the amount.” 

Vergeet niet te verbinden met sociale bekrachtiging – waarden – vaardigheden  
7-1 regel  

• Geautomatiseerd gedrag staat niet onder controle van contingenties. Eens getriggerd is er een 
automatisch verloop  

• Programma’s met groepsbeloning  
- Opvoedingsvaardigheden ouders (Patterson) http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/pdf_39.pdf /TrippleP  
- Cognitief gedragsmatige vaardigheidstraining  

• Anders Boos Worden / Minder boos en opstandig : Lochman  
• Stop Denk Doe  

- Relaxatietraining  
- Een aantal interventies uit ACT S. Hayes  
- LSCI methodiek (Long, Fescer, Wood)  
- Medicatie (toch even kijken naar: http://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/medicatedchild/ 15’ kijktijd  

Contingentiemanagement: Skinner zegt, het is niet alleen het aantal beloningen (of onthouden van) die je 
toedient, je moet dat inbedden in een sociale context, sociale bekrachtiging. Ervaring leert dat er bij een 
residentiële doelgroep van 12-21 jaar niet zo veel positieve ervaringen zijn met beloningssystemen. Dit wordt al 
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heel snel saai. Zij hebben een heel hoge BAS en weinig BIS waardoor zij ook heel veel variatie nodig hebben, en 
beloningssystemen verliezen al heel snel hun waarde.  
Voor de rest moet je ook weten dat geautomatiseerd gedrag niet meer te beïnvloeden is door wat je laat volgen, 
straf of beloning.  
De opvoedingsvaardigheden van Patterson zijn vrij belangrijk (link naar die opvoedingsvaardigheden). Triple P is 
het programma rond opvoedingsvaardigheden dat gebruikt wordt in de residentiële kinderpsychiatrie. 
Naast contingentiemanagement en opvoedingsvaardigheden is er ook cognitief gedragsmatige verandering: 
programma’s zoals ‘Anders Boos Worden’, … Relaxatietraining wordt ook gebruikt om jongeren te leren hun 
arousal onder controle te krijgen. Voor de rest zijn er recent een aantal zaken uit acceptance & commitment 
therapy toegevoegd. Er is een LCSI methodiek die vrij verspreid is zowel in bijzondere jeugdzorg als in MFC’s. 
Dit is een techniek uit Amerika, die 6 fases bevat, en die er vooral op gericht is om conflicten niet zodanig te 
laten ontsporen zodat ze leiden tot blijvend relatieverlies tussen jongere en begeleider. Men gaat vooral eerst 
kalmeren, een tijdslijn opstellen, centraal thema zoeken en dan nieuwe vaardigheden aanbrengen die ervoor 
zorgen dat het probleem zich in de toekomst niet herhaalt.  
Vroeger werd er gestraft om te beletten dat iets gebeurde, nu gaat men kijken welke vaardigheden kunnen 
ingezet worden om ervoor te zorgen dat dat probleem zich niet meer gaat stellen. Tot slot wordt er ook 
medicatie toegediend. Er is een link toegevoegd naar een film ‘the medicated child, zo zie je hoe men in 
Amerika bij kleuters ook al de diagnose bipolaire stoornis stelt, hoe men die kinderen medicatie geeft die 
ontwikkeld is om volwassenen te helpen, en dan zie je ook dat die kinderen vrij snel onomkeerbare bijwerkingen 
krijgen. Dus medicatie wordt meer en meer gebruikt, maar het moet omzichtig behandeld en gebruikt worden, 
wij hebben. Medicatie moet dus worden afgebouwd, en er moet niet bij problemen altijd maar meer en meer 
gegeven worden.  

Blijkt niet te responderen op het geformuleerde aanbod… EEN DEEL VAN DE DOELGROEP  

We hebben het nu gehad over het deel dat redelijk onder controle was, een ander stuk kreeg men maar niet 
onder controle. Er klopt iets niet, men kreeg er geen vat op. Dit is een derde groep, een groep die bizar, 
complex, wisselend gedrag stelde, vaak stoornissen ten opzichte van de realiteit waarbij je je kan afvragen of er 
psychotische elementen zijn, of het een manier is om via rare verhalen dwanggedrag uit te oefenen en anderen 
te manipuleren, er is ook sprake van overspoeling: zij worden totaal ontredderd. Het is deze groep die thuishoort 
in de kinderpsychiatrie, alleen is het zo dat kinderpsychiatrie al de neiging hebben om te werken met 
veranderbare problemen, en als het probleem chronisch wordt dan gaan ze doorverwijzen naar een MFC.  
For-K is de overlap tussen K en jeugdrechtbank, de for-K zijn de forensische kinderpsychiatrieen die een aantal 
jaar terug zijn opgericht, dit zijn kinderpsychiatrieën waar in principe alleen jongeren met een psychiatrisch 
probleem opgenoom zijn, die een MOF-statuut hebben. Dat wil zeggen dat zij iets gedaan hebben waarvoor 
+18-jarigen correctioneel minstens 5 jaar zouden krijgen. 
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We kozen als werktitel: “de ongrijpbaren”...  

- Opvallend is de grilligheid en de chaos waarin ze leven. Men krijgt de indruk dat zij ergens een controleknop 
hebben waardoor zij kunnen kiezen of er een crisis komt of niet.  

- Na een conflict is er niet de gebruikelijke “dal-periode”. 
• Terzijde: catharsis-model is een verspreid misverstand/ de metafoor van het lege vat dat stilaan terug vol 

druppelt is onjuist!! 
- Vaak scherp sociaal inzicht. Meedogenloze opstelling naar anderen.  
- Kerncognitie: “Niemand ziet mij graag”  
- Voorgeschiedenis van seksueel misbruik of mishandeling of verwaarlozing, geweld in gezin van herkomst. 

• Terzijde: partnergeweld heeft op een kind een zelfde impact als geweld naar het kind zelf (cfr Hilde 
Genetello - https://www.kennisplein.be/Pages/Kinderen-en- partnergeweld-wat-nu.aspx )  

- Een goede periode kan snel omslaan in een bijzonder slechte.  
- Begeleiding blijkt telkens die interventie te kiezen welke een ongewenst effect geeft. 

• Het lijkt soms of ze zelf met hun eigen miserie lachen. Even later zijn ze kwaad omdat hun probleem niet 
ernstig genomen wordt 

- Er ontstaat vaak ook splitsing in het begeleidingsteam: tussen mensen die meevoelen en mensen die zeggen 
dat het gaat over manipulatie.  

Opvallend voor die groep is chaos en grilligheid, je krijgt de indruk dat zij controleren, omdat zij van het ene 
moment op het andere kunnen overschakelen krijg je het idee dat zij de controle hebben maar in essentie 
worden ze overspoeld. Na conflict is er niet de gebruikelijke dalperiode: als er bij die groep die we wel onder 
controle hebben een conflict geweest is dan zal je vaak merken dat je nadien een dalperiode is en dat er minder 
kans is op herhaling van agressie. Daarrond bestaan een aantal misverstanden, schrap het ‘stuwdam-model’, 
‘het vat loopt vol, het is leeg en het zal geleidelijk aan terug vollopen’ want dat bestaat niet. Het is zo dat de 
dalperiode die normaal optreedt na agressie een gevolg blijkt te zijn van een grotere alertheid vanuit de 
omgeving en ook de persoon die zichzelf meer gaat controleren, die geschrokken is van zijn eigen gedrag en 
het wel anders wil. 
Ook kenmerkend is dat zij een scherp sociaal inzicht hebben: ze zijn zwakbegaafd, soms een lichte mentale 
beperking, en toch zijn zij zeer scherp, zeer getraind op het vinden van zwakke plekken, zij weten wat ze tegen 
mensen moeten zeggen om ze te kunnen kwetsen en uit hun evenwicht te brengen. 
Kerncognitie ‘niemand ziet mij graag’, ‘niemand moet mij hebben’, … er is een voorgeschiedenis waarin je vaak 
seksueel misbruik terugvindt, mishandeling binnen het gezin, verwaarlozing, geweld, … ook partnergeweld heeft 
een even groot effect op kinderen als geweld tegenover die kinderen zelf.  
Voor de rest zie je dat een goede periode snel kan omslaan in een bijzonder slechte: als je als opvoeder denkt 
alles onder controle te hebben kan je ervan uitgaan dat dit schijn is. Vaak kan dit door een kleine trigger zijn: iets 
dat gebeurt op school, … eens die omslag er is kunnen ze ook niet snel terugkeren naar de goede periode.  
De begeleiding blijkt steeds interventies te kiezen die een ongewenst effect heeft. Als ze tolerant zijn, dan komen 
ze tot de conclusie dat ze veel sneller hadden moeten limiteren, structureren, .. als ze dat gedaan hebben blijkt 
dat ze toch meer in gesprek hadden moeten gaan. Iedere keer blijkt dat men dan toch op het verkeerde been 
gezet wordt.  
Bij de jongeren zelf lijkt het alsof ze met hun miserie lachen: dat is schijn. Nadien worden ze kwaad omdat ze 
niet serieus genomen worden. De valkuil is groot dat zij met zichzelf lachen, dat jij op die boot stapt en dat ze 
nadien boos op jou worden omdat je hen hebt uitgelachen. 
Ook kenmerkend is een splitsing in het begeleidingsteam: discussies onderling over aanpak, …  
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We wilden ons niet neerleggen bij het ongrijpbare van hun gedrag – en overgaan tot (de zoveelste) 
doorverwijzing...  

- Achter ieder gedrag zit een betekenis, een patroon, een functie - alleen moet je die vinden - 
- De logica/samenhang/betekenisverlening is niet steeds de logica die wij hanteren  

Dus gingen we op zoek in de literatuur voor volwassenen 
- Voor deze groep kinderen was er immers weinig te vinden naar therapeutische aanpak toe  

Achter ieder gedragspatroon zit een logica. Het geheime recept is om die logica te zoeken en te vinden. 
Ze zijn op zoek gegaan naar de interne logica: wat is het verhaal en hoe zijn die zaken voor de jongere 
verbonden? Die logica, samenhang vanuit ons evenwichtig standpunt is niet te vatten, dus je moet je in de 
leefwereld van de jongere begeven en dan kan je wel een systeem vinden dat bepaalt wanneer ze op welke 
manier reageren.  
Men is dan op zoek gegaan in de literatuur voor volwassenen, omdat er in de sector voor kinderen enkel werd 
vastgesteld dat er een groep ‘ongrijpbaren’ was, maar er werd niet gezegd wat ermee te doen. 

Waar kwamen we 20 jaar terug dan op uit?  

- Emotieregulatie is heel belangrijk en een apart probleem  
• De eerste oplossing voor dit probleem vonden we destijds bij Linehan – veel later verder uitgewerkt in de 

mindfulness strekking  
- Verder vonden we literatuur rond Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)  

• Schema’s 
• Child modes 
• Schema therapie  

- Emo-regulatie anno 2016 is hét hot- onderwerp (Oudermishandeling, Zelfverwondend gedrag, Borderline, 
mindfulness, executieve functies, hechting,... zijn voorbije trends  

 
Waar is men dan op uitgekomen: ten eerste, emotieregulatie is een heel apart probleem, en maakt het die 
jongeren extreem moeilijk, ze hebben het zeer lastig met die emotie te reguleren. In de literatuur vind je dit onder 
emotionele kwetsbaarheid en dat is dat je heel snel emotie ontwikkelt, die emotie gaat naar boven en die blijven 
op een niveau hangen dat zij heel weinig kunnen denken en oplossingen vinden. Emotieregulatie was bij Linehan  
-grondlegger van de dialectische gedragstherapie- al een ‘hot item’, lang voordat de mindfulness en dat soort 
dingen ontstaan waren. Voor de rest kwamen we uit op schema’s, die zich uitkristalliseren in child modes en ook 
op de schematherapie.  

2. Deel 2.1: BPS (Een persoonlijkheidsstoornis valt niet uit de lucht)  

- Via de schematherapie komen we de Borderline Persoonlijkheids Stoornis (BPS) (bij jongeren) op het spoor 

Vaststelling: verkapte hulpverlening  

- “De hulpverlening voor volwassenen en jongeren wordt artificieel & arbitrair (en ten onrechte) gescheiden 
door de grens van 18 jaar”.  

- Deze grens trekt zich niet alleen door in de praktische organisatie (1) van de hulpverlening [andere centra – 
andere regelgeving jongeren/volwassenen] maar ook op het vlak van de hulpverleningsmethodieken (2)  
• (wat erg is omdat zo kennis over continuïteit & ontwikkeling verloren gaat).  

- Buiten horizontale sneden (leeftijd – 1 & 2) zijn er ook verticale (3) [aparte onderzoekslijn BPS en 
Zelfverwondend gedrag]  

�68



Als we borderline stoornis vinden bij volwassenen moeten we concluderen dat dit niet ontstaat op 18 jaar. In die 
zin is het absurd om te denken dat er voor 18 geen persoonlijkheidsstoornissen bestaan. Als je kijkt naar de 
structuur van de hulpverlening, zie je een paar eigenaardigheden: er zijn horizontale snedes, de hulpverlening 
voor jongeren onder de 18 en boven de 18 is een andere wereld. Officieel, ook bij GGZ-centra, is het zo dat 
deze centra voor kinderen en voor volwassenen andere centra zijn.  
Een tweede scheiding is dat men ook de sectoren anders gaat organiseren, daarbij gaan ook de 
hulpverleningsmethodieken anders georganiseerd worden. Wat in de volwassenen-literatuur & 
onderzoekstraditie rond borderline stond, daar was niks van geweten binnen de jongerensector. Het gaat over 
andere centra, andere kennis die niet doorvloeit, en het laatste is dat je zelfs merkt bij de onderzoeksgroepen 
rond volwassenen was er op een bepaald moment een groep die onderzoek deed rond zelfverwondend gedrag 
en binnen die BPS is zelfverwondend gedrag een item maar dat werd niet onderling gecommuniceerd.  
Vanuit de wetenschap is er dus een neiging tot versnippering, vanuit de overheid is er een neiging tot zaken 
‘verkappen’ tussen jongeren en volwassenen, dit is absurd. Het is jammer dat een 16-jarige op 18 jaar niet meer 
terecht kan in het centrum waar hij op 16 jaar kon geholpen worden.  

Op zoek naar info: bronnen  

- We komen dus terecht bij de literatuur van M. Linehan en J. Young 
- Literatuur over: as2 stoornissen, basisschema’s & emotionele disregulatie en zen-meditatie  

• Linehan kan ook gezien als de grondlegger van de Mindfulness benadering (Teasdale e.a. die zich baseert 
op Jon Kabat-Zinn). Deze laatste verwijst expliciet naar Linehan als inspiratiebron.  

Interessant is dat men zich richt op aandachtstraining. Dit proces van Distancing komt de laatste 
jaren veel centraler te staan bij hardnekkige en recidiverende problemen (cfr CT van de 2de generatie 
—> 3de generatie GT). Zo merken we dat ook Young nu mindfulness meditation voorziet in zijn 
programma 
Distancing is naast set shifting en plannen & organiseren een van de drie executieve functies 
waarnaar Green verwijst. 

• Naarmate een probleem langer aanhoudt dient men te veronderstellen dat er  
(Ook biologische veranderingen zijn) 
Men zich expliciet op het onderliggende (1) en ook op het proces van aandacht & denken (2) moet 
richten in plaats van louter op de manifeste inhoud  

De bronnen Linehan en Young bekeken, komen we bij literatuur over AS-II stoornissen. De assen zijn 
weggevallen in de DSM-V maar het onderscheid is niet onbelangrijk: bij een AS-I stoornis zegt men dat de 
normaliteit aanwezig is, maar op een of andere manier wordt deze niet gebruikt, en bij een AS-II stoornis is ook 
de normaliteit niet aanwezig en moet die eerst via training en psycho-educatie aangebracht worden. 
Voor de rest kijken we naar basisschema’s, emotionele ontregeling en zen-meditatie, dit zijn zaken die je 
tegenkomt in die literatuur. Kenmerk van die benadering is dat men meer en meer gaat werken rond distancing: 
als klachten langdurig zijn, moet je rekenen dat je er niet meer geraakt met louter (…?) werken maar dan moet je 
ook meer aandacht hebben voor aandachtsprocessen. Dit inzicht had Linehan meer dan 20 jaar terug al. Ook 
moet je weten dat langdurige problemen ook veranderingen geven in de werking van de hersenen. Op een 
bepaald moment kom je tot onomkeerbare factoren of biologische beperkingen. 

Kenmerken AS-II stoornis 

- diffuse presentatie van vage slecht gedefinieerde klachten; het is moeilijk te bepalen waaraan te werken. 
- interpersoonlijke problemen: de samenwerkingsrelatie met de therapeut loopt ook hierdoor moeilijk.  
- rigiditeit: onbuigzame patronen van denken en handelen, die moeilijk uit te dagen zijn. 
- cognitieve en affectieve vermijding waardoor standaardtechnieken uit de traditionele cognitieve therapie niet 

kunnen worden toegepast. (Young,J. en Pijnaker, H., ‘99)  
- De diagnose wordt wel vaker gesteld na een mislukte as1 therapie 
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Als je kijkt naar die AS-II stoornis van vroeger zie je een gelijkenis tussen zoals we de jongeren beschreven 
hebben en zoals de mensen onder een AS-II stoornis getypeerd worden.  
Ten eerste diffuse presentatie van klachten: ze mankeren heel veel, het is van alles wat, en het moment dat je 
aan het ene begint te werken komen ze met een ander probleem. Er is heel veel en je kan moeilijk probleem per 
probleem aanpakken.  
Interpersoonlijke problemen: we zullen straks zien dat dit veel te maken heeft met hechting, dus het idealiseren, 
aantrekken en afstoten van personen, en die interpersoonlijke problemen gaan ook de samenwerkingsrelatie 
met hulpverleners belasten, en je ziet ook dat veel van die AS-II diagnosen gesteld worden na mislukte 
therapieën. Dus de vraag is of de frustratie van de hulpverlener ook niet meespeelt in het labelen van mensen 
als AS-II stoornis. Het zijn dus mensen die soms heel dankbaar maar soms ook heel lastig kunnen zijn in de 
therapeutische context. 
Rigiditeit: je merkt dat je hier met hardnekkige problemen zit waar je moeilijk beweging in krijgt. 
Cognitieve en affectieve vermijding, waardoor de klassieke technieken uit cognitieve gedragstherapie ook 
minder zullen kunnen aanslaan en minder zullen kunnen gebruikt worden.  
  
Volgens DSM-5  

I. Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de 
cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op twee (of meer) van de volgende terreinen tot 
uiting:  
A. Cognities (manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf, andere mensen en gebeurtenissen). 
B. Affectiviteit (de variëteit, intensiteit, labiliteit en adequaatheid van de emotionele reacties).  
C. Interpersoonlijk functioneren. 
D. Impulsbeheersing.  

II. Het duurzame patroon is inflexibel en komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties.  
III. Het duurzame patroon veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of 

beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.  
IV. Het patroon is stabiel en van lange duur, en het begin ervan kan worden herleid tot op zijn laatst de 

adolescentie of de jonge volwassen leeftijd.  
V. Het duurzame patroon kan niet worden verklaard als een uiting of gevolg van een andere psychische 

stoornis.  
VI. Het duurzame patroon kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (een 

drug of medicatie) of aan een somatische aandoening (zoals een schedeltrauma).  

Dit is de actualisering van de DSM-V, waarbij je kan zien dat er niet zo veel veranderd is. Er zou in de DSM-V 
zeer veel veranderen aan de visie op persoonlijkheidsstoornissen, maar er is niet veel veranderd. Als we kijken 
naar punt IV, ‘het begin ervan kan herleid worden tot op zijn laatst de adolescentie…’ dat wil zeggen dat er 
weldegelijk voorlopers zijn van persoonlijkheidsstoornissen in de kindertijd, wat logisch is.  

3 Clusters:  

- Persoonlijkheidsstoornissen: drie clusters  
• Er kunnen op grond van hun descriptieve overeenkomsten drie verschillende clusters worden 

onderscheiden: 
Cluster A , welke bestaat uit mensen die vaak eigenaardige en excentriek overkomen en de paranoïde-, 
de schizoïde, en de schizotypische persoonlijkheidsstoornissen omvat,  

• Cluster B, welke bestaat uit mensen die vaak dramatisch, emotioneel of wispelturig overkomen en de 
antisociale-, de borderline-, de histrionische- en de narcistische persoonlijkheidsstoornis omvat,  

• Cluster C, welke bestaat uit mensen die zorgelijk en vreesachtig overkomen en de vermijdende-, de 
afhankelijke- en de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis omvat.  
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De persoonlijkheidsstoornissen zitten in 3 clusters en de borderline-stoornis zit in cluster B, samen met de 
antisociale persoonlijkheidsstoornis. De borderline-stoornis heeft soms ook een zware antisociale lading, 
waardoor je meer gewelddadigheid krijgt, maar er zijn ook bordeline-stoornissen waar je veel meer affectieve 
hunkering en onmacht ziet en dat zijn dan veel ‘lievere’ mensen. Ze spreken nu ook van de histrionische 
persoonlijkheidsstoornis: vroeger sprak men van hysterie, na een tijd heeft men daar een theatrale 
persoonlijkheidsstoornis van gemaakt en nu spreekt men terug van histrionische stoornis. Het is niet duidelijk 
waarom men die term toch terug aangepast heeft.  
  
Negen kenmerken BPS:  

1. Verlatingsangst  
2. Impulsiviteit  
3. Stemmingswisselingen  
4. Gevoel van leegte  
5. Instabiele relaties  
6. Identiteitsstoornis  
7. Suïcidale gedragingen 
8. Intense woede  
9. Dissociatie  

Er zijn 9 kenmerken bij BPS. Als je dit bekijkt en je probeert aan te voelen hoe het voor die mensen is om te 
leven dan voel je wel dat zij voor een vrij zware ‘levensopdracht’ staan en dat zij er niet goed aan toe zijn.  

Nog verder zoeken borderline: de negen symptomen  

- Verlatingsangst:  
• Extreme angst om verlaten te worden door partner, familie en vrienden. Deze angst kan zo beklemmend 

zijn dat zij hierdoor juist afwisselend mensen naar zich toe halen en weer afstoten uit angst om gekwetst 
te worden  

• Het maakt dat zij mensen idealiseren, aantrekken, dan weer afstoten, en dat afstoten heeft ook een 
preventieve waarde: het is bewezen dat mensen geneigd zijn om zichzelf meer pijn toe te brengen dan 
dat ze zouden dulden van anderen. Het opblazen van die relatie heeft een dubbele functie: aan de ene 
kant, de ander geeft niet genoeg aandacht, liefde, belangstelling, …  het is ook oeverloos wat deze 
mensen nodig hebben. Aan de andere kant willen ze die mensen voor zijn, voor ze hen weer afwijzen 
willen zij zelf bepalen om te relatie te verbreken, waardoor ze wel het gemis hebben maar toch een gevoel 
van controle ervaren.  

- Impulsiviteit 
• De cliënt met BPS is zeer impulsief in zijn/haar reacties op gebeurtenissen en handelt daar ook naar. 

'Eerst doen en dan denken' is een veel gehoorde uitspraak over hun handelen.  
• Dit heeft onder andere ook wel te maken met een aantal biologische factoren.  

- Stemmingswisselingen 
• Het humeur kan binnen een seconde omslaan van heel vrolijk naar diep verdriet (al zal deze emotie 

verborgen worden waar mogelijk). Vaak liggen flashbacks of herinneringen hieraan ten grondslag die door 
kleine dingen in het dagelijkse leven naar boven komen. In de depressieve stemming zijn alcohol en 
verslavende middelen een gevaar omdat deze de emoties verveelvoudigen en dan automutilatie 
(zelfbeschadiging) en suïcidale neigingen ten gevolg kunnen hebben.  

• Enerzijds flashbacks naar kinderlijke trauma’s, er kan ook sprake zijn van dissociatie, of het gebruik van 
alcohol en andere middelen maar dit gaat juist leiden tot meer stemmingswisselingen en meer 
ontreddering.  
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- Gevoel van leegte 
• Het gevoel leeg te zijn, alleen in de wereld te staan is heel herkenbaar voor patiënten met borderline, zij 

voelen zich immers niet begrepen omdat de omgeving vaak heel anders reageert dan zijzelf. Zij 
beschrijven af en toe een diep gevoel van totale leegte.  

• Ze krijgen vaak te horen dat ze ‘raar’ zijn, zij zien ook wel dat andere mensen anders reageren dan zij 
waardoor ze deels zelfvervreemding ervaren. Ze hebben ook zeer weinig identiteit: als je vraagt wie ze zijn 
krijg je eigenlijk een heel ‘vlak’ verhaal, een heel leeg verhaal, ze weten het gewoon niet.  

- Instabiele relaties 
• Vaak zijn de relaties (zowel op vriendschaps- als liefdesgebied) kortstondig en hevig. Reden hiervoor is 

het aanhalen en afstoten en de angst wéér iemand te verliezen. 
—> Liever negatieve controle dan geen controle (zoals bij verbreken van relaties)  

• Daarnaast is het voor de cliënt met BPS vaak moeilijk om liefde te tonen, doordat zij hun emoties achter 
een muur hebben gestopt. Vertrouwen en eerlijkheid zijn zeer belangrijke gegevens voor een cliënt met 
BPS.  

• Bij mensen met een as-I problematiek is het zo dat je het non-verbale gebruiken als toets om te zien of 
het verbale dat ze brengen authentiek is. Als iemand met een AS-I probleem in gesprek zit, dan ga je zijn 
non-verbale gedragingen gebruiken om de echtheid van wat die persoon zegt te toetsen. Men zegt dat je 
bij mensen met een BPS juist het omgekeerde moet doen: als je bij hen voortgaat op hun non-verbaal 
gedrag ga je verkeerde conclusies trekken, en bij hen moet je het verbale zien als bron van waarheid, en 
het non-verbale is ruis en kan je bij hen niet gebruiken als toets. Als je dat wel gaat doen, dan ga je in de 
knoop zitten want ga je niet meer geloven wat ze zeggen en met hen in strijd gaan.  

- Identiteitsstoornis 
• Alhoewel de vraag 'wie ben ik nu eigenlijk' voor niemand ooit beantwoord zal worden, weegt deze bij de 

cliënt met BPS extreem zwaar, omdat zij van mensen steeds te horen krijgen dat ze 'raar' reageren. 
Hierdoor gaan zij zichzelf al snel als een buitenstaander beschouwen en de vraag onderzoeken waarom 
zij reageren zoals zij reageren. Alhoewel is aangetoond dat dit waarschijnlijk meer met de hoeveelheid 
serotonine in de hersenen te maken heeft dan met hun persoonlijkheid, geeft dit toch een diep gevoel van 
onzekerheid over de eigen identiteit.  

• Als je niet weet wie je bent is het ook moeilijk om een identiteit, een ik-besef uit te bouwen. 
- Suïcidale gedragingen 

• In periodes van depressie of psychose (vaak na gebruik van alcohol of andere verslavende middelen) 
kunnen periodes optreden waarin de cliënt met BPS geen zin meer heeft in het leven, de angst om 
anderen pijn te doen (met name mensen in de directe omgeving) legt een zware last op de schouders van 
de patiënt en kan af en toe teveel worden. Alhoewel ook vaak een schreeuw om aandacht aanwezig is 
(die wel serieus genomen moet worden!), pleegt naar schatting 9% van de cliënt met BPS uiteindelijk 
zelfmoord. 

• Geen zin in het leven, moegestreden, …  
- Intense woede 

• De cliënt met BPS kan extreem kwaad reageren op onrecht (in hun ogen) en is op deze momenten niet 
aanspreekbaar. Het beste is hem/haar op deze momenten rust te gunnen, want alles wat op dat moment 
gezegd wordt is in zijn/haar ogen onredelijk en er zal een manier gevonden om het negatief op te vatten.  

• Kwaadheid voor het onrecht dat hen is aangedaan, voor de afwijzing, vanuit wantrouwen dat ze hebben 
in anderen omwille van de vroeg-kinderlijke trauma’s, … 

- Dissociatie 
• De cliënt met BPS heeft vaak het gevoel buiten zichzelf te staan. Doordat zij de lijn naar hun emoties door 

hebben gesneden kunnen zij over zichzelf praten en ondertussen het gevoel hebben dat ze het over 
iemand anders hebben.  

• Ze snijden de band met hun gevoelens door, op sommige momenten komen die zaken van het verleden 
terug door (flashbacks), voelen zijn angst en gaan zij dan intens overgaan tot aanvallen en woede.  
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NELLEKE N. NICOLAI  

- “Gaat het om een nieuw ziektebeeld, vergelijkbaar met bijvoorbeeld aids, of hebben we hier te maken met 
een andere naam voor een oud ziektebeeld?  

- Bij borderline lijkt dat laatste het geval. Vroeger was hysterie een diagnose die gesteld werd bij impulsief 
gedrag, lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak en claimend of kinderlijk gedrag. Veel van de 
patiënten van Freud die toen hysterisch genoemd werden, zouden nu de diagnose borderline krijgen, zoals 
de beroemde gevallen Anna O. en misschien zelfs Dora.  

- Dit toont aan dat de benoeming van een ziekte niet los te zien is van de historische en de maatschappelijke 
context. De huidige opvattingen over emotionele instabiliteit zijn ook nauw verbonden met de tijd waarin wij 
leven. Wij vinden emotioneel in balans zijn van een hogere orde dan ongeremd gedrag. Het begrip borderline 
is afkomstig uit de Amerikaanse psychiatrie van de jaren zeventig. Dat het in de jaren tachtig in West-Europa 
aansloeg, heeft te maken met het feit dat zelfbeheersing hier eveneens een belangrijke waarde wordt 
gevonden.  

- Nicolai verwijst op grond van het veelvuldig seksueel misbruik in de voorgeschiedenis van de cliënten naar de 
term 'complexe post-traumatische stressstoornis‘/Developmental Trauma Disorder . Ze besluit echter dat 
deze term te eng om de volledige lading te dekken  

Ten tijde dat de BPS bij de ‘modetrends’ was vroeg Nelleke Nicolai zich af of het iets nieuw was, of het vroeger 
ook al bestaan had. Ze kwam tot de conclusie dat Anna O. en vermoedelijk ook Dora (gevallenstudies van 
Freud) in de periode dat BPS ‘in de mode was’ niet hysterisch zouden genoemd worden maar mensen met een 
BPS zouden genoemd worden. Ze verwijst ook naar de culturele factor: het feit dat de maatschappij ook invloed 
heeft op ziektebeelden, op verwachtingen, ze zegt dat BPS in de belangstelling is komen staan toen in de 
Amerikaanse psychiatrie heel veel werd gekeken naar zelfbeheersing en identiteit. Ook nu in de hulpverlening 
merk je als je werkt met adolescenten dat het verwerven van identiteit, of je onderscheiden van anderen, een 
hoge druk meebrengt. Als je kijkt naar indianenstammen merk je dat collectiviteit en de mate waarin je tot een 
groep behoort je waarde bepaalt, hier is het vooral de individualiteit die hoog geplaatst wordt en mensen met 
BPS hebben het juist daarmee moeilijk. Je kan vermoeden dat zij in andere culturen ook anders zouden 
functioneren en die klachten niet zouden ontwikkelen. Een aantal klachten zijn dus zeer ontwikkelingsbepaald, 
en als je kijkt naar de DSM is daar ook een verwijzing naar culturele context. 
Ze zegt ook, als ze ziet hoeveel er sprake is van trauma en seksueel misbruik, dan sprak zij van complexe post-
traumatische stress-stoornis, maar dat was dan ‘te min’. Wat men vaak benoemt als BPS in ontwikkeling noemt 
bij jongeren, noemt men op de kinderpsychiatrie ‘developmental trauma disorder’. Dit ligt zeer dicht tegen 
elkaar. 

Tegenstrijdige noden of opdrachten 

- Onderliggend zijn er een aantal tegenstrijdige noden. De betrokkene is niet in staat te komen tot een hogere 
synthese, maar blijft ter plaatse trappelen, overgeleverd aan het grillige spel van tegenstrijdige krachten.  

- We zetten de tegenstrijdigheden op een rijtje:  
1. Er bestaat een spanningsveld tussen zichzelf aanvaarden zoals men enerzijds is en anderzijds de nood 

om te veranderen.  
2. Er is een nood om nieuwe dingen te verwerven; het verwerven van die vaardigheden leidt tot 

onafhankelijkheid, waar de cliënt uit is op binding, aandacht, warmte, nabijheid, onvoorwaardelijke,  
voortdurende aandacht en bevestiging. Zie ook: ZDT BAC ipv ABC  

3. Er is een spanning tussen het vasthouden aan eigen integriteit en het leren van nieuwe vaardigheden. Als 
nieuwe vaardigheden leerbaar zijn, dan is dat tezelfdertijd een bevestiging van het feit dat het al zo lang 
aanhouden van de problemen in feite een gevolg is van eigen onwil, schuld, slechtheid.  

Opvallend voor mensen met BPS is dat zij tegenstrijdige noden niet kunnen combineren. Dat is niet alleen bij 
mensen met BPS een probleem maar ook voor mensen met ASS. Zij kunnen bepaalde boodschappen die een 
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vorm van tegenstrijdigheid inhouden niet combineren. De spanningen waar mensen met een BPS specifiek mee 
worstelen: ten eerste moeten ze zichzelf aanvaarden zoals ze zijn, maar iedereen zegt dat ze moeten 
veranderen, en dat begrijpen ze niet. Als je tegen een client met een AS-I probleem zou zeggen ‘je bent oké, 
maar we gaan rond een aantal punten werken’ dan gaan die daardoor niet in de knoop zijn. Deze mensen 
zeggen: dat kan niet.  
Ten tweede zegt iedereen dat ze nieuwe dingen moeten leren, dat er getraind zal worden, maar eigenlijk leidt 
nieuwe dingen leren tot autonomie, onafhankelijkheid terwijl ze juist verbondenheid nastreven. Ze denken dat als 
ze evolutie maken binnen de therapie, de therapeut hen in de steek zal laten omdat. Dat kunnen ze heel moeilijk 
combineren. Als je naar de ZDT gaat kijken heeft men dat ‘ABC’ genoemd, maar de volgorde is eigenlijk ‘BAC’: 
Je moet eerst verbonden zijn, dan autonomie verwerven, en zo kan je je ook competent gaan opstellen. Mensen 
met een BPS hebben niet de verbondenheid kunnen vinden en kunnen dus ook niet aan de volgende zaken 
beginnen.  
Voor de rest zegt men dat er vaardigheden te leren zijn, maar als die vaardigheden te leren zijn en zij hebben dat 
niet gedaan, dan gaan ze er van uit dat het hun eigen schuld is. En als ze schuld bekennen betekent dat dat ze 
onwaardig zijn en dan komen we terug bij het eerste punt: ze kunnen zichzelf toch niet aanvaarden als ze 
onwaardig zijn? Ze zitten in een spanningsveld van tegenstrijdigheden dat veel energie vraagt en uitputtend is 
voor hen.  

3. Deel 2.2: op zoek naar info over de brug tussen jeugd en volwassene 

Nu terugkijkend  
- Als we nu terugkijken in de kinderlijke ontwikkeling zien we in de gedesorganiseerde hechtingsstoornis een 

aanloop tot een BPS. Waarom dan toch de stap naar BPS? 
• De literatuur over de benadering van hechtingstoornissen gaf destijds te weinig houvast naar behandeling 

toe 

Hoe is de link te leggen met de -18 jarigen? Zo komen we uit bij de gedesorganiseerde hechtingsstoornis als 
aanloop tot BPS. Waarom zijn we daar dan niet in de literatuur gaan zoeken? Op dat moment wist men hier 
weinig over, in die tijd was het zo dat men hechting beschouwde als iets dat in de eerste levensjaren gevestigd 
werd, en als dat oké was kon je voor de rest van je leven verder, was dat niet oké dan was het een verloren 
zaak, dus hier kon men weinig mee aanvangen. Het inzicht dat hechting een script is dat in de loop van het 
leven in 2 richtingen kan variëren, is eerder een recent inzicht.  
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PREVALANTIE HECHTINGSTSOORNIS (Geen-bodem-syndroom) 

- Ainsworth stelt dat 70% van de kinderen veilig gehecht zijn.  
• 20% is vermijdend gehecht, 10% ambivalent of afwerend  

- Main en Solomen vinden in nieuw onderzoek een vierde categorie de gedesorganiseerde en 
gedesoriënteerde groep.  
• Het is moeilijk uit te maken hoe groot de groep is  
• Er is wel een link met verwaarlozing, mishandeling en ouders die zelf een onverwerkte problematiek 

hebben.  

DSM 5 ZEANAH, C. e.a. 2010 APA  
- Op de DSM IV is er de kritiek dat men teveel in gedragstermen beschrijft zonder dat die gedragskenmerken 

een gevolg moeten zijn van een hechtingsprobleem. 
- Er is evidentie om het ontwijkende/geremde type en het ontremde type niet als twee subtypes op te vatten, 

maar als twee aparte stoornissen  
- Er is de veronderstelling dat het gedrag uitgelokt wordt door pathogene zorg 

• Valkuil is dat men hier automatisch in het blame-the-parent script stapt; er is ook een element van 
kinderlijk temperament en goodness of fit (Del Giudice)  

- Voor de “reactive attachment disorder of infancy and early childhood” is autisme spectrum stoornis een 
uitsluitende voorwaarde. 

- Voor “disinhibited social engagement disorder” gaan de symptomen verder dan wat men kan verwachten 
onder de term impulsiviteit bij ADHD. Er is noodzakelijk sprake van sociaal ontremd gedrag  

Momenteel in de DSM-IV worden de ontwijkende of de geremde en de ontremde hechtingsstoornis als twee 
aparte ziektebeelden gezien waar men dat vroeger als één stoornis beschouwde.  
Er is een probleem met die pathogene zorg: het feit dat er vroegkinderlijk in die gezinnen vaak zaken gebeurden 
die niet konden, je loopt het risico om in blame-the-parent situaties te komen, terwijl er vaak ook onmacht is. Er 
kan ook een misfit zijn tussen wat ouders en kinderen te bieden hebben. Bovendien is het zo dat wanneer deze 
mensen kinderen krijgen het voor hen ook moeilijker zal zijn om sensitief en responsief te zijn, dus we zien hier 
ook iets transgenerationeel.  
Bv. Verschillende jongeren in Wagenschot nu waarvan de ouders daar ook hebben gezeten. 
Is dit dan een effect van de hulpverlening? Deels, maar er is ook kansarmoede, en biologische factoren, … 
  
PREVALENTIE EN UITDIEPING BPS  
- Volgens van den Bosch lijdt 1,5 % (150 000 tot 200 000 personen) van de Nederlanders aan deze stoornis. 

Binnen de GGZ lijdt 10% poliklinisch en 20% klinisch aan deze aandoening).  

GUILÉ 2009  
- Mag men wel een persoonlijkheidsstoornis diagnosticeren voor 18 jaar?  
- DSM IV TR:  

• Als de persoonlijkheidstrekken pervasief en persistent  zijn,  
• en naar alle waarschijnlijkheid ook niet samenhangen met een specifieke ontwikkelingsperiode  
• of niet lijken te horen tot een as1 diagnose  
• en voor meer dan een jaar aanwezig zijn  
• kan ook voor -18 jarigen ook een persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd worden  

- Voor cluster B trekken (dus ook BPD) is er meer stabiliteit tussen 10 tot 14 jaar dan tussen 14 en 16 jaar.  
Discussie: je mag geen persoonlijkheidsstoornis diagnosticeren voor 18 jaar. Daarop zegt Guilé dat dat niet 
klopt. Die diagnose moet wel met omzichtigheid gesteld worden: er wordt dan gezegd ‘in ontwikkeling’, of ‘met 
kenmerken van’, we zeggen niet dat een -18 jarige een psychopaat is maar dat hij of zij kenmerken van een 
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antisociale persoonlijkheidsstoornis vertoont. Het woord psychopaat leidt snel tot labelen en het blokkeren van 
hulpverleners.  
Een artikel: meer diagnose BPS bij kinderen tussen 10 en 14 gesteld dan bij kinderen tussen 14 en 16 jaar. Hoe 
kan dat, dat dat zogezegd oplost? Tussen 14 en 16 maken kinderen vaker een woeligere ontwikkelingsperiode 
mee en daarom is de differentiatie moeilijker te maken tussen die ontwikkelingsperiode en BPS.  
Het is gewoon omdat de diagnose dan moeilijker te stellen is.  

4. Belangrijke benadering om bps te behandelen: Jeffrey Young - theoretisch kader 
schematherapie  

- Zelfs los van de therapeutische relevantie (dus verandering) geeft deze benadering cliënten en hulpverleners 
een kader om onderliggende dynamiek te begrijpen (zelf voor zaken die niet horen tot de BPS problematiek)  

 

SOORTEN COGNITIES 

Jeffrey Young heeft de schematherapie ontwikkeld. Hij zegt dat je in de 
buitenste cirkel de ‘stream of consciousness’ hebt, de automatische 
gedachten. Er is een tweede laag cognities die al meer persoonlijk wordt: 
daar spreekt hij van strategische assumpties (‘in een grote groep hou ik mij 
stil’), conditionele assumpties (‘als ze tegen mij roepen, dan sla ik er op’), er 
zijn ook attitudes (‘het is verschrikkelijk om in het centrum van de 
belangstelling te staan’). Dat zijn die intermediaire cognities. In de kern van 
de cognities zitten de basisschema’s die Young geoperationaliseerd heeft 
en factor-analytisch bewezen heeft. 
  
SOORTEN COGNITIES: EEN VOORBEELD  

Als je wil zien hoe je er toe komt om van schijnbaar oppervlakkige uitdrukkingen tot diepliggende schema’s te 
geraken, kan je de neerwaartse pijl gebruiken. Als iemand tegen jou zegt ‘mijn vrienden zullen nooit als eerste 
naar mij bellen’, dan kan je twee dingen doen: je kan allerlei experimentjes opzetten waarbij je je afvraagt: hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat die vrienden toch meer naar jou gaan bellen? Je kan ook zeggen ‘ik wil weten wat 

�76



dat over de kern van die persoon zegt’. De hulpverlener vraagt dan om de volgende zin aan te vullen: als ik zelf 
niet bel, dan … (wat gebeurt er dan?). Dan zegt de client ‘als ik er zelf niet achteraan loop is er geen contact’, 
‘het is verschrikkelijk vervelend …’, Dan vraagt de hulpverlener ‘als het waar is dat niemand jou ooit opbelt, wat 
zou dat dan over jou kunnen zeggen?’ En dan antwoordt die persoon ‘ik ben saai, men schaamt zicht in mij, …’ 
en dan kom je tot schema’s, die kerncognities van onvolmaaktheid, schaamte, sociale isolatie, … dan kan je 
oppervlakkig zijn en werken rond sociale vaardigheden en telefoontjes krijgen, maar als we proberen het 
onderliggende te vatten gaan we eerder kijken naar de reden waarom die persoon die gevoelens van schaamte, 
… ervaart en kunnen we daarrond gaan werken om tot de kern te komen.  

INDELING COGNITIES  
- Basisschema: meest fundamenteel; zijn vaak geassocieerd met Hulpeloosheid (ik kan niets) en Niet Geliefd 

zijn  
- Conditionele Assumpties: als dan relaties (als iemand tegen mij roept dan val ik hem meteen aan.  
- Strategische Assumpties: worden gebruikt om zich te handhaven (altijd vriendelijk zijn; iedereen naar de 

mond praten; nooit iets goed over mezelf zeggen.  
- Attitudes:Het is verschrikkelijk om...  
- De 3 voorgaande schema’s zijn intermediaire schema’s  
- Automatische gedachten:stroom van gedachten; komen op vraag wat ging er door je hoofd toen..?  

SCHEMA’S (JEFFREY YOUNG) OF GEKLEURDE BRILLEN  

- Een schema bevat een hoeveelheid kennis over iets (schema tafel; moeder)  
- Schema’s sturen de waarneming, de interpretatie, de activering van bepaalde geheugen inhouden, het 

antwoord dat zal geformuleerd worden.  
- Ze sluiten een terugkerend patroon van herinneringen, gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen in.  
- Ze zijn doorgaans diep ingeslepen en impliciet (onbewust).  
- Ontstaan in kinderjaren en adolescentie en worden gedurende ons verdere leven “uitgediept”  
- Psychopathologie komt overeen met hypervigilantie van bepaalde schema’s die dominant worden bij 

informatieverwerking.  
- Ze worden getriggerd door bepaalde gebeurtenissen; eens getriggerd werken ze zelfbevestigend.  
- Gesteld voor een probleem waarin de huidige schema’s tekort schieten kan men twee dingen doen: 

accommoderen (het schema aan passen aan de nieuwe realiteit) of assimileren (de betekenis van een 
gebeurtenis vervormen zodat ze alsnog past binnen de bestaande schema’s). Bij persoonlijkheidsstoornissen 
merk je vooral assimilatie.  

- Je komt schema’s op het spoor door de Arrow Down Techniek: “Als wat je zonet zegt waar zou waar zijn, 
wat zegt dit dan over uzelf, de ander, de wereld?”  

- De negatieve automatische gedachten zijn het onkruid. De basisschema’s de wortels  
- Je kan cognitief werken vergelijken met het pellen van een ui/ of zoeken naar de wortels van onkruid om het 

in de kiem te bestrijden.  

Als een schema geactiveerd wordt lijkt het wel alsof die persoon een gekleurde bril heeft en alles wat hij 
waarneemt via de kleur gaat van die bril. Zo’n schema bevat een hoeveelheid kennis over iets. Bijvoorbeeld het 
schema ‘tafel’: horizontaal vlak, 4 poten, … & het schema ‘moeder’ is dan al veel persoonlijker en voor iedereen 
verschillend. Voor de ene zal dit schema ‘liefhebbende vrouw’ bevatten, voor de andere zal dit andere zaken 
bevatten. Schema’s gaan waarneming, interpretatie, activering van bepaalde geheugeninhouden gaan sturen. 
Die gekleurde bril gaat dus niet enkel de waarneming beïnvloeden maar ook de manier waarop je interpreteert, 
waarop bepaalde geheugenzaken uit het verleden geactiveerd worden, en de manier waarop je gaat 
antwoorden. Schema’s zijn ook lichamelijk verankerd: als iemand wantrouwen als schema geactiveerd heeft 
voelt hij ook dat wantrouwen in zijn lichaam, met de overeenkomstige spanning. 
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Ze zijn diep ingeslepen en impliciet: schema’s zijn meestal onbewust. Je kan wel strategische of conditionele 
assumpties benoemen, of attitudes van zichzelf, maar de meeste mensen kunnen niet die schema’s zomaar 
voorschotelen. Schema’s worden ook gaandeweg dieper ingeslepen. 
Ze ontstaan in de kinderjaren, ook in de adolescentie nog wel.  
Psychopathologie is hypervigilantie van schema’s: die schema’s worden té dominant, dan ga je alles vanuit dat 
schema gaan interpreteren. De schema’s die zich activeren worden dominant en gaan het volledige 
aandachtskanaal bezetten. Dan worden ze getriggerd door bepaalde gebeurtenissen. Ze zijn zelfbevestigend: in 
mensen die weinig problemen hebben met maladaptieve schema’s, als die voor een nieuwe situatie komen, dan 
gaan die aan accommodatie doen: het schema aanpassen in functie van de nieuwe werkelijkheid, je gaat 
evolueren. Mensen die wel beschikken over maladaptieve schema’s die diep ingeslepen zijn gaan eerder de 
werkelijkheid omvormen zodanig dat ze binnen die schema’s blijven (= de enige herkenbare realiteit voor hen). 
Die mensen hun identiteit zijn ook die schema’s, als je die volledig wegneemt, dan blijft er ook niks over! 
Negatieve automatische gedachten kan je zien als onkruid: therapeuten die werken met die automatische 
gedachten knippen het onkruid boven de grond af, schema-therapeuten houden zich met de wortels bezig, 
want dan is de kans dat het onkruid terugkomt of verder ontwikkelt toch veel kleiner. Je kan cognitief werken 
zien als het pellen van een ui: via de automatische gedachten kom ik tot de strategieën, zo naar de conditionele, 
en zo kom ik bij de basis.   

COGNITIEF WERK: 2 METAFOREN  
- Het pellen van de ui  
- Het werken in de diepte: de wortels - Neerwaartse pijl als middel 

MALADAPTIEVE SCHEMA’S  

- Ontstaan wanneer bepaalde kinderlijke basisbehoeften niet tegemoet getreden worden  
- Men spreekt van life-traps 
- Positieve schema’s zijn life-bridges  

Maladaptieve schema’s ontstaan als er aan bepaalde kinderlijke basisbehoeften niet tegemoet wordt gekomen. 
Men spreekt van die maladaptieve schema’s als ‘life traps’, en als je kijkt naar positieve schema’s kijkt men naar 
‘life bridges’. Er is heel weinig onderzoek gedaan naar de life bridges. Dat onderzoek rond die positieve 
schema’s komt zeer moeizaam op gang.  

- Zelf invullen YSQ??? 
• Lijst “aanvoelen”  
• Kennis eigen schema’s 
• Leertherapie 

Je kan dit zelf invullen (lange versie: 260 items). Waarom? In de hulpverlening vinden we het evident om mensen 
dit voor te schotelen en dat ze dat moeten invullen, maar 260 items kunnen toch op je zenuwen beginnen 
werken.. De instructie die men er normaal ook bijgeeft is dat wanneer je voelt dat je zeer veel emotie ontwikkelt 
bij het invullen van de vragenlijst, dat je dan mag stoppen met invullen en dat men het de volgende keer in 
therapie samen met de hulpverlener kan doen. Het invullen van die vragenlijst kan dus leiden tot vrij hoge 
emotie. In de oorspronkelijke versie van de vragenlijst stonden de items wel geclusterd per schema. Bij mensen 
uit de niet-klinische groep zou je de items geclusterd moeten aangeboden worden, omdat het ‘blijven slaan op 
dezelfde spijker’ emotie zou kunnen  doen ontwikkelen en schema’s zou kunnen triggeren. In een klinische 
groep, als je de items geclusterd aanbiedt, is het zo dat je té veel emotie ontwikkelt en mensen gaat 
overspoelen, waardoor ze  zichzelf gaan beveiligen door ontkennend te antwoorden. 
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Leertherapie: als je hulpverlener wordt ben je dit niet vanuit een labo, waarbij de client het probleem is en jij de 
oplossing, het is belangrijk om ook zicht te hebben op mogelijke eigen schema’s, en ook wanneer deze 
getriggerd worden: zegt dat dan iets over jezelf of over de client? Zicht krijgen op eigen schema’s is dus nuttig. 
We moeten goed zicht krijgen op wie we zijn, om te weten wat we uit onze eigen levenservaring ook overdragen 
aan onze cliënten. Het is niet zo dat alleen gelukkige en schema-vrije mensen goede therapeuten kunnen zijn 
maar je moet wel zicht hebben op wat je meedraagt en op welke manier dit meespeelt.  

- Wat met extreme hoogscoorders?  
• Mogelijk veel pathologie/ overspoeling  
• Mensen die heel kritisch staan t.o.v. zichzelf / Wat met andere vragenlijsten?  
• Iets duidelijk maken aan HV  

Als je die vragenlijst invult en al de schema’s zijn klinisch. Is dat altijd pathologisch? Niet noodzakelijk! Bij 
hoogscoorders kan het zijn dat er weldegelijk problemen zijn, dat je een vrij hoge lading hebt op die schema’s en 
dat dat verwijst naar een nood om begeleiding te krijgen. Anderzijds krijg je ook schema-vragenlijsten die 
verhoogd zijn maar die niet kloppen met het levensverhaal, en dan zijn dat meestal mensen die zeer kritisch 
staan tegenover zichzelf, zij scoren vaak ook hoger. Dit kan dus wijzen op pathologie maar ook op zeer kritisch 
zijn tegenover zichzelf.  
Mensen die hoog scoren op zo’n vragenlijst willen misschien ook gewoon iets duidelijk maken aan de 
hulpverlener: ‘zie mij staan’, ‘weet hoe erg het met mij is’, en misschien gaan ze daardoor ook hoger scoren. 

ARNOUD ARNTZ !!!!  

Opsomming van het verschil tussen AS-I en AS-II schema’s. AS-I schema’s ontstaan laat, de client wil hier 
vanaf, ze zijn verbaal toegankelijk, ze gaan over een beperkt gebied, een duidelijk te omschrijven probleem. Het 
gaat niet altijd over de verhouding tot anderen. De personen komen vaak uit een protectief milieu waar een 
aantal protectieve factoren in zitten.  
Als je kijkt naar AS-II schema’s zie je dat die vroeg ontstaan, altijd actief zijn, geen alternatief, patiënt is bang zijn 
houvast te verliezen, ze zijn vaak non-verbaal en niet uitgewerkt, en zwart-wit, het gaat over een breed gebied 
en heeft vaak te maken met omgaan met anderen en de persoon heeft ernstige tekorten gehad in zijn opoeding.  
Arnoud Arntz is een prof in Maastricht die de schema-vragenlijst vertaald heeft.  
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BASISSCHEMA’S YOUNG (16/15 – 18)  

1. Onverbondenheid en Afwijzing (Groep 1)[relaties]:  
• verlating/ instabiliteit, wantrouwen/misbruik, emotionele deprivatie, onvolmaaktheid/schaamte, sociale 

isolatie/vervreemding  
2. Verzwakte autonomie en verzwakte prestatie (Groep 2) [zelfwaardering]: 

• functionele afhankelijkheid/incompetentie, kwetsbaarheid ziekte, mislukking, verstrengeling/kluwen/niet 
ontwikkeld zelf  

3. Verzwakte grenzen (Groep 4):  
• zich rechten toe-eigenen/ grandeur, onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline  

4. Gerichtheid op anderen/ behoefte aan wederkerigheid (Groep 3) [aanpassing]: 
• onderwerping, zelfopoffering, goedkeuring/erkenning zoeken,  

5. Overmatige waakzaamheid en inhibitie (Groep 3) :  
• negativiteit /pessimisme, emotionele geremdheid, meedogenloze normen/overkritisch zijn, 

bestrafferigheid.  

Dit zijn de schema’s, in groepen: oorspronkelijk waren er 16 schema’s maar er was een schema dat niet kon 
bewezen worden waardoor dat weggevallen is dus men is dan tot 15 schema’s gekomen. De vragenlijst voor 
jongeren van schematherapie bevat 15 schema’s, daarna zijn er nog een paar schema’s bijgekomen en zo zijn 
die tot 18 gekomen. Die worden in een aantal overkoepelende groepen gerangschikt.  
Je kan met die grote schalen werken maar dan weet je uiteindelijk weinig klinisch dus je moet ook met de 
onderliggende schalen werken, voor nuanceringen. Als je die grote categorieën neemt, doe je over het grote 
geheel een uitspraak, het is beter om met die kleinere schema’s te werken want dit is meer specifiek.  

Het schema ‘sociale ongewenstheid’ was niet terug te vinden als aparte factor, daardoor is die weggevallen. 
Dan is men van 16 naar 15 gegaan. Nadien komen er 3 schema’s bij die nog niet opgenomen zijn in de 
vragenlijsten. Dit zijn pessimisme/negativiteit, bestrafferigheid en goedkeuring zoeken (cursief).  
In het vet staan de schema’s die men later benoemd heeft als secundaire schema’s.  

Die schema’s zijn dus in groepen gezet: dit is de volgorde van Young. Groep 1 gaat over relaties, verbinding met 
anderen, de tweede groep gaat over zelfwaardering, de derde groep gaat over aanpassing, en gerichtheid op 
aanpassing. Dan zijn er ook de verzwakte grenzen. Rijkeboer die onderzoek heeft gedaan bij volwassenen, zegt 
dat als je klinisch scoort voor die twee schema’s, dat zeker om begeleiding vraagt.  

Maladaptieve basisschema’s andere ordening:  
- Groep 1: 

• Onverbondenheid en Afwijzing:  
verlating, wantrouwen/misbruik, emotionele deprivatie, onvolmaaktheid/schaamte, sociale isolatie, 
sociaal ongewenst zijn, 

• Verzwakte autonomie en verzwakte prestatie:  
functionele afhankelijkheid/incompetentie, kwetsbaarheid, verstrengeling/kluwen/niet ontwikkeld zelf, 
mislukking, 

- Groep 2: 
• Gerichtheid op anderen:  

onderwerping, zelfopoffering, goedkeuring/erkenning zoeken, 
• Overmatige waakzaamheid en inhibitie: 

negativiteit/pessimisme emotionele geremdheid , meedogenloze normen/overkritisch zijn, 
bestrafferigheid. Meer nog dan in de schaalscores zullen we bij een afname geïnteresseerd zijn in de 
specifiek aangestipte items met een hoge score; deze verwijzen heel specifiek naar een basisschema. 
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- Groep 3: 
• Verzwakte grenzen: 

zich rechten toe-eigenen, onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline  

Dit is de ordening van Rijkeboer, maar het zijn dezelfde schema’s. 

YOUNG SCHEMA QUESTIONNAIRE  
- Aantal vragen per schema te quoteren op 6 punt schaal. Ieder item met een score 5 of 6 wordt geteld als 

“hypervigilant” item.  
- Oppassen: er bestaat niet alleen schema verwerkelijking, maar ook vermijding en compensatie. Deze 

aspecten worden respectievelijk bevraagd in de YRAI-1 en de YCI  
- Er zijn nog geen normen. De meeste schema’s worden door factoranalytisch onderzoek ondersteund. 
- Vlaamse aanpassing: 

• Van Vlierberghe, L., Rijkeboer, M., Hamers, P. & Braet, C., (2004) Schemavragenlijst voor Jongeren. Gent: 
Univesiteit Gent, Vakgroep voor Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- & Sociale Psychologie. 

• Eerste normenset voor handen  
Discussie: items in reeksen of gemengd aanbieden? 

• Momenteel ook online versie: https://www.vopspsy.ugent.be/survey/Schemavragenlijst_vanaf_12_j aar/
beschrijving.php?vrgl=Schemavragenlijst_vanaf_12_jaar  

Die schema-vragenlijst kan je op twee manieren invullen. Ofwel als iemand 5-6 scoort op een item, geldt dat als 
klinisch en tel je die mee, en dan kan je procenten berekenen: van de x items die bv. schema onvolmaaktheid 
tellen zijn er x die 5 of 6 scoren, dan is … procent de lading van dit schema. Zo werd de vragenlijst 
oorspronkelijk gescoord. In de behandeling ga je dan het hoogst scorende schema eerst aanpakken en zo 
zaken in de reeks. Recenter worden er gemiddeldes berekend, en dan krijg je cut-offs (zie verder).  
Het schema-verhaal zou heel mooi zijn moest het daar eindigen, maar er bestaat ook iets als schema-vermijding 
en schema-compensatie. Als de items geclusterd zijn per schema gaan mensen uit een klinische groep zodanig 
getriggerd worden dat zij ‘tilt slaan’ en ofwel gaan vermijden, dus ontkennen en laag scoren, ofwel gaan ze 
compenseren. Bv. Bij de jongeren van Wagenschot: de jongeren zijn basaal wel heel angstig maar als je ze durft 
labelen met het woord ‘bang’ dan worden ze zeer kwaad. Als je bepaalde woorden gebruikt gaan zij ofwel 
vermijden ofwel compenseren, dus als iemand laag scoort betekent dat niet noodzakelijk de afwezigheid van 
pathologische schema’s, het kan zijn dat die persoon juist een hoge emotie ontwikkeld heeft en dat die 
daardoor in vermijding of compensatie gaat. Young heeft ook een vragenlijst ontwikkeld die die aspecten - 
vermijding en compensatie - in kaart brengt. Toch moet je dit niet noodzakelijk met vragenlijsten doen, als je het 
levensverhaal van mensen ernaast legt en ziet wat ze hebben meegemaakt dan zijn bepaalde uitkomsten vrij 
logisch. Als je die vragenlijst afneemt zonder enige kennis van hun ontwikkelingsgeschiedenis, … kan het zijn 
dat je foute conclusie trekt.  

Er is een Vlaamse aanpassing geweest van de schema-vragenlijst van Young. Er is ook een eerste normenset. 
Momenteel staan de twee versies op de vakgroep online: de vragenlijst vanaf 12 jaar, en er is ook een vragenlijst 
door jongere kinderen, maar die blijkt minder valide te zijn. Geslachtsverschillen in uitkomsten zijn er pas later in 
de adolescentie. 

VOORLOPIGE QUOTERING YSQ (VOLWASSENEN)- RIJKEBOER  
- Alle schema’s zijn klinisch vanaf score 2,5 
- Uitzondering:  

• Minderwaardigheid: schaamte vanaf score 2 
• Zelfopoffering, meedogenloze normen 3  

—> cut-offs scoring  
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PAUL STALLARD  
- Maakt onderscheid tussen de Vroegste Maladaptieve Schema’s (VMS). Van de 18 gekende schema’s zijn er 

13 onvoorwaardelijk. Conditionele of voorwaardelijke schema’s ontstaan later en hebben als doel om (althans 
tijdelijk) de uitkomst van de onvoorwaardelijke schema’s te milderen door onderwerping, zelfopoffering, 
goedkeuring nastreven, emotionele geremdheid en het stellen van meedogenloze eisen.  

- Construeert de SQC (Schema Questionnaire for Children) voor de 15 schema’s uit de YSQ. Doel is om na te 
gaan of de schema’s ook terug te vinden zijn bij kinderen van 9-10 jaar.  

- Schema’s worden bevraagd met 1 item (!) wat de kans doet ontstaat bepaalde nuanceringen te missen.  
- Rijkeboer (2010) maakte een versie van de schema vragenlijst voor kinderen van 8-13 jaar (SIC)  
- Resultaat onderzoek Paul Stallard:  

• Schema’s zijn terug te vinden bij de beoogde doelgroep. 
• Ze zijn stabiel in tijd. 
• Het verschil tussen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke schema’s wordt bevestigd, evenals hun 

verschillend ontwikkelingsverloop.  
Van de conditionele schema’s -die in principe later ontwikkelen- was het enig significant aanwezige 
op leeftijd van 9-10j: “onderwerping.” 
Onderwerping is misschien een typisch (ontwikkelings adequaat) gedrag voor deze leeftijdsgroep en 
dus ondanks hoge aanwezigheid nog niet pathologisch.  
Grotere variaties binnen de groep klinisch/ niet klinisch komen mogelijk tot uiting op latere leeftijd: op 
dat moment kunnen jongeren beter onderscheid maken tussen normale onderwerping aan de extern 
opgelegde eisen van de omgeving (1) en onderwerping als een persoonlijk en actief “gekozen” 
antwoord (2). 

• Geslachtelijke verschillen komen pas tot uiting in de laat adolescentie en de vroeg volwassenheid. 
 Verder onderzoek met een grotere groep over een langere tijdspanne is aangewezen.  

Paul Stallard heeft onderzoek gedaan naar wanneer die vroeg-kinderlijke schema’s ontstaan. Hij zegt dat er een 
aantal onvoorwaardelijke en voorwaardelijke schema’s zijn. Die voorwaardelijke ontstaan als reactie, als 
compensatie op oorspronkelijke onvoorwaardelijke schema’s. Bijvoorbeeld is het zo dat het schema 
‘meedogenloze normen’ compenserend werkt tegenover minderwaardigheid. Dus ondanks dat jij je 
minderwaardig voelt ga je zeer perfectionistisch zijn en zeer hoge eisen aan jezelf stellen om dat schema 
‘minderwaardigheid’ weg te duwen, maar tegelijk ontwikkel je een nieuw schema daar bovenop zijnde 
‘meedogenloze normen’.  
Er zijn schema’s die vroeg-kinderlijk ontstaan, er zijn schema’s die later ontstaan en dan eerder compenserend 
zijn tegenover die onvoorwaardelijke schema’s.  
Er is onderzoek naar gebeurd, met het nadeel dat hij elk schema maar met één item bevraagd heeft. Dan moet 
je je afvragen of het onderzoek niet beter wordt gerepliceerd. Hij heeft weldegelijk bevestiging gevonden dat die 
schema’s vroeg-kinderlijk ontstaan, dat ze stabiel zijn in tijd.  

Opmerkelijk was dat hij bijvoorbeeld bij een vrij jonge groep als enig schema dat vrij hoog zat ‘onderwerping’ 
vond, dat scoorde hoog bij 9-10 jarigen, maar dat blijkt ook leeftijdsadequaat te zijn. 9 tot 10 jarigen worden 
nog verondersteld te luisteren. Op dat moment kan je dus nog niet zeggen of die onderwerping pathologisch is, 
omdat dat leeftijdsadequaat is. Pas in de adolescentie kan je onderscheid maken tussen pathologisch 
onderwerpen of leeftijdsadequaat luisteren naar gezag.  

Geslachtsverschillen komen pas tot uiting in de late adolescentie/vroege volwassenheid. 
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POSITIEVE SCHEMA’S  
- Recenter wordt meer onderzoek gedaan naar positieve schema’s (Keyfitz 2012)  

• Ook hier blijkt (cfr. onderzoek naar goede relaties) dat het positieve van een andere orde is dan een 
loutere spiegeling van het negatieve 

• De auteurs onderscheiden volgende 5 schema’s:  
self-efficacy, 
optimisme 
vertrouwen 
succes  
zelfwaardering  

- Het is een mooie uitdaging te onderzoeken wat het spanningsveld/ interacties zijn tussen positieve & 
negatieve schema’s  

Recent is er toch een experiment geweest om ook die positieve schema’s te onderzoeken. Bijvoorbeeld 
verbondenheid is het positief schema van het negatieve schema ‘onverbondenheid’, … je zou de maladaptieve 
schema’s kunnen omkeren en daar de positieve schema’s van maken, maar we weten dat positiviteit niet louter 
de spiegeling is van negativiteit. Men is dan tot 5 schema’s gekomen. Dan kan je kijken in verder onderzoek of 
de aanwezigheid van positieve schema’s in interactie gaat met die maladaptieve schema’s, gaat er afhankelijk 
van de aan- of afwezigheid van positieve schema’s een ander beeld naar voor komen? Hier moet nog 
onderzoek naar komen.  

Wat tot nu toe nog te weinig beklemtoond is maar wel belangrijk is binnen schema’s, is dat het zelfbeeld van 
een persoon wordt opgebouwd door wat hij of zij door de voornaamste personen in zijn leven hoort zeggen. 
Met andere woorden ons zelfbeeld is niet iets wat we zelf construeren, maar het is wat we distilleren uit hetgeen 
wat belangrijke personen over ons zeggen: ouders, leerkrachten, vrienden, … als je dus herhalend negatieve 
boodschappen krijgt, negatieve ervaringen hebt gaat dat clusteren in het zelfbeeld en wordt dat je identiteit. Het 
bizarre is dat als je werkt met mensen die gepest geweest zijn, dat zij er van uitgaan dat als ze dat zo dikwijls 
hebben moeten horen dat ze denken dat er wel iets van waar moet zijn.  
Dat bewijst de kracht van wat de omgeving zegt over jou, je hebt de neiging om dat als een spons tot jou te 
nemen, en het is niet vanzelfsprekend om daar stelling tegenover in te nemen. 

5. SCHEMA MODES - BELANGRIJKE AANVULLING!!!!!!  

- Schema’s zijn te clusteren volgens schema-modes. Het is een deel van het zelf of een emotionele toestand 
waarbij schema’s en coping stijl betrokken zijn. Een schema modus is niet volledig geïntegreerd met de  
andere delen van het zelf. 

- Je kan een schema zien als “trait” (trek) een modus als een “state” (toestand)  
- Deze worden op verschillende momenten hypervigilant. Ze geven zicht op weerkerende patronen in het 

gedrag. Cliënt zal zich op verschillende momenten met andere modi vereenzelvigen.  
- Bij Borderline: Mishandelende/verwerpende ouder, hunkerende/verlaten kind, kwade kind, onthechte 

beschermer, volwassene (cfr. Wijze zelf).  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Schema’s als afzonderlijke entiteiten kan je clusteren naar modi. Modi zijn een deel van het zelf, of een 
emotionele toestand, waarbij schema’s geactiveerd zijn en die vrij stabiele verschijningsvormen aannemen. Bij 
borderline heb je bijvoorbeeld de modus van het ‘hunkerende verlaten kind’, iemand die hoopt op de liefde die 
hij of zij heel zijn leven al heeft moeten missen. Daar komen dan een aantal schema’s uit die eerste groep 
samen, ook vermoedelijk aangevuld met minderwaardigheid, dus die schema’s gaan zich clusteren. De 
schema’s zijn eigenlijk de trekken en de ‘state’ is de modus of de verschijningsvorm waaronder je iemand 
ontmoet. Modi zijn bijna aspecten van een persoon. Dit zijn kanten van een persoon. Je kan dit vergelijken met 
een diamant: als je daar licht op laat invallen wordt daar één kant opgelicht, afhankelijk van welke kant belicht 
wordt, wordt die kant getoond. Modi zijn geen aparte personen, het zijn verschijningsvormen, rollen (geen 
gekozen rollen) die men aanneemt. Men heeft daar geen bewuste controle over, net zoals bij schema’s.  

Ze worden op verschillende momenten hypervigilant, wederkerende patronen, en men kan op verschillende 
momenten vrij snel van modus wisselen, dat maakt het soms voor opvoeders zeer moeilijk te begrijpen, iemand 
kan van de ‘zelfbestraffer’ plots overgaan in het ‘woedende kind’, en van het ‘woedende kind’ plots naar iets 
anders, dat is het ongrijpbare en dat maakt mensen onzeker. Het probleem met dergelijke modi is wel dat als je 
zegt dat iemand bv. tijdens een vorig gesprek in een andere bui was, dan wordt dat ontkend. Mensen met 
borderline, hechtingsstoornis, … hoe dieper de stoornis hoe moeilijker kan geswitcht worden en hoe moeilijker 
men op meta-niveau een bepaald aspect van de modus zal kunnen bespreken.  

CHILD MODES OF SCHEMA MODI  

- Onthechte beschermer: maakt zich los van mensen om pijn te vermijden. Uiting: depersonaliseren, gevoel 
van leegte, verveling, middelen gebruik, automutilatie, psychosomatische klachten, ontladingsgedrag (bv 
fuiven)  

- Verlaten kind: hulpeloos, niet in staat fundamentele noden te bevredigen of bescherming te vinden. Uiting: 
depressief, behoeftig, bang, hulpeloos en hopeloos, slachtoffer, waardeloos, niet geliefd, verlaten, verloren, 
geïdealiseerd beeld van opvoedingsfiguren, krampachtige pogingen om verlating tegen te gaan  

- Straffende ouder: Straft het kind voor het maken van fouten of het uiten van behoeften en gevoelens; Uiting: 
Zelfhaat, zelfkritiek, zelfverloochening, zelfverminking, woede op zichzelf voor afhankelijkheid  

- Kwade en impulsieve kind: Handelt impulsief om noden bevredigd te krijgen; uit gevoelens op ongepaste 
wijze. Uiting: Intense woede, impulsief gedrag, eisen, manipuleren, promiscue gedrag, dreigen met 
zelfdoding, andere controleren of misbruiken  

De aspecten bij BPS door Young ingebracht: ‘de verwerpende/mishandelende ouder’, ‘het hunkerende verlaten 
kind’, ‘het kwade kind’, ‘de onthechte beschermer’ en ‘de volwassene’.  Die theorie komt van volwassenen die 
in een ander loyaliteit-kader zitten ten opzichte van hun ouders. Hoe sterk de trauma’s ook in het basismilieu 
kunnen zijn, men blijft steeds loyaal aan ouders. Los van de context blijft loyaliteit bestaan, dus de 
‘mishandelende ouder’ kan je vervangen door ‘de verwijter’, en in principe is het ‘de zelfverwijter’, binnen de 
experientiele psychotherapie zal men dat ‘de kritische ander’ noemen. Uiteindelijk is het niet ‘de reële 
verwerpende ouder’, maar is dat wat ik allemaal van die ouder gehoord heb, wat ik in mijn hoofd gestopt heb, 
dat een onderdeel van mijn identiteit geworden is en dat op een bepaald moment tot mij spreekt.  

SCHEMA-MODES: OPGEPAST!  

- Het gaat niet over verschillende persoonlijkheden binnen één individu.  
- Opgelet als je bij jongeren spreekt over de afwijzende ouder: ze zitten in een andere afhankelijksheids-, 

loyauteits- en omgangspositie dan volwassenen waarvoor Young zijn theorie ontwierp. Men moet gedoseerd 
& omzichtig te werk gaan.  
• We spreken daarom bij jongeren liever over de “verwijter”  

- Een zelfde gedrag (bijv. kerven in armen) kan soms bestraffend zijn, ontrekkend of zelf beiden samen.  
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Modi zijn geen aparte persoonlijkheden. Voor sommige auteurs is de dissociatie identiteitsstoornis, waarbij er 
wel verschillende alters zijn, het meest extreme uiterste van de BPS. Onder normale omstandigheden moet je er 
van uitgaan dat dat geen aparte persoonlijkheden zijn maar eerder verschijningsvormen die zich manifesteren op 
dat moment.  

Als je dat in een schema zet zie je dat er een strijd is tussen de ‘afwijzende ouder’ of ‘de zelfverwijter’, … en ‘het 
hunkerende kind’, en het kind wordt niet erkend in zijn behoefte en zal daardoor overgaan in het kwade kind 
naar de omgeving toe. De onthechte beschermer is diegene die heel moe wordt van die strijd en die probeert 
die strijd stil te leggen door te vluchten in drank, drugs, ZVG, … ZVG kan zowel een uiting zijn van de ‘onthechte 
beschermer’ (ik onttrek mij aan de realiteit) maar kan ook een uiting zijn van ‘de afwijzende ouder’ (ik verdien 
straf). In die zin moet je ook operationaliseren als je ZVG ziet waarvan dit een uiting is. 
De vijfde component is ‘de gezonde volwassene’: diegene die we tijdens de behandeling proberen te versterken 
in de hoop dat er een meta-perspectief komt, dat zaken bewust worden en dat mensen ook kunnen leren 
switchen tussen die verschillende modi want dat gaan ze in het begin van de begeleiding niet kunnen.  

ARNOUD ARNTZ  

Bij de tekening toont de zigzag lijn aan hoe de beschermende toestand probeert om de uitputtende, 
vermoeiende dynamiek stil te leggen en weg te trekken van het leven. 9% van de mensen zal uiteindelijk 
overgaan tot zelfdoding maar dit kan ook betekenen: ik kan de spanning niet meer aan, ik wil niet echt dood 
maar ik wil op een wolk zitten waar ik niet meer kan gekwetst worden door anderen.  

Op Minerva vind je een filmpje terug hoe die schema modi worden uitgelegd aan volwassenen, je doet dit ook 
op dezelfde manier bij adolescenten. Er staan nog 2 andere filmpjes bij.  

JILL LOBBESTAEL: AANVULLING MODI  

Buiten de BPS modes zijn er nog andere modi te bekennen.  

- Over de diverse persoonlijkheidstoornissen heen zijn empirisch gestaafd nog modi te benoemen:  
• Disfunctionele kind modi als gevolg van het niet tegemoet gekomen zijn aan kinderlijke behoeften: Het 

kwetsbare kind, het kwade kind, het razende kind, het impulsieve kind, het ongedisciplineerde kind  
• Disfunctionele coping modi welke overeenkomen met een overdreven gebruik van de vecht, vlucht of 

bevries reacties: De willoze inschikkelijke, de onthechte beschermer, door onthechte zelfsusser, de 
zelfverheerlijker, pestkop en aanvaller  

• Disfunctionele ouder modi welke het geïnternaliseerde gedrag weergeven dat de ouder tegenover het 
kind stelde : De straffende ouder (= de verwijter), de veeleisende ouder de gezonde volwassene  

• De adaptieve modi : gezonde volwassene ( adaptieve gedachten, gevoelens en gedrag ), het gelukkige 
kind (spontaan en graag spelend)  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- De modi vragenlijst is terug te vinden op: http://www.epp.unimaas.nl/  
• De modi van het verlaten en misbruikte kind werden in de vragenlijst gecombineerd met die van het 

eenzame kind  
• Vier modi die konden niet getest worden:  

de achterdochtige overcontroleerder ( paranoia en schyzotypisch ), 
de perfectionistische overcontroleerder ( obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis )  
en de goedkeurings zoekende modus ( theatrale persoonlijkheidsstoornis )  

- Arntz en de Vos (2007) suggereren nog het bestaan van 2 modi : die van een roofdier en de 
commanderende en manipulerende modus (psychopaten)  

Jill Lobbestael, van dezelfde groep als Arntz, heeft verder onderzoek gedaan naar modi. Zij is tot een hele reeks 
modi gekomen, ook een modi-vragenlijst (te vinden op Minerva). De theorie is vooral boeiend omdat het 
uitnodigt om breder te kijken dan de 5 modi van de BPS. Na de BPS heeft Young zich bezig gehouden met de 
narcistische persoonlijkheidsstoornis, waar hij vooral de ‘self aggrandiser’ zag, als bij narcisten de 
bewonderende context wegvalt valt de self aggrandiser stil en proberen mensen zich te verzetten tegen de 
leegte door zich uit te putten in uitsloversmentaliteit, om de eenzaamheid niet te voelen. Dit secundair narcisme 
is een compensatie voor minderwaardigheid. 

Jill Lobbestael heeft een heel aantal modi in kaart gebracht en die geclusterd volgens thema’s. Je moet die niet 
strikt toepassen, maar als je geconfronteerd wordt met gedrag dat je niet begrijpt, en je probeert de betekenis te 
vatten, dan kan de betekenis van bepaalde modi je inspireren om het gedrag met een andere naam te clusteren 
en dit terug te geven aan de client.  

Voorbeeld van ‘de willoze inschikkelijke’: een jongen die ernstig emotioneel verwaarloosd is, maar die iedereen 
naar de mond praat. Het lijkt alsof hij geen eigen wil heeft. 

Er zijn 4 modi die niet konden getest worden, het zijn zaken die je factor-analytisch niet kan bewijzen maar die je 
klinisch toch kan tegenkomen. Het is goed dat je gedrag van mensen die toch wel vrij grote problemen tonen 
leert clusteren, dat je dat probeert te benoemen, en dan aan de jongere zelf teruggeeft.  

Kader: een aanvulling over de verschillende modi gekoppeld aan de persoonlijkheidsstoornissen, aanvullende 
lectuur. Men gaat verder tot in het oneindige. Arntz spreekt van de roofdiermodus en de manipulerende modus.  
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Werken met schema modes  

Een voorbeeld van een meisje op Wagenschot, en hoe je die modi kan invullen. Bij haar spreken we van de 
afwezige ouder: haar vader heeft ze weinig gezien, haar moeder zat in de prostitutie, daarom wou ze zichzelf 
ook uitdagend kleden, naaktmodel zijn, … en ze speelt hulpverlener voor haar vriend: een compensatie op de 
afwezigheid van de ouders. 
Als zij in de modus van zelfbestraffer vervalt zegt ze ‘ik kan niks’, ‘als ik kan drink ik mezelf te pletter’ (hier moet 
je kijken: is dit zelfbestraffing of onthechting?), …  
Onder ‘het kind in mij’: ‘ik kan het niet aan’, … Dit is het hunkerende kind. Dan is er ook nog ‘het kwade kind/de 
rebel’, ‘de terugtrekker’, …  
Verschillende uitspraken kan je dus herleiden naar modi. De basisfiguur van hulpverlening bij schematherapie of 
bij modi is dat je als hulpverlener met het hunkerende kind in coalitie gaat tegen de straffende ouder, waardoor 
de onthechte beschermer zich niet meer zal manifesteren. Met andere woorden ga je ‘limited parenting’ doen, 
een soort beperkt ‘herouderen’, dus positief maar gelimiteerd, want je mag niet in de rol van de effectieve ouder 
komen te staan waarbij de persoon je heel sterk gaat idealiseren nadien ook afstoten. Je bent dus model in 
positieve betrokkenheid, maar gedoseerd.  
Die metafoor van het ingaan tegen de zelfbestraffer of de straffende ouder (in coalitie gaan met het kind) zit ook 
binnen de schema-therapie vervat in een rollenspel: de hulpverlener laat de moeder binnenkomen, en zegt 
tegen de hulpverlener dat het kind zeer lastig is. De moeder zegt ook ‘je weet niet wat ik allemaal heb 
meegemaakt’. Op dat moment zie je in het rollenspel dat heel veel hulpverleners de neiging hebben om die 
moeder te empathiseren, terwijl de instructie is dat je tegen de moeder zegt ‘ik begrijp dat dat zeer erg voor u is 
dat je dat allemaal hebt moeten meemaken, maar het kind heeft liefde en zorg nodig, dit kind heeft er geen 
boodschap aan wat u heeft moeten meemaken, want daardoor heeft het kind zeer veel moeten missen’. Daar 
gaan we als hulpverlener op oefenen, en dit is een voorbeeld van in coalitie gaan met het hunkerende kind tegen 
de straffende ouder in de hoop dat de onthechte beschermer zal zeggen ‘het is onder controle’. Als je dat doet 
met jongeren is dit een zeer gewaagd rollenspel: je moet goed opletten dat je het kind niet in een 
loyaliteitsconflict brengt, maar het zegt wel iets over de manier van in verbinding gaan.  
Momenteel is er een andere visie op hechting, en veel minder dan in strijd te gaan tegen de verwerpende ouder, 
moet je proberen om een positief script te installeren. Dat is veel realistischer.  
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Dit zijn de basale assumpties die kenmerkend zijn voor borderline (rode kader). Vermengd met 
‘antisociaal’ (groene kader). Meestal verwoorden clienten dit wel anders. Bijvoorbeeld ‘ik ben sterk’ verwoorden 
ze als ‘ik laat mij niet meer doen’. Ze hebben zich heel hun leven laten doen, ze zijn dit beu, en vanaf nu is het 
gedaan. Bij de jongeren in Wagenschot betekent ‘te exploiteren’ dat ze onder druk te zetten zijn.  
Dit zijn de invullingen om nog meer zicht te krijgen op zelfbeeld, assumpties en gevoelens.  

We zijn dus 20 jaar geleden vanuit een ongrijpbaarheid gekomen tot borderline, van daaruit hebben we de link 
gelegd met de gedesorganiseerde hechtingsstoornis, vanuit borderline zijn we gaan kijken naar schema en 
modi, en als we nu meer recent gaan kijken naar hechting en literatuur daarrond, kunnen we de dingen nog 
beter samenvoegen.  

6. Hechting en schema gecombineerd  

"  
Wanneer we kijken naar hechting zegt Bosmans dat dit vooral een script is. Bij hechting is het niet zo dat als het 
de eerste 2-3 jaren goed is, dat het goed is voor de rest van het leven. Dus hechting is een script dat moet 
geschreven worden, het ontwikkelt, dat kan fluctueren doorheen het leven. 

POSITIEVE OF VEILIGE HECHTING:  

- In de ontwikkeling van een veilige gehechtheid (sensitief en responsief ouderschap) spelen twee 
componenten een klassieke en een operante factor (Bosmans,G., Braet,C,, & De Raedt, R, 2016) Hierdoor 
ontstaat een safe base script en wordt de verzorgingsfiguur gezien als een save haven:  

Bosmans zegt dat er twee componenten zijn. Je hebt eerst een klassieke component: veilige gehechtheid. Er is 
een sensitieve ouder, en als kind is er de sensitieve ouder die verzorgt, er komt opluchting, en daardoor ontstaat 
er vertrouwen. Bij onveilige hechting gaat men bij het ervaren van stress een ongevoelige ouder hebben die niet 
inpikt op de noden waardoor er teleurstelling wordt ontwikkeld en waardoor er wantrouwen wordt ontwikkeld in 
de andere. Dit is de eerste beweging van dat script.  
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VEILIGE/ONVEILIGE HECHTING  

- De operante factor:  

- Hechting als veilig script vertoont veel gelijkenissen met een positief schema  
• Een cognitief perspectief op hechting: het interne werkmodel en verbanden met de cognitieve schema 

theorie  - Bosmans,G., Braet, C (2010) TIJDSCHRIFT KLINISCHE PSYCHOLOGIE. 40(1). p.38-49  
- Over de relatie tussen hechting en psychopathologie (Bosmans 2010):  

• Deze relatie wordt gemedieerd door schema’s  
Hechtingsangst is ten volle gemedieerd met psychopathologie  
door de groepen onverbondenheid en afwijzing en gerichtheid  
op anderen.  
Hechtingsvermijding is gedeeltelijk gemedieerd door de groep verwerping en onverbondenheid.  
Conclusie:  

Schematherapie kan behulpzaam zijn voor de behandeling van hechtingsproblemen.  
(Cognitief) therapeuten moeten zich hoeden voor terugval door onderliggende 
hechtingsproblemen.  

In een tweede beweging zal je afhankelijk van veilige of onveilige hechting zien dat er een operante component 
bijkomt. Bij veilige gehechtheid zal men nabijheid opzoeken van de veilige ouder, en zal je merken dat de stress 
zal dalen bij de aanwezigheid van die ouder, en zal men het gevoel hebben graag gezien te worden.  
Bij onveilige gehechtheid zijn er 2 componenten: de angstige, aanklampende waarbij het eenzame gevoel even 
daalt maar de stress geraakt niet geregulariseerd, en de angst om verlaten te worden zorgt voor nieuwe stress. 
Hier heb je een vicieuze cirkel. Bij de vermijdende hechting gaat men ervoor zorgen dat er geen stress uit de 
relatie komt, maar tegelijk gaat men ook geen oplossingen kunnen vinden. Zo ontstaat er een script.  
Als hulpverlener kan je met limited reparenting wel corrigerende ervaringen in zo’n hechtingsscript inbrengen, al 
is dat een werk van lange adem, waardoor je meer hoopvol kan kijken naar hulpverlening, je hoeft dus niet te 
denken dat hechtings-gestoorde kinderen ‘ten dode zijn opgeschreven’.  

Als je dan de link legt tussen hechting als script en schema’s, dan heeft men bewezen dat hechtingsangst ten 
volle gemedieerd door de schema’s onverbondenheid en afwijzing en gerichtheid op anderen. De relatie tussen 
hechting en psychopathologie verloopt voor 100% over die schema’s.  
Bij hechtingsvermijding is het gedeeltelijk. 
Opgelet: je moet inwerken op schema’s, maar als je bij die schema’s onvoldoende kijkt naar hechting, dan heb 
je meer kans op terugval.  
Als je ziet als de schema’s ‘onverbondenheid’ en ‘afwijzing’ geactiveerd zijn, dan moet je automatisch naar 
hechting kijken!  
Er is dus een link tussen pathologische hechting, pathologische schema’s en psychopathologie.  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20 JAAR VERDER…  

- Men kan inwerken op de schema’s en waar mogelijk op de relatie.  
• Er zijn twee soorten interventies voor wat de “relatie” betreft: 
• Interventies gericht op het beïnvloeden van meer strategische processen  

Hoe jonger het kind, hoe meer je moet richten op de zorgfiguren  
 Circle of Security (Marvin) voor baby’s, peuters, kleuters. Een interventie gedurende 20  
weken waarin 5 à 6 zorgfiguren aan de hand van video beelden zicht krijgen op eigen  
interacties zorgfiguur-kind  
Video feedback training to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (Juffer e,a,).  
Doel is via protocol afname externaliserend gedrag te bewerkstelligen bij kinderen tussen 1  
en 6 jaar door verhogen sensitiviteit en sensitieve discipline bij zorgfiguren.  
Attachment Based family Therapy voor depressieve en suïcidale adolescenten (Diamond  
e,a,). Protocol dat verder bouwt op de theorie dat depressie bij adolescenten gebufferd wordt door 
de kwaliteit van gehechtheidsrelaties in gezinnen. Men streeft naar herstel van de verloren relatie.  

Huismethodiek van de gezinsbegeleidingsdiensten van bijzondere jeugdbijstand, waarbij men 
probeert om de verloren gegane verbinding tussen jongeren en ouders probeert te herstellen.  
Mooie techniek voor AS-I-mensen die ‘verloren gelopen’ zijn in hun levensverhaal, bij diep 
gekwetste kinderen is het terugbrengen van het verlangen een werk dat moeizaam zal verlopen.  
Discussiepunt: een ouder blijft altijd een ouder en zal steeds verbonden blijven met zijn 
kinderen, en er zal steeds een vorm van verlangen zijn, afwijzing is een spiegeling van de 
ontgoocheling van dat verlangen maar het verlangen blijft. Echter leert de praktijk dat er ook 
ouders zijn die hun kinderen gewoon afschrijven, waar geen gevoelens meer voor zijn, waar 
koudheid in zit. Dan zal je met deze therapie niet ver geraken, zal je andere interventies moeten 
doen, niet meer op de context inwerken maar rechtstreeks op de jongere zelf met de schema-
therapie.  

- Interventies gericht op het beïnvloeden van meer automatische processen (dit aspect kwam in deze les niet 
aan bod)  
• Cognitive Bias Modification voor gehechtheid: men probeert de vertekening van informatie ten gevolge 

van een onveilige gehechtheid te niet te doen via een aantal computertaken (invuloefeningen vanuit 
positief script).  

- Zijn er nu wel interventies rond gehechtheid bij kinderen en adolescenten?  

We zijn gaan kijken naar BPS, schematherapie, modi, dialectische gedragstherapie, … het is zo dat Bosmans in 
een artikel een heel aantal interventies heeft opgesomd die rechtstreeks naar hechting gaan. Die staan 
hierboven opgesomd.  
Er zijn nu meer labo-gerichte interventies waarbij men zal werken rond aandachtsbias.  
  
BETEKENT DIT DAT SCHEMATHERAPIE BIJ 
JONGEREN NIET MEER NODIG IS?  

- In tegendeel; we krijgen meer en meer interventies 
specifiek gericht op het bijsturen van schema’s bij 
kinderen en jongeren 

Is schematherapie bij kinderen en jongeren dan 
achterhaald, als er toch een aantal interventies ontwikkeld 
zijn? Het boek ‘schematherapie met kinderen en jongeren’ 
toont aan dat we voor een beloftevolle ontwikkeling staan 
en we hebben moeten wachten tot 2015 eer men die 
schematherapie op het niveau van jongeren heeft kunnen 
activeren, en men heeft nu ook aangepaste technieken.  
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7. Therapie: zie video op Minerva  

8. Literatuur & websites (zie slides) 

9. Wegwijs in materiaal  

—> Practica/practica_paul_hamers/ander_materiaal_15_16/schemathera pie  

- Je ziet in de map nog eens een pfd met uitleg van betekenis schema’s 
- Je bekijkt zeker de drie fragmenten van de schematherapie  
- Facultatief voor wie er niet genoeg van krijgt: 

• De montage “Marjorie” geeft zicht op een jongere met deze problematiek en op de residentie waar ze in 
begeleid wordt.  

• Pas de in de les geziene principes & benaderingen toe: 
Schema’s en modi 
De kernstellingen 
De bouwstenen vernoemd i.v.m. residentieel werken.  

• De uitgeschreven tekst van inhoud DVD schematherapie Linehan Dialectische gedragstherapie (= aparte 
map):  

Pdf met opzet 
2 films over enerzijds BPS en anderzijds de werking van DBT  

OK, ZOEKTOCHT VAN TIJD GELEDEN —>  WAT IS NU ACTUEEL?  

- SEO blijft een cruciaal gegeven. 
- Došen verichtte baanbrekend werk door de vaststelling dat jongeren met een mentale beperking vaak veel 

zwakker dan hun IQ scoren op SEO. Dit vraagt een zeer afgestemde begeleidingsstijl (vandaar ken uw 
ontwikkelingstaken). 

- Vragen:  
• OK, maar wat is dan fase 6? 
• Hoe zit het met normaal begaafde jongeren die erg gekwetst zijn? 
• Wat betekent een homogeen en een heterogeen profiel naar aanpak toe?  

De zoektocht is gedaan, wat is dan een volgend ‘hot item’ waar zou kunnen 
rond gewerkt worden? Iets wat mogelijk relevant wordt de komende tijden: 
sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau is de nieuwe term in de sector. 
Vroeger nam men verstandelijke mogelijkheden als inschatting van sociaal-
emotionele ontwikkeling.  Iemand met een IQ van 70 moeten we wat jonger, 
concreter toespreken. Došen heeft aangetoond dat sociaal-emotionele 
ontwikkeling en IQ eigenlijk los van elkaar staan, zodanig dat er jongeren zijn 
met IQ 80, met SEO fase 2. Dit is een bijzondere opdracht: je moet de 
begeleidingsstijl aanpassen aan wat iemand van 6 tot 18 maanden 
emotioneel nodig heeft, maar je hebt iemand voor je die 15 jaar en 
zwakbegaafd is. Daar zit een uitdaging. Došen heeft zijn theorie ontwikkeld voor 
mensen met een mentale beperking, hij gaat tot de fase ‘realiteitsbewustwording’, en hij gaat niet verder. Dan 
willen we wel weten: wat is de volgende fase? Dit is dan een eerste uitdaging als je een zoektocht wil 
organiseren.  

We zitten met nog een probleem: we kunnen ons wel afstellen op iemand met leeftijd 6-18 maanden, maar 
iemand van 15 jaar daarmee, wat kunnen we daarmee doen? Daar staan we voor de uitdaging: hoe kunnen we 
zwak sociaal emotioneel combineren met kalenderleeftijd en IQ. 
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LES 5: MIDDELENMISBRUIK EN 
VERSLAVING 
De nadruk zal liggen op alcohol, in de cursus staat ook een protocol voor de behandeling van cannabis. Op die 
manier kan je de theorie voor cannabis doortrekken.  
 

Ons werk staat of valt bij een integratief beeld, maar het is altijd een lange weg daar naartoe.  
Als je dan te maken hebt met een jongere met middelenmisbruik, dan kan je kijken: wat is vanuit de algemene 
probleemsamenhang van toepassing? Als je dus probleemsamenhangen moet maken (bv. Op stage), dan moet 
je dat niet beginnen uitvinden, want eigenlijk is er al nagedacht wat daar allemaal van factoren in zit, en hoe je 
daarvoor kan behandelen.  
Het KLOP-boek is de rode draad om tot die modellen te komen.  
Dit integratief beeld staat in de cursus, maar  dit is eigenlijk niet zo’n goed beeld. Een examenvraag vorig jaar 
was om op grond van de les een beter beeld te maken (we zullen dit ook zien). Het is het resultaat van allemaal 
factoren die van belang zijn bij een jongere met middelenmisbruik of verslaving, die kan je ook bevragen. 
Op grond van die factoren kan je een keuze maken voor de behandeling. 

Bovenaan is motivatie een zeer grote issue bij jongeren: het zelf niet zien hoe ver je gegaan bent, niet willen 
geloven dat het een probleem is. 

1. Middelengebruik: definitie en prevalentie 

Definitie 

Genotsmiddelen = Psychoactieve middelen met verschillende werking nl: dempende, stimulerende en 
bewustzijnsveranderde werking 

Sommige middelen hebben een dempende werking, dit zijn kalmeringsmiddelen, anderen hebben een 
stimulerende werking en ten derde is er de bewustzijnsveranderende werking.  
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Om over een verslaving te spreken moet het om een middel gaan. Het grote probleem is dan: kan je over een 
gok- of gameverslaving spreken? In de definitie staat dat er een middel ingenomen moet worden die 
verschillende werkingen kan hebben. Hierover zit men momenteel in een groot debat.  
Sensitizatie kan verklaren waarom we over verslaving in een heel brede visie moeten kijken (komt later aan bod).  

Prevalentie  

Als we het hebben over sensitizatie, zijn er toch heel wat jongeren onder de 18 jaar die een of ander 
genotsmiddel gaan gebruiken, wat zeer verontrustend is omdat op dat moment de hersenen nog niet in volle 
rijping zijn, en omwille van de schade kan dat ertoe leiden dat je hier voor de rest van je leven last van hebt.  
De cijfers zijn in die zin verontrustend als je ziet dat zelfs 10-11 jarigen al starten met roken en alcohol, ook 14-
jarigen zijn nog altijd vrij jong hiervoor. 
Bij 18-plussers is zeker roken en alcohol stevig ingeburgerd, alcohol is zeker in de Westerse wereld een soort 
standaard, je kan niet denken aan een feestje zonder. 

Enkele cijfers (Nederlands Onderzoek):    
- ‘Recent gebruikt?’ 
 

Als je vraagt of de jongeren ooit gebruikt hebben zie je hier toch redelijk hoge cijfers, en ook bij cannabis, en bij 
alcohol is dat zelfs bijna iedereen. 

- ‘Ooit gebruikt? 

Omschrijving Voorbeelden

Dempende werking Alcohol, kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, 
cannabis (marihuana, hasj) en opiaten (opium;heroïne 
en methadon)

Stimulerende werking Cafeïne, nicotine, cocaïne, amfetamine en ecstasy

Bewustzijnsveranderde werking LSD, cannabis, paddo’s en ecstasy

�94



- Overgrote deel start met recreatief middelengebruik en ontwikkelt geen problemen dwz experimenteren met 
‘geaccepteerde middelen’ 
• Middelengebruik is nog geen misbruik, maar we moeten er wel al aandacht voor hebben! 

- Aanvangsleeftijd in de adolescentie 
- Eerst nicotine en alcohol, later drugs 

• We zien ook een gradatie: als je begint met nicotine begin je ook sneller met alcohol en ook sneller met 
drugs. Het is niet zo dat dat automatisch zo is, het is niet omdat je rookt dat je ook alcohol en drugs gaat 
gebruiken, maar hoe eerder je met roken begint, daar zie je wel verband. 

Geslachtsverschillen 

- Bij tabak en alcoholgebruik: 
• Op jonge leeftijd: jongens gebruiken meer 
• Eind adolescentie: geen geslachtsverschillen 

- Bij soft en harddrugs: 
• Jongens gebruiken meer 

Jongens gebruiken meer op jonge leeftijd, en bij soft- en harddrugs zie je ook meer jongens.  

Cross-cultureel 

- Gebruik over verschillende culturen heen 
- ‘pleziercentra’ in de hersenen die geprikkeld worden 
- ‘lichaamseigen’ drugs: endorfines ~ effect morfine 
- Maar: grote verschillen tussen culturen omtrent middelengebruik 
vb toegelaten? Op welke leeftijd?  bepaalt prevalentie 
vb Aziaten: na lagere dosis sneller beroerd (ALDH2 deficiëntie) 

Middelenmisbruik is iets over alle culturen heen, dus ook in Aziatische, Afrikaanse culturen. Omdat het zo 
universeel is gaat men ervan uit dat het een beetje ‘bij de mensen hoort’ om genotsmiddelen op te zoeken, dat 
komt omdat die middelen de pleziercentra in de hersenen activeren, en in die zin vergelijkbaar zijn met 
lichaamseigen genot (bv. tijdens het sporten). Het is niet abnormaal dat mensen dat dus doen, de vraag is 
alleen: wanneer loopt het fout.  
Eén belangrijk iets: in Aziatische landen zijn een aantal mensen heel snel ziek zelfs al bij een lage dosis, dat komt 
omdat zij het gen om alcohol te verwerken (ALDH2) niet hebben. Ook hier zijn er wel een aantal mensen die die 
genetische afwijking hebben en dus echt niet tegen alcohol kunnen. De meesten van ons hebben dat gen wél 
en dat maakt dat we allemaal kwetsbaar zijn om een verslaving te ontwikkelen. Belangrijk is wel dat de cijfers 
voor verslaving enorm verschillen tussen culturen waar alcohol is toegelaten en waar niet. Dus hoe meer het 
toegelaten is op jonge leeftijd, hoe meer kans dat er verslavingen ontstaan. Hoe later je begint, zeker als je na je 
18e maar begint met alcohol, hoer geringer die kansen. Daar zit dus wel een probleem (komt nog aan bod).  

Enkele stellingen 

- Verslaving zit in families: de ene is kwetsbaarder dan de ander? 
• Het gaat niet over die deficiëntie, maar zal de ene mens meer kans hebben om een verslaving te 

ontwikkelen in vergelijking met een ander, op grond van genetische factoren?  
- Hoe minder dronken op 18-jarige leeftijd, hoe minder de kans op latere alcoholafhankelijkheid 

• Bijvoorbeeld op 18-jarige leeftijd een redelijk grote hoeveelheid drinken maar hier minder dronken van 
worden dan anderen, ‘beter tegen kunnen’, dan minder kans om later afhankelijk te zijn?  

- Als je verwacht dat alcohol je tipsy maakt, dan kan je even goed water drinken, het zal toch werken 
• Is de verwachting dat het iets leuk is, dat voor het effect zorgt? 

- Alcohol maakt sommige mensen hulpvaardig 
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2. Gevolgen? (rationale behandeling) 

- Schadelijke effecten op de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. 
- Maar ook: weekend: spoedopnames tgv overdosis, alcoholvergiftiging, psychose 
- Schoolverzuim, verlies vrienden 
- Kwetsbaarheid voor psychopathologie later: Verslaving kent veel co-morbiditeit: angst- en 

stemmingsstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, taal- en leerstoornissen, boulimia nervosa en 
schizofrenie,... (NB oorzaak of gevolg?) 

-  Voldoende redenen om te behandelen?   
- Behandeling = medisch model - ‘afkicken in een ziekenhuis’ 
- Rol voor een psychologische benadering? 

Waarom moeten we hier aandacht voor hebben en behandelen?  
Voor de leeftijd van 18 zijn er toch wel wat schadelijke effecten voor de ontwikkeling van de hersenen, de 
executieve functies (frontale voorkwab) blijven tot je 30e ontwikkelen. Ook kost hen onze maatschappij redelijk 
veel: denk maar aan de spoedopnames door overdosissen, mensen met alcoholvergiftiging, … ook bij mensen 
met aanleg voor psychose wordt dit vaak uitgelokt door sommige middelen. 
Omgekeerd kan je wel redeneren dat mensen die dan zo’n psychose ontwikkelen, als zij kunnen stoppen met 
alcohol en drugs, dan kunnen zij eigenlijk een normaal leven leiden, maar ze blijven wel kwetsbaar. Als dat in een 
psychose is wordt je naar de psychiatrie gebracht en ondergebracht in een isoleercel, omwille van de 
psychotische opstoot. Voor zeker jongeren die dit meemaken is dit toch een redelijk traumatische ervaring.  
Veel jongeren vertonen ook spijbelgedrag, de zware gebruikers gaan door hun gebruik ook vrienden verliezen, 
en verslaving kent heel veel comorbiditeit. Mensen met een verslaving hebben meer angst- en 
depressiestoornissen, meer ADHD, gedragsstoornissen, taal- en leerstoornissen, meer eetstoornissen en 
schizofrenie.  
Is dit dan oorzaak of gevolg? Het kan zijn dat er veel meer verslaving als gevolg van die problemen, dat mensen 
alcohol gebruiken om met hun stoornis om te gaan, maar het zal ook wel zo zijn dat het ook andersom kan: 
omwille van een zware verslaving komt iemand bijvoorbeeld in geldnood en dan gaat men stelen om aan 
middelen te geraken, en die diefstal komt dan terecht onder de gedragsstoornis, dus enerzijds kan je hebben 
dat de verslaving leidt tot de andere problemen, de andere problemen kunnen ook leiden tot verslaving. Ten 
slotte kan er ook een derde factor zijn die de beide verklaart. Bijvoorbeeld ADHD: we weten dat jongeren met 
ADHD ‘sensation seekers’ zijn, jongeren die graag op nieuwe ervaringen ingaan, en dat is ook zo bij 
middelenmisbruik. Dan is het het type persoonlijkheid, namelijk openstaan voor die bijzondere ervaringen, die de 
beide problemen verklaart.  
Hetzelfde met boulimia nervosa, het zichzelf niet kunnen controleren, is iets dat zowel een probleem zal vormen 
om zowel een verslaving als een eetstoornis te ontwikkelen.  
Als we dat allemaal samenzetten zijn er voldoende redenen om verslaving te behandelen.  
Maar dan zitten we met een probleem dat strikt gezien alcoholmisbruik maar op één manier kan behandeld 
worden en dat is afkicken. Je moet door een fase waarin je enorm graag het middel wil gebruiken maar er niet 
aan geraakt, dat is een zware periode, dat gebeurt best in een medische setting, en nadien ben je er van af. 
Eigelijk kan je dat niet alleen doen, want tijdens het afkicken, kunnen er bijvoorbeeld epileptische aanvallen 
ontstaan, waardoor het toch aangeraden is dat dat in een medische setting gebeurt. Er bestaan redelijk veel 
ziekenhuisunits waar je op maandag binnengaat en op vrijdag terug buiten. Het duurt dus een paar dagen, 
tijdens die paar dagen word je gecontroleerd, je ligt vaak ook op een gewone afdeling (niet op een 
psychiatrische) en een paar dagen later ben je ‘klaar’.  
Is er dan plaats voor de psycholoog? Nog steeds moeten wij een beetje ‘vechten’ voor die plaats: gelukkig zijn 
er goede verslavingsklinieken waarin men ook de psychologische kant belangrijk vind, maar binnen een medisch 
kader zal je een ondersteunende rol hebben, en niet een cruciale rol.  
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“Alcohol myopia” (Alcohol- bijziendheid) 

- Voorbeeld van een aandachtsbias: attentie-allocatie mechanisme bij een ‘respons-conflict’ 
- Onder invloed van alcohol: onevenredig veel aandacht saillante cues 
- DUS als bv: saillante cues = agressie uitlokken, zal agressie optreden 
- STEL Saillante cues  —>  kunnen agressie uitlokken maar ook: hulpvaardigheid, onveilige vrijen 

>< Zonder alcohol: groter belang van minder saillante cues die agressie inhiberen. 

Eén voorbeeld: dit is een reden waarom een psycholoog belangrijk is bij de mensen met verslaving. Mensen met 
een alcoholprobleem hebben last van alcohol myopie of bijziendheid, dat is dat je een aandachtsbias hebt. 
Enerzijds voor situaties die met alcohol geassocieerd zijn, zonder dat je dat soms zelf weet. Onder invloed van 
alcohol ga je binnen een bepaalde situatie bepaalde cues opvallend veel aandacht geven. Het voorbeeld dat 
vaak gegeven wordt is dat die saillante cues agressie kunnen uitlokken maar kunnen ook hulpvaardigheid 
uitlokken. Dat is vooral in situaties met een response-conflict, dat wil zeggen dat je tegelijk wil toenaderen en 
vermijden. Stel dat je een elektriciteitsprobleem hebt op kot, je hebt dit al een paar keer aan de kotbaas gemeld, 
maar dit raakt niet opgelost. Dan kom je die kotbaas tegen, dan ga je normaal beleefd vragen: wil je nog eens 
kijken naar die elektriciteit, en alhuwel dat het je toch al hoog zit blijf je daar toch beleefd tegen. Stel dat je onder 
invloed van alcohol die kotbaas tegen komt dan moet je enerzijds vriendelijk blijven maar langs de andere kant 
zit het je zo hoog dat je hem je gedacht zegt en dat dat dan behoorlijk agressief kan zijn.  
In die zin, wanneer er een response-conflict is, wanneer je dus enerzijds een voordeel hebt om goed te staan bij 
die persoon maar anderzijds toch ook op een andere manier die wil benaderen, krijg je dan bijvoorbeeld 
agressie, maar dat kan evengoed leiden tot hulpvaardigheid. Dronken mensen kunnen bijzonder hulpvaardig en 
beleefd worden. 
Ook onveilig vrijen gebeurt vaak onder alcohol, dat je achteraf denkt ‘hoe kon ik daarvoor kiezen’, onder invloed 
kies je soms het verkeerde gedrag.  
Zonder alcohol gaan die cues veel meer geinhibeerd worden, en ga je niet altijd die toenaderingsrespons 
vergroten. 
Ook het behandelen van aandachtsbiases, en dit kan op verschillende manieren, is iets waar de psychologie 
een antwoord op heeft.  

3. Ontwikkeling van verslavingsgedrag 

- Wat zijn alcohol-effecten? 
• Onderscheid stijging alcoholpercentage in bloed (stijgende BAC) en daling alcoholpercentage (dalende 

BAC) nadien. 
• Afhankelijk van lichaamsgewicht en geslacht    
• bij een lage dosis: direct na inname 

een ‘stimulant effect’ bij stijgende BAC 
nadien negatieve gevoelens bij dalende BAC 

• bij een hogere dosis: alcohol leidt tot beperkingen in infoverwerking (aandachtsbias, geheugenuitval) en 
beperkingen in motorische controle. 

Belangrijk is; als we het hebben over effecten, dat we een onderscheid maken tussen korte termijn en lange 
termijn-effecten. Uiteraard ook, als we de effecten bekijken, kijken we naar een lage vs. een hoge dosis. 
Daarnaast moet je ook onderscheid maken tussen stijgende en dalende BAC-curve (Blood Alcohol Content, de 
hoeveelheid alcohol in het bloed). In eerste instantie, als je een drankje neemt, zal dat percentage stijgen, maar 
dat wordt door de lever verwerkt en nadien heb je een dalend alcoholpercentage in het bloed. Dit hangt ook 
samen met gewicht en geslacht. Wat belangrijk is, is dat tijdens de stijging er vaak gunstige, positieve effecten 
zijn van alcohol, dit leidt tot de stimulerende effecten in de hersenen, en wordt als plezierig ervaren. Als er een 
daling is van dat alcohol in het bloed gaat dat vaak met negatieve gevoelens gepaard. Het dalen zal door de 
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pleziercentra ervaren worden als iets negatief, zij willen dat percentage op niveau houden. De ene is daar ook 
kwetsbaarder voor dan de andere. Dat dalen zal gepaard gaan met eerder depressieve gevoelens: bv. mensen 
die zeggen dat ze zich slecht voelen wanneer ze gedronken hebben. Bij een lage dosis zijn er mensen die die 
negatieve effecten al rapporteren. Hoe meer je die negatieve effecten ervaart, hoe sneller je zal zeggen ‘alcohol 
zegt me niks’. Dat allemaal samen zal bepalen of je graag alcohol kiest. 
Het zijn die effecten, die het gedrag bepalen. Als je iets doet en het wordt door iets leuk gevolgd zal je dit 
herhalen, terwijl wanneer dit door iets minder leuk gevolgd wordt zal je het niet herhalen.  
Nadeel bij alcohol is dat de allereerste ervaringen meestal positief zijn, en daarom is het moeilijk om met alcohol 
te stoppen, alhuwel dat de lange termijn-gevolgen eigenlijk allemaal negatief zijn. Dus een hoge dosis of op 
langere termijn zie je dat het alleen tot beperkingen leidt. De infoverwerking verloopt moeilijker, er is 
aandachtsbias, geheugenuitval, en beperkingen omwille van dat executief functioneren en motorische controle, 
dus het is vreemd dat je dat blijft herhalen als je naar al die effecten kijkt.  

- Gevaar? 
• 1. Lichamelijke afhankelijkheid:  

(a) Tolerantie 
(b) Ontwenningsverschijnselen (black-outs, trillen, zweten) 
(c) Anticipatorische reacties: temperatuurdaling,dorst 

• 2. Geestelijke afhankelijkheid: Prikkelbaar, craving…  
Ook Sensitisatie… 

Niet iedereen heeft een verslaving, wat is er dan belangrijk bij verslaving? 
Na verloop verloop van tijd wordt men lichamelijk afhankelijk, ook geestelijk maar aanvankelijk vooral lichamelijk.  

Mensen ontwikkelen een tolerantie voor alcohol: als je vaak één of twee consumpties drinkt moet je er volgende 
keer al drie drinken om dezelfde effecten te hebben. Een tweede probleem is dat je er lichamelijk afhankelijk van 
wordt in die zin dat als je geen alcohol neemt, dat je ontwenningsverschijnselen toont, en dan is er maar één 
remedie: opnieuw alcohol drinken, die die ontwenningsverschijnselen tegengaat. Ten derde ga je bepaalde 
situaties heel snel met alcohol associeren, bijvoorbeeld als je ergens voorbij een leuke plek loopt waar mensen 
op een terras zitten, kan dit een geconditioneerde cue zijn voor jou die jou aan alcohol doet denken, maar 
waarbij er ook al omwille van de lichamelijke afhankelijkheid anticipatorische reacties ontwikkeld worden.  

Bijvoorbeeld je krijgt plots dorst, of een temperatuurdaling, want door de alcohol stijgt de temperatuur en het 
lichaam moet dan reageren met een temperatuurdaling opdat je geen koorts zou maken. Als je lichaam dus een 
cue krijgt die aan alcohol doet denken, kan het vaak al de temperatuur op voorhand doen dalen als een soort 
beschermingsmaatregel, dus geconditioneerd daalt de temperatuur maar dit voelt dan aan als een soort 
anticipatorische reactie: ‘ik heb kou, ik kan beter iets drinken om warm te krijgen’. Op die manier wordt je 
lichaam een gevaar, omwille van al die kenmerken.  

Lichamelijke afhankelijkheid is nog altijd geen verslaving: in België heeft zeker 1/2 een lichamelijke 
afhankelijkheid. Daarnaast voel je ook dat die mensen prikkelbaarder zijn als ze geen alcohol binnen hun bereik 
hebben, en sommigen gaan dan zelfs craving ontwikkelen: dat zal te maken hebben met die dorst en met die 
temperatuurdaling dat ze denken ‘ik moet hier iets van alcohol consumeren’. Hetzelfde geldt voor druggebruik.  

- Nieuwe term: Sensitisatie. 
• neurobiologische theorie : verslaving = neuroadaptatie 
• (vrijwel) alle psychoactieve middelen geven direct na inname een 

(a) psychomotorische stimulatie (opwinding of “arousal”) 
(b) die sensitiseert (= sterker wordt na herhaald gebruik van het middel). 
Vb: alcohol = dempend/verdovend middel maar direct na inname activerende werking die met 
toenemend gebruik steeds sterker wordt (= sensitisatie). 
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• sensitisatie is langdurig. 
• cross-sensitisatie: wanneer middel A al geleid heeft tot sensitisatie,ontwikkelt dit sneller voor middel B 

A en B kunnen beiden psychoactieve stoffen zijn. 
Interessant m.b.t. DSM definiëring —> cross- sensitisatie zou ook kunnen optreden tussen gokken en 
middelengebruik (Zack & Poulos, 2004). 

Sensitisatie is niet hetzelfde als tolerantie: tolerantie wil zeggen dat je meer alcohol nodig hebt om dat prettig 
effect te krijgen, maar sensitisatie is dat bij sommige mensen de alcohol sterker wordt na herhaald gebruikt, dus 
het effect dat je voelt is sterker. Het is een neurobiologisch fenomeen, het is bestudeerd binnen de 
hersenwerking, waarbij je ziet dat alcohol tot neuro-adaptatie leidt. Niet alleen alcohol, alle psychoactieve 
middelen geven meteen na de inname een arousal maar die wordt sterker als je een aantal keer dat middel gaat 
gebruiken. 

Dat is verschillend van mens tot mens, daar zit een belangrijke genetische component, dat zorgt ervoor dat de 
ene zegt ‘ik kan al een goed effect hebben van alcohol zonder dat ik veel moet nemen’, dat zijn diegenen die 
zeggen ‘ik kan er goed tegen’, ‘ik krijg er wel een goed gevoel bij en dat wordt nog sterker als ik het een aantal 
keer doe’. Maar, het probleem met die sensitisatie, is dat die overheen de middelen gaat generaliseren. 
Er is een vorm van cross-sensitisatie: wanneer je middel A al hebt gebruikt en je hebt daar een sterk effect van 
gekregen, dan ga je sneller ook voor middel B het effect voelen. Bijvoorbeeld kinderen die op jonge leeftijd roken 
maar nog niet de zelfcontrole hebben om te stoppen, en die dus een gevoeligheid hebben voor sensitisatie, 
gaan ook sneller bij alcohol dat effect ervaren en die gaan dus ook zelfs bij drugs sneller de stap zetten omdat 
ze na 1 of 2 keer ervaren hebben dat het een goed effect heeft.  
Die cross-sensitisatie is zeer belangrijk, ook wanneer je verslaafd zou worden aan andere zaken die niet met 
middelen te maken hebben. Bijvoorbeeld gokken of gamen. In zoverre we nu weten dat kinderen die op jonge 
leeftijd gamers zijn en daar eigenlijk aan verslaafd zijn, krijg je dat zelfde effect, dus dat is een sensitisatie, en 
wanneer dat een sterk effect heeft, wanneer je dus gevoelig bent om die verslaving te ontwikkelen, die een grote 
kans heeft om ook een alcoholverslaving te ontwikkelen, zelfs als je als 12-jarige nog nooit alcohol gedronken 
hebt. Het feit dat je zo sterk op die verslaving reageert, dat je daar zo’n groot plezier-gevoel van hebt, maakt dat 
je ook gevoeliger bent voor drugs en alcohol.  

Daarom dat we er moeten over nadenken, als we straks ook in beleidsstructuren terechtkomen, of het wel 
verstandig is dat kinderen onder de 18 met genotsmiddelen in aanraking komen, omwille van die sensitisatie. Je 
moet je ook de vraag stellen of gamen wel zo onschuldig is als we denken.  
Meer onderzoek hiernaar is belangrijk.  

Sensitisatie is langdurig: je moet 20 jaar gestopt zijn met roken, en als je dan opnieuw de eerste sigaret rookt, 
gaat die sensitisatie weer datzelfde sterk effect oproepen, tegenover vroeger. Eenmaal dat die sensitisatie 
geïnstalleerd is, is het voor de rest van je leven.  

DUS: Tolerantie betekent dat je meer moet drinken om een effect te hebben, maar sensitisatie is vooral dat als je 
het neemt, dat het een sterker gevoel is. Het gaat dan over die stijgende en dalende BAC-curve, die is bij 
iedereen anders. Tolerantie gaat over hoeveel je nodig hebt om een goed gevoel te hebben, sensitisatie gaat 
meer over de stijgende BAC-curve die heel snel stijgt bij sommigen en de dalende BAC-curve is minder. Terwijl 
bij lage sensitisatie ga je maar een licht stijgende BAC-curve hebben en een hele lange dalende curve waardoor 
bij hen de negatieve effecten groter zijn.  
- Discussie: exacte rol van sensitisatie bij verslavingsgedrag?? 
- Probleem: betrouwbare en hanteerbare maat voor sensitisatie bij mensen. 
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4. Wat is afhankelijkheid (verslaving)? 

- Bij een klein deel van jongeren ontspoort middelengebruik in misbruik en verslaving 
• 4 fasen binnen dit traject (let op gepast gebruik concepten): 

Eerste (‘normale’) fase: 
start experimenteren, mogelijkheid tot overmatig gebruik 
grote rol peers 

2de fase: 
Veelvuldig en ongecontroleerd recreatief gebruik 
Tegen stress, ontspannen gevoel 
Tolerantie, terugtrekking uit niet-gebruikende groepen, dalende schoolresultaten,… 

3de fase: 
Misbruik 
Schoolse en familiale verplichtingen niet nakomen, contact met politie,… 

4de fase: 
Verslaving 
Afhankelijk/dwangmatig gebruik, onthoudingsverschijnselen tegengaan of voorkomen,...   
Wordt meestal pas bereikt in volwassenheid 

Sensitisatie is niet zo gemakkelijk te meten, behalve door de vraag of je je al zeer goed kan voelen na een paar 
drankjes. Hoe meer effect dat op jou heeft, hoe hoger jij scoort op sensitisatie. Dit is subjectief. 
Tot nu toe hadden we het tot de lichamelijke afhankelijkheid, wat maakt dat iemand verslaving ontwikkelt?  
De eerste fase is het experimenteren: de grote rol van de peers. Een tweede fase is dat er een soort van 
tolerantie en lichamelijke afhankelijkheid ontstaat, dat gaat dan meer over veelvuldig en recreatief gebruik. 
Omwille van de lichamelijke afhankelijkheid zie je soms al in die fase dat men overgaat tot terugtrekken uit niet-
gebruikende groepen of dalende schoolresultaten. Dan, omwille van het feit dat je tolerantie ervaart, en ook 
lichamelijke afkickverschijnselen op geconditioneerde cues (anticipatorische reacties) ga je meer moeten 
gebruiken om hetzelfde effect te hebben, en dan krijg je de fase van het misbruik. In deze fasen gaan anderen 
jou laten vallen, op dat moment kan die persoon al niet meer stoppen. School en familiale verplichtingen worden 
niet meer nagekomen, en ook bv. In het uitgaansleven kan je jezelf niet meer controleren waardoor je soms met 
de politie in contact komt.  
De laatste fase is de zware verslaving waarbij mensen opstaan en alcohol nodig hebben om de dag door te 
komen. 
Die zware verslavingsfase wordt vaak pas bereikt in de volwassenheid, en ook financieel leef je dan eigenlijk om 
je verslavingsprobleem te kunnen ‘overwinnen’ want je hebt een dagelijkse hoeveelheid nodig om te kunnen 
functioneren.  
Vanaf dat er lichamelijke afhankelijkheid en geconditioneerde cues zijn, zijn er nog weinig mensen in staat om 
hier uit te stappen. De alcohol is baas over je lichaam, die anticipatorische reacties zijn zo sterk, als je daar als 
‘leek’ mee te maken hebt zal je die geconditioneerde cues en reacties niet herkennen. 

- DSM- omschrijving: 
• verslaving = ‘aan een middel gebonden stoornissen’ 
• middel = ‘psychoactieve middelen’ = stoffen die veranderingen in psychisch teweegbrengen. 
• DUS geen middel, geen verslaving. 
• M.a.w. gok-, internet- en seksverslaving bestaan niet? 

- Voorstel: algemeen begrip ‘verslaving’ herintroduceren en dan ook ‘niet-middel gebonden verslavingen’ op te 
nemen 
•  NU REEDS: belang 11 criteria, ernstscore  

- Opmerking: lichamelijke afhankelijkheid><geestelijke; craving 
- Probleem: grenzen: wat met TV-verslaving? 
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In de DSM: belangrijk is dat verslaving aan een middel geboden is, dus de DSM wil nog steeds dat er een 
middel aanwezig is dus gameverslaving past hier niet in.  
Het is wel zo dat er in de DSM nu ook een voorstel is om niet-middelgeboden verslavingen op te nemen, en zij 
hebben daarom elf criteria vooropgesteld (zitten ook in de syllabus), om te kijken of we van een verslaving 
kunnen spreken. Anders vallen jongeren met een gameverslaving daar niet binnen, maar ook volwassenen met 
een gokverslaving niet. De mensen die in die laatste fase zitten, leven alleen nog in functie van het gokken of de 
schulden die ze daardoor moeten aflossen. Ook omwille van de tolerantie en dezelfde 
onthoudingsverschijnselen die zij ook ervaren kunnen ze bijna niet functioneren, je kan ze wel behandelen maar 
als er geen diagnose is kunnen ze niet in een kliniek opgenomen worden, het zou dus beter zijn dat zij daar ook 
onder vallen.   Er is ook een ernstscore. De vraag is nu, en dat is ook waar de DSM tegen aan loopt, wat dan 
met een tv-verslaving? Moeten die dan ook behandeld worden? Het is dus niet gemakkelijk, wanneer ga je 
iemand in een behandeling opnemen?  

(Terug naar de vorige slide): We hebben een pathway, het is niet zo dat je, zoals bij trauma, de ene dag een 
trauma hebt, de vorige dag had je dat niet, dat is een duidelijk criterium om tot behandeling over te gaan. Bij 
verslaving is het vaak een heel lang traject waar mensen soms zelfs tussen twee fasen in hangen. Bijvoorbeeld 
bij depressie kunnen de mensen zelf zeggen dat het niet meer gaat, daar is een hulpvraag, en dan kan je 
zeggen: als er lijden is dan kan je helpen. Maar mensen binnen het traject van verslaving gaan vaak zeggen ‘ik 
heb geen probleem’, ‘als ik moet kan ik stoppen’, dus de meeste mensen met een (alcohol)verslaving gaan dit 
ontkennen. Hoe ga je die hulpverlening opzetten, wie komt in aanmerking en wie niet, wat zijn de criteria? Soms 
is het voordeel dat derden opmerken dat er hulp nodig is, vooral in die derde fase dan, maar dan moeten ze 
meestal eerst al eens in contact gekomen zijn met de politie, dan moeten ze al van school gestuurd worden, … 
En dan moeten ze ook ouders hebben die zeggen: nu moet je iets aan je probleem doen. Helaas komt dit ook 
vaak voor in milieus waar de ouders niet meer zo op de voorgrond treden en die dan zeggen dat de jongere 
moet gaan werken als ze van school gestuurd zijn, het is dus eigenlijk bij verslaving een moeilijke zaak om er 
grip op te krijgen wanneer iemand moet behandeld worden. In die zin zijn de 11 criteria een goede zaak, het is 
nu ook meer dimensioneel.  

5. Kwetsbaarheidsfactoren 

Stel: je zit in een verslavingskliniek, de jongere is aangemeld, wat doen we dan? Eerst moeten we een integratief 
beeld opmaken en proberen alle factoren in kaart te brengen. 

Genetische factoren (1) 

- Genetische aanleg voor verslaving 
• Adoptiestudies en tweelingstudies 

McGue (1999), Vink e.a. (2005): 40 à 60% van de variantie voor roken en alcoholgebruik. 
Goldman e.a. (2005): ongeveer 40% voor hallucinogenen, pepmiddelen en cannabis, 50% voor 
kalmeringsmiddelen, gokken, roken, alcohol en cafeïne en boven 60% voor opiaten en cocaïne. 

• Wat met kinderen van ouders met een alcoholprobleem? 

Je krijg hier de cijfers: er is een genetische aanleg, maar die is niet dermate hoog dat het verontrustend is. De 
eerste studies wijzen erop dat 40-60% van de variantie in roken en alcoholgebruik kan verklaard worden door 
een genetische aanleg, op grond van adoptie- en tweelingenstudies. Belangrijk is hier dat we weten dat dit 
degelijke studies zijn en dat er dus een genetische aanleg is, maar dat die niet bijzonder groot is. Dit betekent 
dat er ruimte is voor preventie. 
Voor hallucinogenen is dit 40%, 50% voor kalmeringsmiddelen. De meest genetisch verklaarde ontwikkeling 
voor verslaving zit bij opiaten en cocaïne. Daar is er een redelijk hoog verklaarde variantie.  
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Wat met kinderen van ouders met een alcoholprobleem? Er wordt gesproken over kinderen van alcoholisten, 
eigenlijk is dit niet echt een gepaste term, dit zijn de ‘KOP-kinderen’: kinderen van ouders met een 
alcoholprobleem.  
Het is belangrijk hen goed te informeren met psycho-educatie, maar aangezien we maar 1/2 kansen hebben om 
dezelfde verslaving over te erven, is het vooral aan de jongere zelf om hier verstandig mee om te gaan. Je moet 
de jongere niet een negatief beeld meegeven in de zin van ‘gedetermineerd’, en dat ze de rest van hun leven 
van de alcohol moeten blijven. Bij de meeste psychiatrische problematieken zie je dat er een redelijk grote 
omgevingsvariantie in zit.  

- Voorbeeld: onderzoek van Schuckit en collega’s (1996) 
• 450 jongens (kinderen van alcoholisten), 8 jaar FU 

Voor stimulantie effecten (stijgende curve BAC) 
Voor negatieve gevoelens en mate van dronkenschap (dalende curve BAC) 

• Kinderen van alcoholisten ervaren zowel de stimulerende effecten direct na de inname sterker als de 
negatieve effecten later minder sterk 

• Conclusie: ‘Hoe minder dronken op 18-jarige leeftijd, hoe grotere kans op latere alcoholafhankelijkheid.’ 
• Gevolg: Iemand die goed tegen drank kan, heeft meer risico om afhankelijk te worden 

Deze studie gaat over sensitisatie: 450 jongens, kinderen van ouders met een alcoholprobleem, zijn 8 jaar 
gevolgd. De kinderen zijn eerst getest toen ze nog nooit alcohol genomen hadden, en dan heeft men gekeken 
hoe zij later al of niet een verslaving gingen ontwikkelen . 
Ze hebben ook die stijgende en dalende BAC-curve bekeken, en ze zagen dat die jongens wel over het 
algemeen die stimulerende effecten direct na de inname sterker ervaren, dus die BAC-curve stijgt bij hen 
bijzonder snel, maar de negatieve effecten zijn bij hen minder sterk. Als je je dus afvraagt wat het genetische is 
dat ze overerven, dan is het de sensitisatie. Een gen is maar een gen, het is een sensitisatie die maakt dat de 
een gevoeliger is dan de ander, omdat iemand die goed tegen drank kan sneller denk ‘nog eentje’, want ze 
voelen alleen het leuke, en ondertussen treedt ook tolerantie op. Dat wil zeggen dat je wel lichamelijke 
afhankelijkheid en ontwenningsverschijnselen ontwikkelt, ook de geconditioneerde cues, waardoor je plots 
alcohol nodig hebt om te kunnen functioneren. Daar zit het gevaar. Het ‘gekke’ is dat de meeste kinderen van 
ouders met een alcoholprobleem zo veel miserie zien in hun gezin, dat ze eigenlijk zweren niet aan alcohol te 
komen. Op jongere leeftijd zie je dat ze net minder alcohol aanraken. Toch zijn ze belast en die sensitisatie is ook 
langdurig en gaat ook over naar andere domeinen, bv. als ze gaan gamen, roken, gokken, … gaan die effecten 
altijd sneller volgen. 

- Conclusie uit de genetische studies: 
• Genetische factoren verklaren ongeveer de helft van de totale variatie in individueel middelen gebruik. De 

rest wordt verklaard door omgevingsfactoren. 
• Erfelijke factoren niet zo’n grote rol bij het begin maar wel bij ontwikkeling van overmatig gebruik en 

verslaving. 
• Een groot aantal genen speelt een rol 
• Sommige genen hangen meer samen met het risico om verslaafd te raken 

in het algemeen (hangen meer samen met bv: risicofactoren als persoonlijkheid) 
specifieke verslaving (bv: individuele verschillen in de reactie op middelen)  

• Gebruik deze info als psycho-eductie 

Ongeveer de helft wordt dus verklaard door genetische factoren, de rest is allemaal omgeving. Belangrijk is dat 
het kiezen voor een middel terwijl je het niet kent vooral door de omgeving is, dat is niet genetisch. Het is de 
ontwikkeling naar overmatig gebruik en verslaving die door de genetische factoren verklaard wordt. 
Sensitisatie moet nog verder onderzocht worden: een aantal genen blijken een rol te spelen, en ook hier is het 
zo dat je verschillende gen-fracties kan erven, en hoe meer fracties je hebt, hoe groter de kans om verslaving te 
ontwikkelen.  
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Sommige genen hangen samen met het algemene risico 
om verslaafd te worden, dat kan ook in je persoonlijkheid 
zitten (bv. Sensation seekers), maar er zijn ook specifieke 
genen die heel snel tot een verslaving kunnen leiden zoals 
bij de opiaten. Bepaalde genen zijn specifiek voor die 
bepaalde middelen. Daar zit dus verschil op.  

- Er kan een interactie zijn tussen omgeving en 
genexpressie (Gen-omgeving interacties) 
• Momenteel echter weinig prospectieve (!) longitudinale multi-informant studies… 
• Modererende factoren ??   

Stress ? 
Opvoeding ? 
Individuele factoren? 

Het goede nieuws is dat er veel interactie is met omgevingsfactoren: dat is de rol van de psycholoog! Het 
genetische is een medisch verhaal, wij kunnen de omgeving gebruiken, waar we wel iets mee kunnen doen. 
Helaas is er nog veel onderzoek nodig, in België zijn er bijna geen onderzoeken rond verslaving die die factoren 
onderzoeken. Naar behandeling toe heb je er meer. Over moderatoren, het opmaken van een integratief beeld, 
de eventuele rol van stress en opvoeding, individuele factoren, … zijn er niet zo veel. Er zijn wel een aantal 
onderzoeken die kunnen wijzen wat van belang kan zijn.  

- Genetische factoren, maar ook psychologische aspecten: 
• Verwachte effecten van alcohol (2A) 
• Impliciete en expliciete middel-gerelateerde cognities (2B) 
• Persoonlijkheid (2C) 
• Gezinsfactoren en invloed van leeftijdsgenoten (2D) 

Drie onderzoeken hebben te maken met individuele factoren, zoals persoonlijkheid en cognities. Allemaal samen 
kunnen ze het integratief beeld helpen opbouwen 

Onderzoek 

- Gedachtenexperiment: Iedereen krijgt een drankje aangeboden en schrijft erna op wat dit voor effect geeft 
(merk op: drank wordt aangeboden in neutraal glas) 
• Achterste helft auditorium krijgt alcohol 
• Voorste helft auditorium krijgt tonic 
• Wat voel je na het drinken? 

- Onderzoeksopzet reactie op alcohol 
• 1. Tonic krijgen en weten dat je tonic drinkt (A) 
• 2. Tonic krijgen maar denken dat je Alcohol drinkt (B)  
• 3. Alcohol krijgen maar denken dat je tonic krijgt (C)  
• 4. Alcohol krijgen en weten dat je alcohol krijgt (D) 

- Onderzoeksopzet reactie op alcohol 
• ‘Balanced placebo design’: 
• NB: opsplitsen: lage versus hoge dosis 
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Dit is een gebalanceerd placebo design: we hebben 2 condities waarin alles klopt (D en A - de mensen krijgen 
wat ze denken te krijgen), maar er zijn er ook 2 waarin er een manipulatie is. Het gaat hier over een lage dosis, 
maar ondertussen is de studie al een aantal keer herhaald. 

- Onderzoeksopzet reactie op alcohol 
• Bevindingen op de uitkomstmaat positieve verwachtingen: 

LAAG: Tonic krijgen en weten dat je tonic drinkt (A)  
HOOG: Alcohol krijgen en weten dat je alcohol drinkt (D) 

• INTERESSANT: 
LAAG: Alcohol krijgen maar denken dat je tonic krijgt (C)  
HOOG: Tonic krijgen maar denken dat je Alcohol drinkt (B) 

De vraag was: welk effect heeft dit drankje op jou?  
De mensen die alcohol krijgen en dit ook denken, gaan allemaal iets leuk rapporteren. De mensen die tonic 
krijgen en dit ook dachten zeiden niets bijzonder. De adjectieven waren niet van opwindende aard. 
De mensen die alcohol kregen maar dachten dat ze tonic hadden, rapporteerden ook alleen maar saaie dingen. 
Omgekeerd, de mensen die tonic krijgen maar denken dat ze alcohol drinken, rapporteren allemaal opwinding.  

Verwachte effecten van alcohol (2A) 

- Verwachte effect voldoende voor licht effect ≠ echte psychoactieve effect 
• Rol van de psycholoog in de behandeling!  

- Echte psychoactieve effecten (‘roes’): belangrijker bij hogere dosis alcohol. 
• wel individuele verschillen, gerelateerd aan individueel risico om verslaafd te raken: 

*stimulerende effecten sterker  
*sederende effecten minder sterk 

Het is ondertussen al een aantal keer herhaald dat als je denkt dat je alcohol drinkt, dat je het verwachte effect 
rapporteert. De onmiddellijke positieve verwachtingen die wij associeren met alcohol, bij een lichte dosis, zijn 
puur psychologisch. 

De roes komt meestal maar bij een hogere dosis, of wanneer die BAC-curve gestegen is, maar dat duurt 
eventjes. Dat is dan weer individueel verschillend, gerelateerd aan de sensitisatie, voor sommigen zijn die 
stimulerende effecten sterker dan voor anderen. Hier kunnen we veel mee doen in een behandeling.  

VRAAG: kan je verslaafd zijn aan suiker? Bij iemand die een grote hoeveelheid suiker consumeert, gaat het 
lichaam insuline afscheiden. Ook suiker is een ‘gif’, vooral geraffineerde suiker, is even gevaarlijk als alcohol (die 
structuren liggen redelijk dicht bij elkaar). Die suiker moet zo snel mogelijk in het lichaam verteerd worden en dan 
ga je insuline afscheiden. Hier zit je met een verschil tussen de BIC- en de BAC-curves; insuline komt altijd een 
kwartier later en zal bij de ene nog langer en sterker doorwerken dan bij de ander, en wanneer de insuline te 
lang heeft doorgewerkt kan het zijn dat je een suikertekort hebt, dus dat er te veel insuline gebruikt is. Dan krijg 
je een hongergevoel en kan je evengoed een craving-effect ervaren. Zeker als je last hebt van binge-eating, als 
je ervaring hebt met grote hoeveelheden tegelijk consumeren, gaat je lichaam met zeer veel insuline reageren en 
dan kan het dat je lichaam bij het zien van chocolade insuline op voorhand begint aan te maken omdat ze weten 
dat die eetbui komt. Dan heb je het gevolg dat je dit ervaart als een craving en dat je dat nodig hebt om je 
lichaam terug in balans te brengen.  
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Impliciete en expliciete middel-gerelateerde cognities (2B) 

- Expliciete middel-gerelateerde cognities als voorspellers van toekomstig gebruik instandhouders van 
middelengebruik 

- cfr welke positieve en negatieve effecten denk je dat alcohol bij jou teweeg brengt? 
- opm verschil met voorgaande: geen drankje vooraf 

Cognities gaan over wat je denkt dat alcohol bij jou teweegbrengt, en als dat vooral positieve cognities zijn, zie 
je dat wanneer dat middel-gerelateerde cognities zijn, dat die een goede voorspeller zijn van toekomstig gebruik, 
maar ook een instandhouder. Dit zorgt ervoor dat wanneer mensen een voornemen hebben om te stoppen, 
wanneer ze aan het afkicken zijn in een verslavingskliniek, en je werkt niet op de cognities, dat je dan weet dat 
ze gaan hervallen. Zolang die cognities blijven ‘ik moet een drankje drinken om assertief te zijn’, … is er geen 
verandering. Dit gebeurt soms in de medische wereld: men denkt dat mensen na 5 dagen in het ziekenhuis 
afgekickt zijn, maar de cognities zijn niet veranderd. Wij kunnen dan een experiment opzetten zoals een avond 
naar een feestje gaan zonder alcohol, en kijken wat dat geeft. Eventueel ook een rollenspel om hen te leren 
mensen te benaderen zonder alcohol.  

- Expliciete middel-gerelateerde cognities 
• ... sommigen ‘happy’, actief, assertief, grappig, sexy, … 
• ... sommigen: bedroefd, slaperig, meer gespannen, domme dingen zeggen of doen … 
• … sommigen: vergeten van verdriet, verdwijnen van spanning 

- DRIE CATEGORIEEN BEVRAGEN! 
• Hoe cognities meten? 
• Individueel niveau adhv vragenlijsten 
• Ook korte en lange termijn (bijv. Hoofdpijn, niets waard op zondag) 

- Expliciete middel-gerelateerde cognities : 
•  Positieve = instandhouders   

positieve bekrachtiging 
negatieve bekrachtiging (palliatieve coping) - (helaas tijdelijk en nadien net versterkend) 

• Negatieve cognities (‘het bezorgt mij last’) 
negatief verband tussen negatieve verwachtingen en drankgebruik 
bij problematisch alcoholgebruik: negatieve verwachtingen stijgen en kunnen motivatie 
gedragsverandering versterken 

Er zijn ook heel wat negatieve cognities, maar meestal is dit in die tweede fase: bij de ene gaat dit sneller dan 
met de andere (te maken met de stijgende en dalende curve). Eén van de zaken die behandeling kunnen helpen 
is een lijst maken met de voor-en nadelen: als je mensen dit vraagt, zien mensen vaak veel voordelen bij drinken 
en veel nadelen bij niet-drinken, en de andere kolommen vragen wat meer tijd. Dan kan je aanhalen dat 
sommigen zich bedroefd voelen, anderen voelen zich soms slaperig, meer gespannen, … is er iets wat voor jou 
van toepassing is en kunnen we dat in die lege kolommen zetten? Zo help je mensen twijfel zaaien: is het wel zo 
zwart-wit? Twijfel zaaien is dus een belangrijke motivationele component.  
Iets negatief dat verdwijnt is iets positief: zelfs al heeft men beseft dat er pro’s en contra’s zijn, is drinken omwille 
van iets negatief dat men moet wegdrinken, een hele sterk reinforcer.  
Belangrijk om drie categorieën te bevragen. 
Je kan ook best nog meten via vragenlijsten, en belangrijk is ook zowel de korte als lange termijn-effecten te 
bevragen.  
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Negatieve bekrachtiging noemde men vroeger ook wel palliatieve coping, wanneer je je niet goed voelt en je 
gaat niet de oorzaak aanpakken maar alleen de symptomen (met kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, …), is dat 
een slechte vorm van coping want je werkt niet aan het probleem. Alcohol valt onder palliatieve coping.  
Hier is het dan belangrijk om ook andere vormen van coping aan te leren.  

Onderzoek 

- Voorspellen cognities het drankgebruik ? 
• cross-sectioneel (cfr. Goldman e.a., 1999; Wiers e.a., 1997) 

JA: verklaarde variantie tot 50% 
• longitudinaal (cfr. Sher e.a., 1996) 

NEEN: verklaarde varantie enkele % 

Op termijn (longitudinaal) heeft dit niet zo’n grote verklaarde variantie.  
Cross-sectioneel, wanneer iemand veel cognities heeft die met drank te maken hebben, kan je voorspellen wie 
nu een probleem heeft, hetzelfde met depressieve gedachten (wie NU hoog scoort op een CDI zal meer kans 
hebben om een depressie te hebben), maar of ze een voorspellende waarde hebben is zeer moeilijk te zeggen. 

- Voorspellen cognities het drankgebruik ? Zie onderzoek van Wiers e.a. (1998) 
• kinderen van alcoholisten 

jonge kinderen: meer negatieve 
adolescenten: sterkere positieve 

—> bijstelling effecten op basis van ervaring met middel (wat genetisch beïnvloed wordt) 

Onderzoek bij kinderen van ouders met alcoholprobleem: die kinderen waren er vaak van overtuigd dat ze niet 
naar alcohol zouden grijpen, omdat ze te veel negatieve dingen daarvan hebben gezien. Als kind hebben ze dus 
meer negatieve cognities en die gaan ook helpen om niet aan alcohol te beginnen. Eenmaal dat ze er wel mee 
begonnen zijn hebben zij net sterkere positieve cognities. De cognities worden bijgesteld op basis van ervaring. 
Ook de genetica en sensitisatie speelt bij hen een rol. In die zin is psycho-educatie zeer belangrijk, dat zij op de 
hoogte zijn dat dat ben hen zo’n effect zal hebben.  

- This evening, feeling good, … 
- Rol van automatische (impliciete) cognitieve processen 

• Attentiebias voor stimuli die naar middel verwijzen bij middelafhankelijkheid 
• Hoe gemeten? 

Stroop-taak (verwachting: tragere reactie) 
Dot-probe taak (verwachting: snellere reactie) 

• Geheugenbias 
Meten? Impliciete geheugen/associatiematen (vb: eerste woordassociatie, interpretatie van ambigue 
woorden) IAT (verwachting: impliciete associaties) 

Er bestaat zoiets als de zin-aanvul-test, we noemen dit ook de vrije associatie. Op die manier kom je vaak 
impliciete cognities van mensen te weten. Je kan daar dan je eigen interpretaties aan geven als psycholoog of 
gebruik maken van coderingsschema’s wat eigenlijk beter is, zodat je je eigen bias daar niet op toelaat. Zeker bij 
verslaving zijn er veel impliciete cognities die te maken hebben met aandachtsbias en geheugenbias. Hier 
hebben we informatieverwerkingsprocessen, die zeker omwille van die geconditioneerde cues, al heel vaak 
gestoord zijn. Hoe kan je aandachtsbias meten: onder andere met de de Stroop-taak, waarin bijvoorbeeld 
alcohol-woorden staan en neutrale woorden, vervolgens kleurt men die woorden en moet je die lezen, en dan 
zie je dat wanneer er alcohol-woorden moeten worden gelezen, dat dat een tragere reactie meebrengt omdat je 
dit niet kan automatiseren omdat die woorden je aandacht trekken. Zo kan je aantonen hoe impliciet die 
aandacht al getrokken wordt naar middelengebonden cues.  
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Bij de dot-probe is het net andersom: omwille van de geautomatiseerde associaties zal men net sneller 
reageren. Geheugenbias: wanneer er ambigue woorden staan die niks zeggen, dan gaan mensen met een 
alcoholprobleem daar toch sneller iets alcoholisch in zien, ze gaan bijvoorbeeld sneller het woordje ‘dorst’ zien in 
plaats van iets anders. Dat komt omdat in het geheugen die associaties opgeslagen zijn waardoor je wanneer je 
woordassociaties vraagt, dat men dat op grond van die geheugeninformatie en verwerkingsprocessen sneller 
kan aan alcohol relateren.  
Wat is dan het probleem: als psycholoog kunnen we wel die motivatie aanpakken, we kunnen voor- en nadelen 
opsommen, psycho-educatie geven, erop wijzen dat die genetische aanleg niet alles is maar dat er ook een rol 
is van omgeving en hoe men zich daartegenover opstelt, we kunnen ook wijzen cognities uitdagen, 
experimenten doen, … maar die impliciete cognities zijn zeer moeilijk weg te krijgen. 
Er worden momenteel bias modification trainingen gedaan via de computer. Voor alcohol is dat toch niet 
gemakkelijk.  
De IAT wordt daar vaak voor gebruikt om dan via training te de-conditioneren. Dit kan dus, maar het is nog in 
een experimentele fase.  

- Rol van automatische (impliciete) cognitieve processen 
• Welke associaties? Vb. opwinding    
• Verschillen in automatische associaties bij lichte en zware drinkers 
• Lage correlatie automatische associaties en expliciete alcohol-verwachtingen (cfr. Wiers e.a.,2005) 
• Voorspellers drankgebruik?? 

Die associaties zijn vaak positief, zoals opwinding, en er is ook verschil tussen lichte en zware drinkers: vooral 
de zware drinkers hebben heel veel impliciete associaties. Het nadeel is dat zelfs wanneer mensen gestopt zijn, 
dat zij zeer kwetsbaar zijn voor herval. Dit is wel afhankelijk van persoon tot persoon, maar die impliciete 
associaties zijn zeer hardnekkig en kunnen herval uitlokken. Het probleem is ook dat er een lage correlaties is 
tussen expliciete en impliciete associaties: dus je kan er expliciet van overtuigd zijn dat je nooit nog alcohol gaat 
aanraken, die impliciete associaties kunnen toch nog zeer lang bestaan. 

- Voorspellen impliciete cognities drankgebruik? 
- Attentiebias: 

• Causale relatie? Longitudinaal onderzoek nodig. 
- Geheugenbias 

• Goede voorspeller later middelengebruik (long.)!!!!! 

Voorspellen ze ook het drankgebruik? Het is ook hier weer een verschil tussen cross-sectioneel en longitudinaal, 
de longitudinale studies zijn nog niet  heel sterk voor attentiebias, wel voor geheugenbasis. Eigenlijk is dit zelfs 
een betere voorspeller dan expliciete cognities. Als je dus een dot-probe of een stroop-taak uitvoert, dan kon je 
met grotere kans de ontwikkeling naar verslaving voorspellen. En zeker geheugenbias is redelijk hardnekkig.  

Persoonlijkheid (2C) 

- 2 brede persoonlijkheidstrekken die samenhangen met zeer verschillende trajecten naar verslaving, nl: 

1. Gebrekkige gedragscontrole (reguleren, inhiberen) 
• Trek vaker aanwezig bij jongens 
• Samenhang met gedragsproblemen. 
• Verklaart comorbiditeit met impulsiviteit, sensatiezoekend gedrag 
• Kwetsbaarheid voor verslaving : zelfregulerende functies zijn niet sterk ontwikkeld (a) 
• En worden verder verzwakt (b) (zowel acuut als chronisch) door middelengebruik: 

chronisch: alcohol tast hersenfuncties die instaan voor zelfregulatie aan 
acuut: alcohol dempt controleprocessen 
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Er zijn twee types persoonlijkheid die meer kans op verslaving hebben: enerzijds de impulsieve mensen,  
We spreken hier wel over persoonlijkheid, omdat dat binnen de big 5 past bij mensen met een lage C, maar wat 
hier belangrijker is zijn de executieve functies om te reguleren en te inhiberen, en die toch wel zeer centraal 
staan als je je gedrag niet kan controleren, en dit hangt ook samen met ADHD en gedragsproblemen algemeen. 
Die combinatie van hoge extraversie en laag neuroticisme en hoge conscientiousness is een 
persoonlijkheidsprofiel, maar vooral de executieve functies van reguleren en inhaleren zijn hier vooral belangrijk. 
Omwille van de alcoholproblemen kunnen de executieve functies ook aangetast zijn, waardoor die niet meer 
herstellen en je in een vicieuze cirkel zit.  
Er is ook onderzoek dat toont dat jongeren met gedragsproblemen later meer kans hebben op een verslaving, 
maar wat wel belangrijk is, is dat dat gemediteerd wordt door verwachtingen (zoals het experiment met het 
drankje).  
Het gevaar is dat je door de alcohol twee keer benadeeld bent: een keer wanneer je te veel alcohol drinkt, tast 
dat je hersenfuncties aan, vooral wat met gedragscontrole te maken heeft. Ook tijdens het drinken, denk aan 
hulpvaardigheid en agressie, komen saillante cues op de voorgrond en kan je die minder controleren. Acuut 
wordt de frontale kwab uitgeschakeld; maar op lange termijn komen je executieve functies daar ook bij.  

Tweede profiel zijn mensen met hoog neuroticisme, de emotionele mensen. Als je emotioneel bent en je grijpt 
naar palliatieve coping en je gaat aan alcoholgebruik doen om je beter te voelen. Dit zie je vaker bij meisjes. 
Middelengebruik neemt iets negatief weg dus het is een vorm van bekrachtiging. Vermoedelijk is het een 
instandhouder, maar het verklaart niet de verklaring op zich.  

- Onderzoek: 
• Follow-up onderzoek (McCord, 1988): gedragsproblemen in de jeugd zijn beste voorspeller van later 

verslavingsgedrag. 
• Aanwijzingen: deels gemedieerd door alcoholverwachtingen van opwinding + rol van ontwikkeling van 

automatische processen (Sher, 1991; Wiers, in druk) 
• Gebrekkige gedragscontrole 

2. Negatief affect 
• Trek vaker aanwezig bij meisjes 
• Middelengebruik als negatieve bekrachtiging 
• NB vermoedelijk eerder instandhouder 

Gezinsfactoren en invloed van leeftijdsgenoten (2D) 

- Wie heeft meer effect: ouders of vrienden? 
- Wat zie jij als een 

• gunstig effect? 
• ongunstig effect 

- Gezinsfactoren : rol van de ouders 
• Weinig onderzoek (theorieën gericht op invloed van peers.) 
• Recente studies tonen aan dat ouders preventief kunnen ingrijpen (rol in de beginfase)! 

model: zelf stoppen met roken en niet te veel drinken, nl: Goed voorbeeld doet volgen! (“dose-
respons relatie”) 
indirecte effecten van middelengebruik van ouders op kinderen 

permissiever, minder steun, verminderde huwelijkskwaliteit, minder constructieve manier van 
bespreken 
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directe effecten van opvoedingsaspecten van ouders 
duidelijk regels stellen (alcohol vs roken), veel en niet constructieve communicatie, kennis over 
middelengebruik (eigen kinderen en vrienden), ondersteunende en controlerende omgang 
(monitoring!) 

Er is lange tijd onderzoek geweest naar de rol van de peers omdat men dacht dat de peers een heel grote 
invloed hebben op starten en gebruiken. Die rol blijkt minder groot te zijn dan men denkt, de rol van de ouders is 
groter. Dus zeker als je met jongeren werkt, betrek niet alleen de vrienden, maar ook de ouders! 
Je moet je ook de vraag stellen, wat is gunstig en wat is ongunstig? Zowel de ouders als de vrienden kunnen 
meer kwaad dan goed doen, dus kunnen zowel als ze ingeschakeld worden een gunstig als een ongunstig 
effect hebben. Als je van plan bent om vrienden en ouders in zo’n probleem te betrekken, maak je best een 
overzicht van voor- en nadelen van al dan niet betrekken.  
De rol van de ouders is lange tijd onderschat geweest, ook weinig onderzoek, want als je het niet belangrijk 
vindt onderzoek je dit ook niet. Zeker in de preventie of in de beginfase kunnen de ouders een belangrijke rol 
spelen. Zeker als model: als je iets vaak ziet ga je dat vaker herhalen, als je iets niet ziet doe je het niet (dose-
respons relatie).  
Ouders stellen best heel duidelijke regels op. Bijvoorbeeld als je op je 18e nog niet gerookt hebt, dan krijgen ze 
een beloning, dit mag best iets groot zijn. Het gaat hem niet over de beloning maar over de boodschap: blijf er 
van af. Dit werkt wel!  
Alcohol verbieden tot 18 is wel iets moeilijker. Je moet je kinderen al ‘sterk’ maken om niet te roken, dus ook 
alcohol verbieden is moeilijk. Je houdt dit ook best in de gaten, ook monitoren is belangrijk (subtiel!). Ouders 
moeten daar toch wel een oogje in het zeil houden.  

- Rol van peers/vrienden 
• Invloed van peers neemt toe in de adolescentie 
• Vroegere studies: 

Deviante vrienden zijn belangrijke oorzaak van experimenteren en continueren van middelengebruik 
(Petraitis, Flay & Miller, 1995). 
Observaties: experimenteel, in bars   sterke imitatie effecten, effect van groepsinvloed (meer bij 
mannen) 

• Recente studies: 
homogeniteit door wederzijds beïnvloeding en selectie 
longitudinaal onderzoek (Engels, 2004): weinig ondersteuning voor sterk effect van gedrag van 
vrienden (roken en alcohol) 

Tijdens de adolescentie hebben ouders minder te zeggen en zal de rol van de peers toenemen, vooral de ‘foute 
vrienden’. Het is wel moeilijk: jongeren die op café gaan, daar vrienden tegenkomen die ook gebruiken (roken, 
drugs, alcohol), … de start is vaak onschuldig & status verwerven maar nadien krijg je alle effecten erbij.  
Er zijn sterke imitatie-effecten, zeker bij mannen. Maar, dit is vooral voor het starten en minder voor de fase van 
misbruik en verslaving. Daar zullen genetische effecten en sensitisatie een grotere rol spelen. Het probleem is 
dat je dat niet weet: iedereen kan wel experimenteren, en voor de helft zal dat geen kwaad doen, maar je weet 
nooit bij welke helft je zit. En als je dit weet, dan is het vaak al te laat.  

- Conclusie: 
• Peers: belangrijke rol bij experimenteren van middelen 
• MAAR overgang naar middelenmisbruik is van meer factoren (op niveau van kind, ouders/gezin, 

omgeving) afhankelijk! 
• Onderzoek naar effect van peers op middelengebruik is nog volop in ontwikkeling. 
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Enkele stellingen 

- Verslaving zit in families: de ene is kwetsbaarder dan de ander:  
• Ja, maar (..) procent 

- Hoe minder dronken op 18-jarige leeftijd, hoe minder de kans op latere alcoholafhankelijkheid:  
• Neen, het is een grotere kans op afhankelijkheid 

- Als je verwacht dat alcohol je tipsy maakt, dan kan je even goed water drinken, het zal toch werken: 
• Ja 

- Alcohol maakt sommige mensen hulpvaardig: 
• Ja 

6. Aanzet tot kwetsbaarheidsmodel 

 

Het eerste model zit in de cursus, maar we kijken naar het tweede. Je krijgt een blauwdruk van een integratief 
beeld. Alle elementen worden besproken in de les. Je kan dit gebruiken om je hypothesen te toetsen.  
1. Zit deze jongere in een sociale context waarin peers aanmoedigen om te experimenteren, en ouders weinig 

regels stellen of zelf model zijn?  
2. Is er sprake van conditionering of tolerantie? Je kan dat bevragen, de DSM heeft een aantal criteria die je 

daarvoor kan gebruiken, je kan ook kijken of er temperatuurschommelingen zijn, … we hebben een aantal 
factoren gezien die je kan bevragen.  

�110



3. Is er sprake van sensitisatie, genetisch bepaald? Je kan de familiale achtergrond bevragen, kijken of er ook al 
voor andere middelen positief gereageerd is, bevraag de persoonlijkheid, … 

4. De impliciete processen en cognities meten (stroop task, zin-aanvul test) 
5. In hoeverre is er sprake van negatieve ervaringen (agressie, …) —> moet er nog motivatie ingezet worden of 

is er al motivatie?  
6. Hoe zijn de executieve functies?  
7. Hoe zit het met inhibitie, zelfcontrole, emotieregulatie, … is er langst van angsten, depressies, hoe sterk 

kiezen ze voor palliatieve coping, … 

In het begin staan alle hypothesen open, maar je moet ze niet allemaal testen. Sommige kan je al op voorhand 
schrappen, dan krijg je een eenvoudiger beeld. Je kan pas aan de therapie beginnen als je dit eerst hebt 
gemaakt!  
De negatieve gevolgen, de staart van het probleem, staan altijd rechts.  

8. Beschermende factoren 

- Op niveau van het kind: 
• Gunstige cognities 
• Geen psychopathologie 
• Goede intelligentie  
• Interne locus van controle 
• Autonomie 
• Zelfvertrouwen 
• Veilige gehechtheid 

- Op niveau van het gezin: 
• Positieve relatie met minimaal 1 ouder 
• Ouderlijke kenmerken/gedragingen : geen of weinig middelengebruik, ondersteunend, monitoring, 

zelfvertrouwen, kennis, responsivief, bepaalde mate van tolerantie, goede communicatie en relatie tussen 
de ouders,… 

- Op het niveau van de omgeving: 
• Schoolomgeving: positief en stimulerend   opvoedingsondersteuning 
• Sociaal netwerk adolescent (bv: sportclub) 
• Preventieve activiteiten in buurt/school 

Een aantal beschermende factoren: zie vorig jaar KLOP. Deze mogen ook in de probleemsamenhang. 
Bijvoorbeeld iemand met een goede intelligentie, of op niveau van de omgeving een goed sociaal netwerk, …  

9. Implicaties voor preventie en behandeling 

- Voorkomen? 
- Alcohol- en middelenmisbruik tijdens de adolescentie heeft veel grotere gevolgen dan in de volwassenheid 

(Dahl & Spears, 2004) 

Maar... HOE? 
- Preventieprogramma’s via scholen: omgekeerde effect 
- Massamedia-campagnes: geen effect 
- Algemeen: zeer permissief klimaat (roeien tegen de stroom in) 
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- Aanknopingspunten: 
- Betere voorlichting ouders: over effect van eigen gebruik, indirecte en directe effecten van ouderlijk gedrag 
- Het belang van structurele politieke maatregelen rond middelengebruik (Nederlandse versus Belgische 

wetgeving) - (rookverbod/hogere leeftijdsgrens/hogere accijns/verbod reklame…) 

- Ontwikkelingstrajecten in de adolescentie! Minstens 4: 
• Geheelonthouders 
• Lichte drinkers 
• Zware drinkers 
• Stijgers 
• (stabiele drinkers) 

-  preventie richten op riscogroepen 

Er zijn momenteel weinig preventieprogramma’s die werken. Bijvoorbeeld een preventie-campagne waarbij een 
drugsverslaafde komt vertellen over alle negatieve gevolgen, bij kinderen van het zesde leerjaar. Hiermee creëer 
je een shock-effect. Dit was een preventie-campagne om jongeren bij de overgang naar het middelbaar bang te 
maken om zeker niet met middelen te starten. Je zou kunnen zeggen: het heeft gewerkt. Maar, bij de ene geeft 
dit een schrik-effect maar bij de ander kan dit juist een soort nieuwsgierigheid opwekken. Dus die 
preventieprogramma’s hebben soms het omgekeerde effect. In die zin hebben massa media-campagnes vaak 
weinig resultaat, kijk maar naar alle anti-rook campagnes die er zijn. We zitten ook algemeen met een zeer 
permissief klimaat, het is roeien tegen de stroom in. Een voorbeeld is dat er lange tijd gevochten is tegen de 
frisdrank-automaten op scholen, en men wou met water-fonteintjes starten maar als daar geen publieke 
consensus over is gaat dat niet. Langzamerhand verandert de publieke opinie, is men daar wél voor, en nu kan 
je overal vrij water krijgen. Rond alcohol zijn we nog niet zo ver: er is al wel verandering, maar het is nog altijd 
niet genoeg. Wat staat er ons dan te doen: vooral ouders voorlichten, dat is in elk individueel gesprek belangrijk.  
Ook als je de kans hebt dat je meehelpt aan de wetgeving, hierover nadenken, … Maar, de wetenschap wordt 
hiervoor vaak niet gebruikt. Tussen wetenschap en politiek ligt vaak een grote kloof. Als een publieke opinie daar 
anders over denkt dan gaat de overheid hier wel in mee, dus het is aan ons allemaal om daarover een 
standpunt in te nemen. Je kan je afvragen of we niet autonomie-ondersteunend moeten werken, maar de vraag 
is: kunnen jongeren dat? Vrije keuze ja, als je het hebt over mensen die die vrije keuze bewust kunnen maken. 
Gegeven de ontwikkeling van zelfcontrole en executieve functies kan je misschien voor 18 jaar niet een rationele 
keuze daarover maken.  
Als je al preventiecampagnes doet is het beter je te richten naar risicogroepen. Je hebt 4 trajecten: 
geheelonthouders, lichte drinkers, zware drinkers en de stijgers. Die eerste twee moeten we ons geen zorgen 
over maken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat jeugdwerkers zich integreren in jeugdclubs, … en jongeren die 
zwaar drinken persoonlijk gaan benaderen.  

Implicaties voor behandeling 

- Medisch model: afkicken 
- Rol psycholoog: 

• Cognities en verwachtingen aanpakken 
• Motivatie aanpakken 
• Zelfcontrole verhogen (voor zover dit nog gaat en de executieve functies niet aangetast zijn. Als ze wel 

aangetast zijn, dan is er niks meer aan te doen en gaat men geheelonthouder moeten worden. Bij 
jongeren is er vaak nog ruimte om gecontroleerd te drinken, dit is zelfcontrole die je moet oefenen). 

• Deconditioneren van de anticipaties (cue-exposure) 
Bijvoorbeeld als een bepaalde weg met cues je doen denken aan het aankopen van eten of drinken, 
dan deconditioneer je dat door een andere weg te nemen. Dat is in het begin het gemakkelijkste 
totdat de zelfcontrole terug op punt staat.  
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Behandeling  

- Effectiviteit? Zie Williams & Chang (2000) 
• Weinig gecontroleerde studies 
• CBT: reductie symptomen, betere schoolresultaten, … 
• Nog betere resultaten: CBT + Family Support 

Je moet kijken bij meta-analyses wat de resultaten zijn. Over het algemeen zit er hier nog veel minder goed 
onderzoek. Gedragstherapie en CBT leidt tot symptoomreductie maar het lijkt ook beter om daar toch de familie 
in te betrekken. Die familie heeft bij jongeren onder de 18 een grotere rol dan we tot hiertoe aannamen.  

Behandeling (1): cognities uitdagen 

1. Ik heb alcohol nodig om me goed te voelen  
2. Ik ben een saai persoon 
3. Bij de eerste slok valt de spanning weg 

VOORBEELD 

- Vb: Interventie bij zwaar drinkende jongeren (Wiers, 2005) 
- HOE? Inwerken op hun verwachtingen via CT (uitdaagtechnieken) 

• Expliciete cognities beter te veranderen dan impliciete 
• Verband tussen gewijzigde expliciete cognities en gereduceerd drankgebruik (helaas, slechts één maand 

zichtbaar) 
• Ook impliciete cognitieve processen beïnvloeden (Zie www.impliciet.eu) 
• Ook motieven om te gebruiken of te verminderen aanpakken 
• Gecombineerde programma’s lijken aangewezen 

Socratisch uitdagen en tot andere cognities komen.  
Bv. Bij de eerste slok valt de spanning weg: je kan een experiment doen met 2 bekertjes die er neutraal uitzien, 
in het ene zit alcohol, in het andere zit tonic. Via gedragsexperimenten kan je die cognities uitdagen. 
Er zit een hoofdstuk in de syllabus over cognitieve technieken maar in de laatste les zullen we hier meer over 
zien. Hier gaan we vooral volgend jaar in het practicum oefenen.  
Wiers heeft zelf een onderzoek gedaan bij zwaar drinkende jongeren waarin hij met zwaar drinkende jongeren 
gewerkt heeft. Hij zegt dat het lukt om de expliciete cognities te veranderen, maar de impliciete zijn moeilijker.  
Er was een verband met minder drinken maar het bleef maar 1 maand. Expliciete cognities alleen veranderen zal 
dus moeilijk zijn. Je moet ook de impliciete veranderen. Zijn manier om dat te doen met bias modification 
training kan je online vinden (zie link).  
Het is ook een kwestie van de motivatie aan te pakken, en gecombineerde programma’s waarin ook andere 
zaken aan bod komen, dus alleen cognitief werken zal het verschil niet maken.  
Dit is ook het voordeel van OGPT dat men niet aan één bepaalde school hangt, alle mogelijke evidence based 
technieken worden geconsulteerd.  

Behandeling (2): motivatie 

- MI: Motivationeel Interview (Miller, 1983): WAT?? 
• Client-centered: clients’ perspectief staat centraal, heeft grote input 
• Directief: therapeut leidt, brengt ambivalentie in kaart en stuurt aan op beslissing 
• Kortdurend: 15 tot 240 minuten (1 à 5 sessies) 
• Liefst individueel >< groep 
• Als aparte therapie: 104 minuten gemiddeld 
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• Deel van een gecombineerde behandeling: 70 min 
• Artsen of psychologen of paramedici 
• 4 leidende principes: 

empathie tonen (alle gevoelens en gedrag onvoorwaardelijk aanvaarden, begrijpen) 
discrepantie bloot leggen (‘change talk’ uitlokken: welke doelen heeft cliënt en hoe veraf is dat van 
huidige situatie, hoor en benoem elk woord dat naar (wens tot) verandering wijst) 
werken met de weerstand (nooit zelf verandering voorstellen, niet argumenteren, benoem weerstand 
(kwaadheid) als signaal) 
self-efficacy (hoor en benoem elk woord dat naar geloof in eigen mogelijkheden wijst) 

Het meeste onderzoek werd gedaan naar het motivationeel interview. Dat is een client-centered benadering, het 
cliëntperspectief staat centraal. Je gaat hier zeer empathisch werken. Als iemand zegt dat hij of zij geen 
probleem heeft, ga je daarop in door te zeggen dat het vervelend is dat alle andere mensen er wel een probleem 
mee hebben en zijzelf niet. Je gaat de zin van de persoon parafraseren, herhalen, maar door daar kleine 
verschillen in te leggen kan je spanning creëeren in de motivatie en kan de persoon zelf inzichten ontwikkelen. 
Je probeert ambivalentie, twijfel te zaaien: hoe zou het komen dat al die andere mensen dat zeggen? Je gaat 
herhalen, je probeert met hen te kijken waarom anderen dit zouden zeggen, alle zinnen die zij zeggen worden 
herhaald en gebruikt om ambivalentie in te krijgen. Het is een kortdurend programma, vaak als voorloper 
gebruikt, maar het is zeer sterk. 
Je kan dat op 15 minuten doen maar je kan er ook een sessie aan wijden, je kan het individueel of in groep 
doen, het gebeurt ook soms door paramedici.  
Voorbeelden hiervan staan in het tweede artikel van de syllabus. 

Belangrijk is dat je de persoon aanvaard, dat je die probeert te begrijpen en te geloven wat die zegt bv. dat ze 
soms wel controle hebben, dat ze wel zouden kunnen stoppen, … Je moet proberen alle mogelijke negatieve 
aspecten die zouden kunnen helpen stoppen of verminderen bloot te leggen. Men noemt dit soms ook de 
‘change talk’. Je kan ook kijken welke doelen iemand heeft: een diploma hebben, werk vinden, … hoe ver staat 
iemand nu van die situatie? Wat is er een probleem om het doel te bereiken?  
Je moet ook werken met weerstand: nooit verandering voorstellen, want dan krijg je kritiek. Gewoon meegaan 
in het verhaal van de cliënt. Wél de weerstand benoemen: ‘het doet je wel iets’.  
Belangrijk is ook dat die persoon van zichzelf vindt dat hij of zij het niet kan overwinnen, ‘ik kan niet anders’. Als 
die bv. zegt dat hij of zij toch een aantal uren gewacht heeft om bijvoorbeeld op café te gaan kan je aanhalen dat 
er kleine dingen zijn die wél kunnen. Die kan je proberen uitbreiden.  

• Model: zie theorie ‘stages of change’ (Prochaska & Diclemente, 1992)  
Verslaafden: Weerstand tegen verandering of ambivalent 
Basisassumptie: 

geen motivatie --> geen verandering 
Drie voorw: ‘readiness’, ‘willing’, ‘able’ (vroeger: discomfort stuurt verandering)  
‘willing’: is verandering belangrijk? (discrepantie ts realiteit en doelen) 
‘able’: heeft men vertrouwen in goede afloop? (geloven ze dat de therapie effectief is en dat zij 
het succesvol aankunnen?) 
‘readiness’: is verandering een prioriteit? (welk doel heeft men voor ogen en hoe prioritair is de 
methodiek die men daarbij moet volgen) 

Dit model is gebaseerd op het model over de stages of change: je kan pas een verandering implementeren als 
iemand in de laatste fase van motivatie zit, er volledig klaar voor is en zegt ‘ik wil nu echt stoppen’. Zonder 
motivatie kan je niets doen. Je moet de mensen in het motivationeel interview gemotiveerd maken, dit is je taak.  
Er is een verschil tussen readiness, willing en able: sommigen willen wel maar kunnen nog niet, die fasen moet 
je doorlopen. Vroeger dacht men dat men mensen naar huis moest sturen wanneer ze nog niet gemotiveerd 
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genoeg waren, zodat ze nog wat meer tegenslag zouden meemaken, en dan zullen ze wel willen veranderen. 
Nu zegt men dat elke verslaafde twijfels heeft, het is aan ons om die bloot te leggen, maar je moet hier tijd voor 
nemen. Iemand zal niet in één gesprek gemotiveerd zijn, je moet verschillende stappen doorlopen. Je zou 
kunnen zeggen: probeer eens 24 uur zonder alcohol. Of laat mensen een dagboek bijhouden in welke mate ze 
prikkelbaar zijn wanneer ze drinken, en of daar toch niet een verband zou zijn. 
Belangrijk: voorbeeld in de syllabus!  

- Verslaafden zijn ambivalent, dit moet eerst erkend worden (=normaal) en geëxploreerd worden. 
• Weerstand: hoe meer je één oplossing voorstelt, hoe meer men er de nadelen van verzint (vb: aankoop 

rode sportwagen) waardoor de verslaafde in zijn oud gedrag blijft hangen … 
• Kosten en baten analyseren van gewenst en ongewenst gedrag. 
• Impact inschatten van de interpersoonlijke interacties op kosten en baten 

- Casus: jongeman, 18 jaar: heeft geen probleem, hoogstens wat hoofdpijn ‘s morgens, wordt kwaad 
wanneer je verandering suggereert, beweert al ooit eens te zijn gestopt 

Dit laatste is ook belangrijk: je grijpt dit aan om de self-efficacy te verhogen, ‘blijkbaar heb je wel kwaliteiten om 
te stoppen’. Elke misbruiker heeft sowieso twijfels. Ze zeggen dat ze niet verslaafd zijn, dat ze kunnen stoppen, 
maar in zichzelf zitten er sowieso twijfels. De kunst is om die twijfels naar boven te krijgen.  

- MI: Motivationeel Interview (Miller, 1983) - Onderzoek? 
• Colby ea (1998, 2005); 

MI rookstop bij adolescenten (1 sessie) tov ‘kort adviesgesprek’ 
Meer jongeren abstinent (tot 6 maanden later) met MI 
Maar... niet minder sigaretten en niet minder dagen 
Biochemische controles op de zelf-rapportages 

Blijkt dat je met het MI meer bereikt dan met een gewoon gesprek. Als je daar dus een beetje in getraind bent, 
dan werkt dat wel, in die zin dat men 6 maand lang niet rookte. Nadien was het effect wel weg. Motivatie is dus 
een stap, een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende. Het gaat hier over een aantal jongeren die 
gestopt waren, een aantal niet, maar als je dat op het totale groepsniveau bekijkt (over sigaretten en over dagen) 
kreeg je geen resultaat, alleen wel over abstinentie (?). Er waren ook biochemische controles om te kijken of de 
zelfrapportages wel klopten.  
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• Monti ea (1999) 
MI alcoholreductie bij adolescenten (1 sessie) tov TAU (beiden zonder familie) 

Beide groepen alcoholreductie 
Beide groepen ‘hoge readiness’ 
Beide groepen minder alcohol gerelateerde problemen (harm reductie) 
Geef differentieel effect 

• Dennis ea (2002, 2004) 
MI bij adolescenten met cannabisgebruik (5 condities) 

MI 2/CBT 3 (relapse prevention voor high risk situaties) : best + cost-effectief 
MI 2/CBT 10 (relapse prevention, ook problem solving, emotieregulatie) 3 ‘familie’ therapieën: 
MFT: multidimensionele familietherapie (vooral: interpersoonlijke functioneren)  
CRA: aanpak antecedenten, ouderlijke support voor abstinentie 
FSN: met thuisbegeleiding, ouderlijke support 

MI combineren met gedragstherapie: die eerste conditie was al voldoende! Je kan 10 sessies gedragstherapie 
geven, maar dat was niet nodig. Wat gebeurde er in de gedragstherapie: ook aan de relapse werd aandacht 
gegeven, wat met de impliciete associaties, want als die nog blijven bestaan is de kans groot op herval. Ook 
hoge risicosituaties heeft men met problem-solving proberen benaderen dus dat was zeker een meerwaarde. In 
die zin is gedragstherapie toevoegen dus beter. Hier heeft men ook bekeken naar de effecten van 
familietherapieën: die doen wel iets maar eigenlijk was dat kortdurend en met gedragstherapie had je goede 
resultaten.  

• Burke ea., 2002, 2003: meta-analyse (30 MI-studies) 
MI > niets doen, TAU, psycho-educatie alleen 

MI = CBT (12 sessies) 
MI effect sizes: medium (.56) drug abuse 
MI effect sizes: small to medium (.25 tot .53) alcoholism  

• Dunn ea., 2001: review (26 MI-studies) 
10/15 studies: MI succesvol voor reductie middelenmisbruik (f= tot .85) 
2/2 studies: MI succesvol voor rookstop (f=.23) 
2/4 studies: MI succesvol HIV risk interventies (f=.46 tot .64) 
3/5 studies: MI succesvol dieet/beweging interventies (f=.36 tot 2.17)  

—> een effect size van 0.5 is middelmatig, 1 is goed. De effect sizes zijn dus klein tot gemiddeld. Voor voeding 
en beweging zijn ze zeer goed, dus ook mensen die op dieet willen gaan kunnen zo’n MI gebruiken.  

- Problemen 
• Controlegroepen? 
• Controle voor aandacht? 
• Weinig onderzoek naar treatment integrity, training therapeuten?  
• Afhankelijke varabelen? 
• Werkzame elementen? 
• Medieert verandering in motivatie de uitkomst van behandeling 

(Snel besproken in de les, dus niet veel extra uitleg hierover)  
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Behandeling (3): zelfcontrole 

- Gedrags- en cognitieve interventies (CBT) binnen een zelfcontrole 
• Opbouw therapeutische relatie 
• Rationale toelichten 
• Alcoholdagboek (ABC; ook: craving) (vb) 
• Doel formuleren: gecontroleerd drinken of abstinent? 
• Lijst van risicosituaties opmaken, hiërarchie opbouwen 
• Consequenties wijzigen (via een contract) (vb) 
• Cognities uitdagen 
• Probleem-oplossingsstrategieën (vb) (ook Relapse Prevention (Marlatt)) 
• Zelf-instructies formuleren op kaart(ZIT) 
• Cue-exposure 

Wat moet je nu doen: de therapeutische relatie opbouwen, de rationale toelichten (psycho-educatie: waarom is 
het belangrijk om er iets aan te doen), wat de gevolgen zijn (zie les), best zo’n dagboek laten invullen waarin je 
de A, B en C invult. De persoon moet tot zelf-inzicht komen: men moet zelf de cues kunnen vinden die 
automatisch met alcohol geassocieerd zijn, eventueel ook de craving, en ook de gevolgen op lange en korte 
termijn voor die persoon dan. Nadien kan je het dagboek gebruiken om de A, B en C te veranderen. 
Bijvoorbeeld wat is je doel: gecontroleerd drinken of abstinentie? Wat zijn dan de risicosituaties (belangrijke 
cues: feestje? Met vrienden?) zo kan je een hiërarchie opmaken gaande van makkelijk tot moeilijk. Het is geen 
enkel probleem om in het begin risicosituaties te vermijden: bv. Vrijdagavond naar de film gaan en niet op café, 
of bij iemand thuis gaan, .. langzamerhand kan je die situaties moeilijker maken tot het moeilijkste punt.  
Bij de antecedenten zitten cognities maar ook geconditioneerde cues: bv. Als mensen voor de tv zitten doen ze 
een drankje open, als je op café zit automatisch alcohol nemen, … dit kan je deconditioneren met cue-
exposure, dan word je blootgesteld aan de moeilijke cue, maar zonder dat je het gedrag kan stellen. Dan zie je 
dat de craving eerst toeneemt maar dan daalt. Omdat het verwachtingsleren niet klopt, ga je eerst sterk naar 
het middel verlangen maar uiteindelijk gaat de cue niet langer een herinneringswaarde hebben en ga je ook niet 
langer zin hebben. Verder kan je ook best via een contract werken (zie voorbeeld). Belangrijk is de relapse 
prevention: er op wijzen dat de impliciete cognities er voor de rest van het leven zijn. 
In de les rond dwang gaan er ook meer cognitieve technieken worden toegelicht.  

VOORBEELD: CONTRACT 

VOORBEELD: DAGBOEK 
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VOORBEELD: PROBLEEM-OPLOSSING 

1. Wat is mijn probleem? 
“Ik kan in de jeugdclub na het tweede drankje niet stoppen” 
2. Hoe los ik het op? 
3. Plannen bedenken en evalueren 
4. Hoe volg ik mijn plan? (cue cards of buddy) 
5. Hoe is het verlopen? 

(Zie syllabus, vooral goed voor relapse prevention: je helpt verschillende oplossingen te bedenken voor het 
probleem).  

Behandeling (4): andere gedrags- en cognitieve interventies (CBT) 

- Indien klassiek geconditioneerd: stimuluscontrole en cue-exposure 
 

Voorbeeld van een therapie: 10 sessies cue exposure, elke sessie heeft ongeveer 30-35 minuten geduurd. 
Telkens werd de jongere blootgesteld aan een cue die voor hem zeer gevaarlijk was. Je kan dat niet in de 
therapieruimte doen, dus ga je vaak op verplaatsing gaan. De jongere woonde nog thuis en wou niet dat zijn 
ouders betrokken werden, dus zijn ze op café geweest. Overdag met de aanwezigheid van de therapeut is dat 
al gemakkelijker, het kan ook zijn dat de therapeut in de auto blijft zitten en dat de jongere zelf binnen gaat, .. 
belangrijk is vooral dat men de craving ervaart. Vóór de sessie scoorde de jongere 60 op 100, en het is steeds 
moeilijker om die craving naar omhoog te krijgen. Je kan alles met die alcohol doen (ruiken, kijken, voelen, zelfs 
één druppel proeven) behalve opdrinken. Zo deconditioneer je de associaties. In het begin is dat zeer hevig, 
maar als je dat 3-4 keer doet dan daalt dat. Belangrijk is ook dat je de jongere niet naar huis stuurt als het niet 
gedaald is. Als je de sessie zou afsluiten en er is nog hoge craving weet je zeker dat die jongere om het hoekje 
naar de nachtwinkel gaat en daar iets koopt. Die kan dat op dat moment niet controleren.  

Vanaf hier niet gezien in de les 

Toekomstige ontwikkelingen 

- Integratie (neuro-)biologische, genetische modellen met psychologische modellen 
- Onderzoek naar werking gen-omgevingsinteracties 
- Genetische matching bij behandeling 
- Onderzoek naar beïnvloeding van automatische processen 
- Onderzoek naar gedrag in sociale context 
- Onderzoek naar individuele gevoeligheid 
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Interessante infobronnen 

- Belgische site 
• www.vad.be (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen)  

Info rond: 
Wetgeving (alcohol, (soft)drugs, gokken) 
Visie op preventie en behandeling  
Vormingsaanbod 

- Nederlandse sites 
• www.trimbos.nl 
• www.drugsinfo.nl 

9. Werken met adolescenten 

- Te overwegen: 
• Puberteit ligt nu twee jaar vroeger dan 100 jaar geleden (ts 8 en 14 jaar) 
• Maar weg naar zelfstandigheid wordt steeds langer (studies tot 23 jaar?) 
• Impact ouders: langer maar lastig! 
• Impact therapeutische relatie  (>< streven naar autonomie en onafhankelijkheid) 
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- Te overwegen mbt therapie: 
• Welke adolescent meldt zichzelf aan? 
• Angst voor stigma (‘anders zijn’) 
• Hoge drop-out 
• Hoge non-compliance 
• Volwassenunit of kinderunit? 
• Wie betaalt? (ouders?? implicaties!!) 
• Wat met gedwongen hulpverlening? 

- VALKUILEN?? 

- Te overwegen mbt therapie: 
• Waak erover dat jongere jou geen verlengstuk van de ouders vindt 
• Waak erover geen gelijke te willen zijn 

- Bouw warme empathische relatie op en straal expertise uit (coach-model) 
• diagnosticus (identificeer mechanismen en sterktes) 
• psycho-educatie (kennis en vaardigheden) 
• consultant rol (socratische houding, geen betweter) 

- Ook met ouders omgaan vraagt expertise: 
• empathie 
• sommige ouders kunnen therapeut-helper zijn 
• sommige ouders kunnen zelf cliënt worden 
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LES 6: STEMMINGSPROBLEMEN/
DEPRESSIE 

1. Inleiding 

Aan de faculteit is een therapiecentrum verbonden, waar momenteel een jongen van 17 is aangemeld. Hij gaat 
bijna niet meer naar school, is schoolmoe, en de mama heeft zelf een depressie gehad. Zij zegt dat hij niet uit 
zijn bed geraakt, … dus dat hij hetzelfde als haar heeft. Dus hij meldde zich aan, in de verhalen die je hoort is die 
jongen waarschijnlijk op school niet bij de beste, maar dat is geen reden om een depressie te ontwikkelen. Wat 
zijn dan de risicofactoren, en wanneer spreken we van een depressie? Is het de mama die spreekt van een 
depressie? Bij jongeren is het niet zo gemakkelijk om een depressie te identificeren. Bijvoorbeeld bij de jongen is 
de vader zeer succesvol en hij wil ook zo worden. Daar zit al iets belangrijk: momenteel zijn de eisen in de 
maatschappij naar succesvol zijn liggen zeer hoog, maar de weg daar naartoe is niet gemakkelijk. Dan zie je 
bijvoorbeeld bij jongeren die op school al niet de beste zijn, dat zij daarop afhaken: schoolmoe worden, … 
Daarnaast moeten we ons de vraag stellen: is dit een risico voor suïcide of niet.  

Vooral de ‘loss of interest’ is bij jongeren niet gemakkelijk te onderscheiden, want dat is niet zoals volwassenen. 
Dit is wel een belangrijk criterium, en dan zijn er een aantal andere criteria maar die zijn niet allemaal noodzakelijk 
dus dat is zeker niet gemakkelijk. Je kan slaapproblemen hebben, eet- en gewichtsproblemen, … daar moet je 
maar een aantal van hebben. Ook suïcidale gedachten zijn in principe niet noodzakelijk, die kunnen zich nog 
later ontwikkelen. 

DE DEPRESSIEVE ADOLESCENT: 

- droeve stemming 
- onvermogen om plezier te hebben 
- schuldgevoelens  

- eigenwaarde: laag 
- onvrede met eigen lichaam & relaties 
- suicidale plannen en daden 

- lusteloos, verminderde productiviteit 
- weinig prestatiemotivatie 
- verminderde eetlust 
- vermoeidheid 
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- slaapstoornissen 
- somatische klachten 

- agressief 
- spijbelen 
- drugs/alcohol-misbruik 

Algemeen maken we 4 clusters van kenmerken, we noemen dit ook een ‘klavertje vier’. De eerste cluster is een 
gevoelsmatige kant waarin het onvermogen om voor dingen te gaan achterwege blijft, vaak ook heeft men 
schuldgevoelens maar die worden niet verwoord. Mensen komen daar niet zomaar voor uit. Maar niet de 
activiteiten van de dag opnemen, of daar geen plezier aan beleven, is belangrijk.  

Daaronder staat de tweede cluster, de negatieve gedachten. Meestal hebben ze een laag zelfbeeld, dat is ook 
relatief: het zit hem dikwijls in kleine details, hiervoor gebruik je dan best een vragenlijst.  Er is ook onvrede en 
soms suïcidale gedachten/plannen. De derde cluster zijn slaapproblemen, somatische klachten, vermoeidheid, 
… Veel depressies worden niet onderkend omdat men dit ook soms uit door prikkelbaar en agressief te zijn. Bij 
veel mensen wordt dat geassocieerd met conduct disorder, gedragsproblemen, … maar ziet men niet dat 
daaronder een depressie schuil gaat. Bijvoorbeeld een meisje met zwaar overgewicht: de psychiater dacht dat 
zij beter bij iemand terecht kon omwille van eetproblemen. Tijdens het eerste gesprek zaten de ouders constant 
opmerkingen te geven over het meisje. Ze staat niet op, luistert niet, … Als gesprekstechniek kan je dan vragen 
aan het meisje of die uitspraken niet zeer confronterend zijn voor haar. Hierop begint zij dan te wenen. Zo bleek 
het dat die ouders hun dochter zagen als een ‘stout kind’. Je hoorde allerlei symptomen van gedragsproblemen 
maar wanneer je dat meisje apart nam zag je dat dat eigenlijk een depressie was. Zelfs de kinderpsychiater waar 
ze waren aangemeld sprak van een eetprobleem, terwijl de echte problematiek niet onderkend was. Van zodra 
dat besproken werd met die ouders, schrokken zij erg. Daarom is het aangeraden om hier alert voor te zijn. 
Zeker ook jongeren die drugs of alcohol gebruiken doen dat vaak als een vorm van ‘medicatie’, om zijn eigen 
gemoedstoestand aan te kunnen. Minstens 1/4 jongeren in verslavingsklinieken heeft ook een depressie.  
Bijvoorbeeld bij spijbelen wordt vaak de reden niet in rekening gebracht: er kunnen vele andere redenen zijn, 
maar depressie kan daar ook aan de grondslag liggen, en dan is het spijbelen maar een secundair symptoom. 
Dat is omdat zij de doelen die op school vooropgesteld worden niet meer kan bereiken of daar de motivatie voor 
verloren is.  

DSM 

- Depressieve stoornis 
- Dysthyme stoornis 
- Kritiek: 

• observeerbaar? (zie box 14.1) 
• ontwikkelingspsychologische aspecten ? 

Peuters: symptomen van separatieangsten 
Kinderen: vaak enkel prikkelbaar, geen suïcide 
Adolescenten: eerder anti-sociaal gedrag of alcohol- en drugsmisbruik 

In de DSM wordt naast een depressie ook de dysthyme stoornis onderscheiden. Hier moeten we aandacht voor 
hebben want dat kan zelfs 4 jaar aanslepen, en in vergelijking met een depressie kan dat nog veel moeilijker te 
identificeren zijn, omdat het ‘onder de radar’ blijft. Bij iemand die zich plots terugtrekt, zich niet goed voelt, 
huilbuien heeft, … ga je al sneller denken aan depressie, maar bij de dysthyme stoornis kan het zijn dat je 
mensen tegenkomt waarbij je bijna denkt dat het hun persoonlijkheid is. Als iemand zich vaak negatief opstelt, 
weinig interesse toont, .. kan dat best een dysthyme stoornis zijn.  
Verwijzing naar de syllabus, box 14.1: de grote problematiek is het screenen, onderkennen, en in die box staat 
een voorbeeld van een studie waarin gevraagd was aan leerkrachten op school, aan ouders thuis en aan 
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jongeren zelf om een depressie-vragenlijst in te vullen. Als je kijkt hoe groot de overeenstemming is, dan is dat 
dramatisch. Er zijn jongeren die aangeven dat ze depressief zijn maar de ouders zien het niet, of de leerkracht 
ziet het niet, … als je zou willen een multi informant visie hebben is dat voor depressie een ramp. 
Er is ook ontwikkelingspsychologische differentiatie: de manifestatie van depressie is echt verschillend qua 
leeftijd. De kernelementen (zie begin) zullen er altijd zijn, maar er is een differentiële manifestatie. Bijvoorbeeld bij 
peuters kan dit zich uiten in de vorm van separatie-angst, bij kinderen is het vaak de prikkelbaarheid, en bij 
jongeren is het vaak antisociaal gedrag en middelenmisbruik.  
Iemand die depressief is zal niet langer zijn ontwikkelingstaken opnemen, zal zeker op school uitvallen hoe dan 
ook. 

Prognose (ongunstig) 

- Zelfdoding 
• Doodsoorzaken bij 15 tot 19-jarige Vlaamse jongeren 

(www.zorg-en-gezondheid.be 
25% verkeersongevallen, 
25% zelfdoding 
alle andere oorzaken samen: 50% 

• duur depressieve episode: 9 maanden 
• duur dysthyme stoornis: tot 4 jaar 
• + kans op herval (tot 70% binnen de vijf jaar)!  
• + ontwikkelen van bipolaire stoornis 

- Nb vanuit depressie meerdere trajecten: Multifinaliteit 

1/4 jongeren overlijdt aan zelfdoding. Alle andere oorzaken samen, 
daar zitten ook wel ziektes etc. tussen. Het lukt niet altijd om de 
situatie te kantelen en als therapeut kruipt dit wel in de kleren.  
Bij heel veel jongeren gaat het niet zo ver, maar denk er toch aan om 
dat te bevragen. Probeer langzamerhand jezelf bepaalde zinnen 
eigen te maken die jou gemakkelijk liggen om zo’n dingen te gaan 
bevragen. Bijvoorbeeld ‘zie jij het zelf soms als hopeloos? Denk je 
soms dat er geen oplossingen meer zijn?’ Je moet niet zeggen ‘denk 
jij aan suicide’ als iemand daar zelf nog niet aan gedacht heeft, maar 
je kan vragen ‘denk je dat er misschien maar één oplossing meer is’ want dat is wat men vaak denkt bij 
suïcidale gedachten. Ze willen er uit, want die depressieve episode duurt 9 maanden en de dysthyme stoornis 
duurt nog langer, dus ze krijgen een tunnelvisie, ze zien maar één oplossing. Dat is een proces waar je moet 
naar vragen. Eenmaal dat je dan de vraag gesteld hebt ‘denk je er soms aan om eruit te stappen’, dan moet je 
kijken of er al concrete plannen zijn, en hoe concreet zijn die? We spreken hier wel over een professionele 
relatie: als je dit in je vriendenkring meemaakt moet je zo iemand doorsturen naar de hulpverlening. Als vrienden 
heb je een andere positie. We kunnen nooit onze eigen familie of vrienden behandelen. Je hebt een andere 
band, maar je kan hen wel helpen die stap naar de hulpverlening te zetten.  
In de hulpverlening moet je aanbrengen dat er ook andere oplossingen zijn voor hun probleem. 
Dit is wat we noemen het ‘suicide contract’: als je binnen de hulpverlening voelt dat iemand suïcidale gedachten 
heeft, dan maak je een contract op, dat zolang die persoon bij jou in de hulpverlening zit dat die belooft om altijd 
andere alternatieven uit te testen, en dat die het suïcidale plan zal opbergen. Daarbij zeg je niet dat dat dom is, 
je kan dat niet veroordelen, maar ze moeten eerst alle andere oplossingen uitproberen en weten dat er meerdere 
zijn. Zeker als je ambulant werkt zeg je dat er de mogelijkheid is tot een tijdelijke opname, omdat die kan helpen 
om het lijden te verlichten. Er is ook mogelijkheid tot medicatie (zie verder). 
Je moet ook wel empathisch zijn, en uitleggen dat je begrijpt dat hun lijden momenteel ondraaglijk is, omdat het 
zo lang duurt. De meeste mensen raken daar ook niet zelf uit, dus je hebt een soort hulp nodig, en wat erger is: 
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70% hervalt binnen de 5 jaar. Eenmaal je een depressieve episode hebt meegemaakt is de kans groot dat je een 
tweede of een derde episode meemaakt. 
Er is ook kans op een bipolaire stoornis.  

Er zijn mensen die perfect met een depressie in het leven kunnen staan en kunnen functioneren. Je moet vooral 
weten wat het herval uitlokt (dit is met alle AS-I stoornissen). Als je weet wat de signalen zijn van herval kan je op 
dat moment snel een hulplijn inroepen, werkboeken terug bovenhalen, naar de psycholoog gaan, ... zo kan je 
ervoor zorgen dat je een tweede of derde depressie vermijdt.  

Comorbiditeit 

- Hoog 
- Depressie >< Gedragsstoornis (3 mogelijke opties) 

Er is veel comorbiditeit: depressie gaat vaak samen met een ander probleem. Vooral voor gedragsstoornissen 
en middelenmisbruik is er een hoge incidentie. Als iemand spijbelt is dat vaak het gevolg van een depressie, er 
zijn ook wel een aantal mogelijke opties, het is ook andersom mogelijk, dat bijvoorbeeld de gevolgen van 
iemand met veel ADHD die vaak opmerkingen krijgt, dat die zich niet aanvaard voelt en dat de depressie 
secundair is. Dus het is mogelijk dat depressie tot gedragsstoornis leidt maar ook omgekeerd. 
Ten slotte is het ook mogelijk dat als iemand bv. een angst- of dwangstoornis ontwikkeld heeft, dan zal die ten 
gevolge van die problematiek heel sterk vermijden, dit wordt dan verkeerdelijk als gedragsstoornis 
geinterpreteerd, maar die zal mogelijk ook depressief worden omwille van zijn lijden door de problematiek. Er is 
dus ook een mogelijkheid dat er een derde problematiek de beide verklaart. Ook eetstoornissen kunnen de 
verklaring zijn.  

Prevalentie 

- 0,9% depressie bij kinderen <5j (jongens=meisjes) 
- Kindertijd: 2-5% 
- neemt toe vanaf de adolescentie (5%-8%) (jongens < meisjes) 
- lifetime prevalentie: 12%-15% 
- Spontaan herstel: jongens > meisjes 

Nog iets ontwikkelingsgericht: depressie bij kinderen komt voor, toch 2 à 5 procent, en dit neemt toe vanaf de 
puberteit. Waarom dit zo is, daar is men nog altijd naar op zoek. Het is belangrijk dat het bij jongens minder is 
dan bij meisjes: bij meisjes tot 25%. Lifetime prevalentie is ook hoog: veel mensen gaan toch 1 keer in hun leven 
een depressie meemaken. Het spontaan herstel is ook gunstiger voor jongens dan voor meisjes.  

Risicofactoren 

- Genen 
• Serotonine transporter promotorgenpolymorfisme: 

5-HTTLPR (s/s, s/l, l/l) 
BDNF-gen (val/val,val/met, met/met) polymorfisme 

- Omgeving 
• Gedrag moeder/vader 

bron van stress 
bescherming stress 

• Levensgebeurtenissen 
ernstige, zeldzaam  
milde, dagelijkse 

• Vroege mishandeling 
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- Neurobiologie  
• HPA-as (CRF , cortisol ) - (Guerry, Hastings, 2011) 
• Mono-aminen (Ser, NA, Dop) 

Dopamine (belonings)systeem 
Amygdala 
Hippocampus 
Prefrontale cortex 

- Genen: Depressieve ouder verhoogt kans: Aanleg en/of milieu? 
- Omgeving: 

• Rol van de opvoeding: afwijzing, onveilige hechting, model voor ER 
• Rol van stress & life-events: trauma, (emotionele) mishandeling 

- Rol biologische factoren (neurotransmitters): Oorzaak of gevolg? 

Een veel gebruikt model is het medische model. Het is vreemd dat depressies bij een psychiater terechtkomt, 
omdat men vaak denkt aan een medische oorzaak, terwijl we voor 99% zeker kunnen zijn dat het een 
psychologisch probleem is. Dus hier voel je de spanning met de psychiaters: ze kunnen zeker behulpzaam zijn, 
maar het model dat hier staat kan niet de problematiek in zijn totaliteit verklaren. 
Wat zegt men binnen de medische wereld: genen zijn belangrijk. Er zijn inderdaad een aantal genen die 
belangrijk zijn, zoals 5-HTTLPR (staat in voor serotonine-transport), daarbij zijn er dan drie varianten (denk aan 
dominant/recessief), maar men weet dat als je de ‘juiste’ combinatie hebt, dat je dan meer depressie ziet. Maar, 
een gen kan geen depressie veroorzaken. Een gen is een kwetsbaarheidsfactor, die bij een bepaalde omgeving 
de depressie kan faciliteren. Iedereen van ons heeft zeker gen-fracties die tot psychopathologie leiden, maar dat 
is alleen maar een kwetsbaarheid. Net zoals we ook genen hebben om overgewicht, schizofrenie, .. te 
ontwikkelen, het is niet het gen op zich maar bij bepaalde omgevingen zie je die gen-fracties geactiveerd 
worden. Belangrijk daarbij is de omgeving, de opvoeding die een bron van stress kan zijn of beschermend kan 
zijn, maar vooral levensgebeurtenissen. Dit zijn zeker triggers van de gen-fracties. Ook mishandeling is een 
belangrijke factor.  

Die gen x omgeving-interactie is ook neurobiologisch te detecteren, en vooral in de hersenen: je ziet de cortisol-
productie veranderen, dopamine aanpassingen, … en men ziet ook verschillen in de amygdala en de prefrontale 
cortex. Het probleem hier is dat men nooit weet wat oorzaak en gevolg is. Als iemand al 3 maand niet 
buitenkomt is het niet abnormaal dat je dat in de hersenen ziet. Is dat daarom de oorzaak, dat weten we niet, 
misschien is het gewoon een gevolg. Het is nog steeds door bepaalde dingen te denken dat je bepaalde dingen 
gaat voelen maar dat ook je lichaam daarop reageert. Zeker over psychosomatiek weten we dat je door negatief 
te denken spierspanning, ademhalingsproblemen, hyperventilatie, … kan krijgen, dus je kan met je gedachten je 
lichaamsprocessen sturen. 

Het is wel zo dat wanneer je trauma’s hebt meegemaakt dat je dat ziet in de amygdala, maar eigenlijk zijn dat 
dan maar reflecties van wat in de omgeving gebeurd is. Een trauma zit in de amygdala. Iemand die langdurig 
alcohol en drugs gebruikt om met een depressie om te gaan, dan ga je dat zien in de prefrontale cortex, want 
het zijn die executieve functies die gestoord zijn. Het zijn gevolgen of geassocieerde symptomen van de 
omgevings-stress. Dus het medisch model verklaart niet voldoende als je daar niet de psychologie aan 
toevoegt.  
Het is zo dat erfelijkheidsonderzoek aantoont dat je een verhoogde kans hebt op een depressie wanneer je kind 
bent van een ouder met een depressie, maar zie voorbeeld in het begin: de mama zit voortdurend te zeggen dat 
haar kind een depressie heeft. Dus is dit aanleg of milieu? Iemand die voortdurend in een negatieve zingevings-
stijl opgroeit, die hoort dat ‘de wereld om zeep is’, die een moeder heeft die omwille van een depressie er niet is 
voor haar kind omdat ze er niet voor kan zorgen, … dat is dan niet de oorzaak, maar een ouder met een 
depressie is niet zoals een virus een causale oorzaak van een depressie. Het zal meer voorkomen maar het kan 
evengoed ten gevolge van een shared environment zijn dat een jongere ook een depressie krijgt.   
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Kindfactoren 

1. ‘Anders zijn’ —> neg. Zelfbeeld ( —> negatieve triade) 
• impact handicap, hoogbegaafdheid, chronische ziekte, tekort SOVA  

2. Kritische rol van temperament (NA, PA zie ook box 14.3 over EF) 
3. Kritische rol emotieregulatie 

Er zijn drie kindfactoren, die minstens evengoed de depressie kunnen verklaren. Een belangrijke is ‘anders zijn’: 
zowel een handicap, hoogbegaafdheid, een chronische ziekte, tekort aan sociale vaardigheden, … in de 
puberteit, wanneer je ontwikkelt wil je die hoge standaarden van de maatschappij bereiken, hier zijn het dus 
weer kindfactoren in een bepaalde omgeving, waarbij ‘anders zijn’ de jongeren in onze maatschappij niet 
gemakkelijk maakt. Wij hebben het moeilijk met mensen die anders zijn en we gaan voor hen de doelen anders 
invullen, maar die jongeren zijn daar niet altijd blij mee. 
Bijvoorbeeld een jongen in behandeling, met dyslexie. De ouders vonden dat niet erg, ze stuurden de zoon naar 
een technische zoon, hij werd beschouwd als de andere kinderen van het gezin. De ouders hadden beiden een 
universitair diploma en op elk familiefeest ging het over studeren. Alle kinderen hadden een universitair diploma 
en er werd telkens gesproken over toekomstplannen. Die ouders wilden dat anders zijn van hun kind 
aanvaarden maar binnen het ruimere milieu werd het niet aanvaard.  

Er is ook nog de rol van temperament en van emotieregulatie (hieraan wordt een les gewijd).  

Rol van temperament 

- Tripartite model van Watson en Clark 
• Negatieve affectiviteit (NA) 
• Positieve affectiviteit (PA) 
• Fysiologische hyperarousal (FH) 

- Balans tussen de drie factoren is belangrijk 
• Hoge NA: typerend voor depressie en angst 
• Lage PA: specifiek voor depressie 
• Hoge FH: specifiek voor angst 

Het tripartie model zegt dat er drie basisprocessen zijn in temperament die ons handelen gaan bepalen. 
Iedereen van ons heeft een bepaalde score voor negatieve affectiviteit (het BIS-systeem - terugtrekken, inhibitie), 
positieve affectiviteit (het BAS-systeem, toenadering), en die twee samen bepalen het gedrag.  
Belangrijk voor mensen die emotioneel zijn en die gevoeliger zijn om psychopathologie te ontwikkelen: zij scoren 
allemaal hoog op negatieve affectiviteit, de gebeurtenissen komen harder aan, ze raken je meer. Dat is niet 
verkeerd, geen enkele persoonlijkheidstrek heeft een lading (positief/negatief). Iemand met een hoge negatieve 
affectiviteit is ook iemand met veel empathie. Invoelingsvermogen is een positieve kant. De meeste psychologen 
scoren hier redelijk hoog op, omdat dat bepaalt hoe snel je aanvoelt dat iemand een probleem heeft.  
Het gevolg is dat je zelf ook veel sneller geraakt bent door allerlei gebeurtenissen rondom jou, zoals afwijzing, 
ruzie, … Daarnaast heb je ook positieve affectiviteit, en dat kan een stuk compenseren. Als je open staat in de 
wereld, zal jou dat sterker maken. Maar de combinatie van hoge negatieve affectiviteit en lage positieve 
affectiviteit, is typisch voor depressie. Terwijl angstige mensen hebben een hoge negativiteit maar een normale 
positieve affectiviteit.  
Er is nog een derde punt: de arousal-component is ook verschillend tussen mensen. Stel dat je het zebrapad wil 
oversteken en er is een auto die maar laat ziet dat jij daar loopt en met gierende remmen probeert die tot 
stilstand te komen, dan zal bij de ene meer arousal geactiveerd zijn dan bij de ander. Hoe hoger of sneller die 
arousal in bedreigings-modus schiet, hoe meer kans je hebt om een angststoornis te ontwikkelen. Dat is een 
model dat veel bij kinderen gebruikt wordt en dat ook kan verklaren waarom bij sommige jongeren de 
differentiatie tussen angst en depressie niet altijd goed te maken is. Zeker wanneer er een hoge negatieve 
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affectiviteit is zie je ook veel comorbiditeit tussen angst en depressie. Kortom, het temperament is zeer 
belangrijk. Het is biologisch bepaald, en misschien is dat gerelateerd aan de genen. De genen sturen ons 
dagelijks gedrag, kunnen gecombineerd worden met temperament, en dat zal je gevoeligheid voor 
omgevingsfactoren zeker bepalen.  

2. Verklaringsmodellen 

- Competentiemodel 
- Model over aangeleerde hulpeloosheid/hopeloosheid 
- Informatieverwerkingsmodel 
- Integratie: Transactioneel model 

Er zijn een aantal modellen die ons helpen om binnen de psychologie het VIB te maken. We zullen zien hoe je bij 
iemand tot zo’n beeld kan komen, om dan de behandeling daarop af te stemmen. Deze modellen staan 
allemaal in het boek.  

Competentiemodel 

- Depressie als resultaat van tekort aan SOVA 
- Vicieuze cirkel: 
 

- Sociale competentiemodellen 
• Rol van positieve vs negatieve feedback 
• Ook operant model genoemd 

- Onderzoek Cole, Martin & Powers (1997) 
• 617 jongeren tussen 8 en 13j 
• Vulde: 2x CBSK en 2x CDI in 
• Hypothese: 

(1) tekorten in zelf waargenomen competentie staan in verband met depressie 
(2) feedback van anderen draagt bij tot de zelf waargenomen competentie 

• Resultaten bevestigen hypothesen 
Meisjes > jongens 

Dit is bij kinderen lange tijd een belangrijk model geweest, dat zegt dat jongeren vaak een depressie gaan 
ontwikkelen als ze te weinig sociale vaardigheden hebben. Zwakke sociale vaardigheden leiden tot veel 
interpersoonlijke verwerping: je hebt het gevoel er niet bij te horen, anders te zijn, dan ontwikkelt zich een 
depressie en gaat men zich nog meer terugtrekken. Dit is een zeer eenvoudig schema waarbij de kindfactoren 
heel centraal staan. Het wordt ook het operante model genoemd omdat men zegt dat depressie ontwikkelt ten 
gevolge van die sociale terugtrekking, je krijgt bijna geen positieve feedback meer, hoe meer je terugtrekt hoe 
minder leuke dingen die gebeuren, en die negatieve feedback maakt dat je nog zwakker wordt in sociale 
vaardigheden, dat je nog meer gaat terugtrekken, enz.  
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Het heeft dus allemaal te maken met feedback. Dit is deels terecht, omdat er in gezinnen waar veel negatieve 
feedback wordt gegeven aan kinderen er meer depressies voorkomen. Eigenlijk is dit model wel al verlaten. 
Toch moet je hier nog oog voor hebben dat die vicieuze cirkel kan verklaren waarom mensen niet meer uit een 
depressie geraken. Eenmaal dat men die cirkel een paar keer heeft doorlopen zie je dat er niets meer is wat leuk 
is, men heeft geen hobby’s meer, en daar moet je dan aan werken: dat men terug positieve ervaringen opdoet. 
Je kan een lijst opmaken met die jongere wat ze vroeger leuk vonden, je moet kleine dingen vinden, 
dagdagelijkse lijstjes maken waar iemand vroeger plezier aan had om zo uit die cirkel te geraken. 
Soms ook voor volwassenen doet men fitness-therapie, dat men fysieke activiteit oplegt om mensen te helpen, 
en dat is op dit model gebaseerd. Dit gebeurt in de psychiatrie: mensen worden naar de kine gestuurd, om hen 
uit de depressie te halen.  

Een onderzoek hierrond: men heeft kinderen tussen 8 en 13 jaar op twee verschillende tijdstippen een CDI en 
een CBSK (Competentie-belevingsschaal voor kinderen, beste test om het zelfbeeld te meten - je leert heel snel 
de psyche van het kind kennen. Je zou dit standaard moeten afnemen bij kinderen.) laten invullen. Men wou 
kijken hoe het zelfbeeld zich tot die depressie verhoudt, en vooral wat is de rol van feedback. Het negatieve 
zelfbeeld verklaarde de depressie 9 maand later maar vooral de wijze waarop anderen feedback gaven 
bepaalde de waargenomen competentie en die verklaarde dan de depressie. Het model waarin die depressie 
verklaard werd omwille van te weinig positieve feedback, werd bevestigd.  

Model voor aangeleerde hulpeloosheid/hopeloosheid 

- Depressief individu vermijdt maar …waarom? 
•  Ziet externe gebeurtenissen buiten eigen controle (rol attributies) 

- Herformulering theorie binnen attributioneel kader 
• Falen: stabiel<>onstabiel, globaal<>specifiek 

+ ook: intern (eigen schuld, eigen onkunde)>extern 
• reeds 27 prospectieve studies: bevestiging van dit model   
• uitbreiding: ook gevoel van hopeloosheid 

Bij volwassenen is er ook een zeer bekend model van de aangeleerde hulpeloosheid (Seligman), waarbij men 
ziet dat mensen vaak zeggen ‘de gebeurtenissen hebben mij overvallen, ik kan er niets aan doen’. Dan kom je 
terecht bij attributies en cognitieve processen. Ondertussen zijn deze modellen verfijnd maar dit is het eerste 
model waarbij men zei dat het niet alleen een kwestie is van feedback, van operante processen, het gaat ook 
over cognities. Die theorie werd opnieuw geformuleerd binnen het attributiemodel, waarin men ziet dat mensen 
met een depressie het falen zien als iets stabiel. Het is onveranderbaar, voor de rest van het leven. In de therapie 
moet je zorgen dat het falen gezien wordt als onstabiel, niet langer als altijd en overal maar als specifiek.  
Je probeert de attributie te veranderen, zodanig dat het mislukken wel gezien wordt als ‘nu lukt het mij niet om 
bv. voor geschiedenis te studeren, maar in de lagere school was ik wel een goede student’. Vaak gaat men ook 
zichzelf hiervoor de schuld geven: ‘ik ben een mislukkeling’, … Dat zijn de gedachten waar mensen mee leven 
en het is de bedoeling om samen te kijken of dit wel klopt. Iemand die op school niet sterk is, waaraan ligt dat? 
Omdat ze niet gemotiveerd zijn? Maar dat is juist een deel van het probleem.. Dus je moet met die jongere 
komen tot een visie op de depressie die verklaart waarom die zo is, en dan vergelijken met de fase ervoor. 

Verklaringsmodellen: voorlopige conclusie 

- Competentiemodel 
- Model over aangeleerde hulpeloosheid/hopeloosheid 
- Wat met herval? 
- Waarom sommige mensen wel en andere niet?  
- Rol van cognities? 
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Het model is ondertussen verfijnd, omdat 70% van de mensen hervalt. Noch dit, noch het eerste model kan dat 
herval verklaren. Waarom ontwikkelen sommige mensen een depressie en andere niet? Ook daarop kon men 
niet antwoorden. Ook de rol van de cognities was nog niet verfijnd in deze twee modellen. 
Waarom is er zo veel herval? Als je de kind-factoren bekijkt: het temperament blijft hetzelfde, het anders zijn zal 
ook niet veranderen, en als je niet geleerd hebt om op een andere manier met emoties om te gaan, dan heb je 
vaak kans om in een nieuwe situatie als je geconfronteerd wordt met stress daar opnieuw op een verkeerde 
manier mee om te gaan. Uiteraard spelen ook omgevingsfactoren een belangrijke rol.  

Cognitieve visie op depressie (informatieverwerkingsmodel) 

- Rol van onderliggende schema’s 
• = neurale netwerken die sturend zijn in onze cognitieve processen 
• voorbeelden (cognitieve triade): 

“Ik ben niet de moeite waard” 
“Anderen houden niet van mij” 
“Het leven heeft geen zin” 
“Het is allemaal mijn schuld” 
‘Toekomst=hopeloos ‘ 
—> Hopeloosheid attributies  
—> Laag zelfbeeld 

• Sturen de aandacht, interpretatie en het geheugen 
‘bril’ die het leven kan kleuren 
gevaar: informatie wordt niet geverifieerd 
belangrijk instandhoudend mechanisme 

- Beck: cognitieve processen belangrijk bij ontstaan en instandhouden van emotionele problemen 
• Rol van schema’s 

Sturen de cognitieve triade 
Eigen waardeloosheid en schuld 
Onrechtvaardigheid en liefdeloosheid van de wereld 
Hopeloosheid over toekomst 

Geactiveerd Schema: verstoorde informatieverwerking: aandachts-, geheugen- en 
interpretatieprocessen. 
Schema=litteken; verklaart kans op terugval 

Onze ervaring wordt in de hersenen bewaard als cognitieve structuren. Als je je ogen sluit en moet denken aan 
een stoel, dan komt er een schema ‘stoel’ naar boven: een bundeling van al je ervaringen die je met stoelen 
hebt. Er komt een soort prototype stoel naar voren. Hetzelfde gebeurt bij ‘moeder’, ‘vriend’, .. onze ervaringen 
worden opgeslagen in neurale netwerken, maar dat is ook zo met het zelfbeeld. Op grond van ervaringen die je 
hebt in tegenslagen die je meemaakt kan je een schema hebben ‘ik ben niet de moeite waard’ (zie les 
schema’s). De schema’s zijn slapende, maar stel dat je in een omgeving komt (bv. Sollicitatie: bij uitstek ‘afwijs-
situaties’) en je weet al op voorhand ‘ik kan afgewezen worden’, voor mensen die in het verleden tegenslag 
hebben gehad en gepest zijn of afwijzing hebben gehad, gaat het schema dat eerst slapende is worden 
geactiveerd. Nog voor je de sollicitatie moet doen, begin je al te denken ‘ze gaan me niet moeten hebben’, … 
die schema’s zijn zo diep geworteld dat ze voor de rest van je leven in jou zitten, en als die naar boven komen 
en je krijgt gedachten zoals deze, dan zijn die schema’s geactiveerd. Je kijkt met een negatieve bril naar het 
leven: die schema’s bepalen onze aandacht, geheugen en interpretatie.  
Er zijn heel veel zaken waar je binnen een bepaalde context niet op let, je filtert informatie in functie van het doel 
(bijvoorbeeld naar de les gaan: je let op de les en minder op wat iemand anders aan heeft, …), en dat kan ook 
zijn in functie van aandacht voor positief of negatief.  
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Die schema’s zijn een bril die het leven kleurt. Het gevaar is als je 
denkt ‘anderen moeten mij niet hebben’, dan gedraag je je ook zo 
waardoor je self-fulfilling prophecy krijgt. Dat is vaak het probleem, 
dat informatie niet meer geverifieerd kan worden. Bij depressieve 
mensen: als iemand niet vrolijk is, .. dan ga je die vaak niet 
meevragen naar bv. een feestje. Die depressieve persoon denkt 
dan ‘zie je wel, ze moeten mij niet hebben’. Omgekeerd, als je dan 
toch de moeite doet om iemand uit z’n zetel te krijgen, dan zegt 
die ‘zo veel moeite men doet om mij mee te sleuren, hoe erg is 
het wel niet met mij gesteld’. Als je een bril op hebt ‘ik hoor er niet 
bij’, dan wordt  alles ook altijd zo geïnterpreteerd. Dat is zeker een 
belangrijk instandhoudend mechanisme waardoor je niet meer uit de depressie geraakt. 

Dit model verklaart kwetsbaarheid voor een depressie veel beter dan elk medisch model. Die schema’s verklaren 
herval, waarom iemand een depressie heeft, maar ze bieden ook ruimte voor verandering en behandeling en 
naar de toekomst voor een ‘normaal’ leven.  

Integratief beeld?  

Dan kom je tot dit eenvoudig model, waarin voor elke 
depressie je tot dit soort beeld zou kunnen komen. 
Rechts staan de symptomen, denk aan het klavertje 
vier: de gevoelsmatige symptomen, de fysiologische 
kant, en de gedragsmatige kant. De denk-component 
staat in het midden, omdat bij dit model de cognitieve 
kwetsbaarheid/schema’s centraal verklaren waarom 
iemand een depressie heeft. Links heb je dan de 
stresserende omgevingsfactoren en het kan ook een 
disfunctionele omgeving zijn, omdat die schema’s in de 
vroege kindertijd ontstaan zijn (de meeste).  

Men heeft dat schema concreter gemaakt. Er zijn altijd 
stressoren en omgevingen die kwetsbaarheid activeren, en 
belangrijk is dat wij in vergelijking met het medische model 
daar kindfactoren aan toevoegen, emotieregulatie is er daar 
één van (niet met die gevoelens kunnen omgaan), ook 
temperament en genetische factoren. Dit in interactie met 
opvoeding en hechting. Dit model kan je (op stage) voor 
elke casus met depressie gebruiken. Het is het basismodel 
om een depressie te verklaren. Het voordeel is dat dit 
model goed wetenschappelijk onderbouwd en getoetst is.  

Bij jongeren is daar ook onderzoek naar gedaan: er werd gekeken of er evidentie is voor het cognitieve diathese-
stressmodel. Zie artikel. Belangrijk is dat men bekeken heeft wat de depressie verklaart. Het werd gemeten met 
de CDI (vragenlijst voor depressie). In welke mate verklaart de stressor de problematiek, of verklaart de cognitie 
en de schema’s de problematiek?  
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Men heeft dat gedaan voor 4 stressoren:  
- De mate waarin je door je moeder verworpen wordt —> de 

stressor was .17 significant, maar de cognitieve factoren gaan 
vooral de depressie verklaren (.35). Dat wijst erop dat bij 
jongeren niet zozeer de stressor, maar de cognities vooral de 
depressie verklaren.  

- Hetzelfde voor verwerping door de vader: opnieuw waren 
cognities de sterkste factor. 

- Peer rejection: daar zie je wel dat de stressor zeer actief is, dus 
verwerping door vrienden is een cruciale stressor bij jongeren, 
sterker nog dan niet aanvaard worden door vader of moeder. 
Ook hier blijven de cognities toch belangrijk. 

- Life events is ook een sterke stressor, maar ook hier weer de 
cognitieve kant.  

Onlangs werd er een onderzoek gedaan naar pesten via internet, en 94% van de kinderen geeft aan ooit al 
gepest geweest te zijn. Het wordt dus nog steeds erger. Het is een uitdaging om peer rejection te proberen 
stoppen, want op die manier breng je littekens aan.  

Wat is nu vooral interessant: het cognitieve diathese-stressmodel zegt dat het de interactie is die de depressie 
verklaart. De stressor heeft een hoofdeffect op depressie, de cognitieve kwetsbaarheid heeft een hoofdeffect, 
maar de interactie verklaart dat de cognitieve kwetsbaarheid een moderator is. Dat betekent dat die kan slapen 
en geactiveerd kan worden.  

Diagnostiek 

- Vragenlijsten: 
• Screening: CDI (kinderen), BDI (volwassenen), CBCL (ouders), TRF (leerkracht) 
• Mechanismen: 

attributievragenlijsten 
Zelfbeeld: CBSK 
Cognities: CTI 
Emotieregulatie: FEEL-KJ 
EF: BRIEF 

- Performed based measures 
• SRET 
• geheugenproeven 

- Klinisch Interview: 
• SCID-Junior of ADIS-C 

Experiment: schrijf 10 eigenschappen van jezelf op een blaadje, en leg dit daarna weg.  
Laat er wat tijd tussen en schrijf dan terug op wat je je herinnert van wat je op het eerste blad hebt geschreven. 
Probeer er zo veel mogelijk op te roepen. Daarna kijk je wat je de tweede keer hebt opgeschreven: hoeveel 
positieve en hoeveel negatieve dingen heb je van jezelf herinnerd? En hoeveel positieve en negatieve heb je de 
eerste keer opgeschreven?  
Waarom is dit relevant: het is een manier om depressie te detecteren, anders dan via vragenlijsten. Via 
vragenlijsten is zeker een goede manier, maar je kan dus ook geheugenproeven doen.  
 
De klassieke vragenlijsten staan opgesomd. De beste screener blijft self-report.  
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Wil je op zoek gaan naar de mechanismen is het goed om attributies te bevragen, het zelfbeeld met de CBSK te 
bekijken, de cognitieve triade inventory (CTI) waarin negatief denkt over jezelf, de toekomst en de andere, 
emotieregulatie en executieve functies (BRIEF).  
Uiteraard gaan we dit bevestigen met een klinisch interview (practica 3e bachelor - SCID-Junior).  
De performed based measures zijn een interessante manier, en misschien ook een objectievere manier. In een 
eerste fase vraag je via de SRET (self recording encoding task) waarbij je vraagt aan een kind om 10 
eigenschappen van zichzelf op te schrijven. Belangrijk is de balans: een ‘normale’ persoon zal meer positieve 
dan negatieve eigenschappen van zichzelf hebben opgeschreven. Bij depressieve mensen zie je dat zij vaak 
meer negatieve dan positieve eigenschappen van zichzelf opschrijven. Of evenveel positieve als negatieve.  
We noemen dat ook ‘depressief realisme’: dat is eigenlijk wel het meest realistische. De meeste mensen zijn 
beschermd tegen depressie omdat we nogal positief naar het leven kijken, maar een depressief iemand is een 
nuchtere realist.  
De depressie zit hem vooral in de geheugenproef: als we vragen hoeveel men zich nog herinnert, dan merk je 
dat depressieve mensen omwille van schema’s en informatieverwerkingsprocessen het negatieve veel beter 
herinneren dan het positieve. Als je dan daar terug de ratio van berekent, dan zal die anders zijn bij depressieve 
tegenover ‘normale’ mensen.  

‘performed based’ 

- Vertonen voormalig depressieve kinderen en jongeren eenzelfde selectief 
geheugen als huidig depressieve kinderen en jongeren na activatie 
schema’s? 

- Groepsindeling (N=44) 
• gemiddelde leeftijd12 jaar (8-16) 

15 nooit depressief 
19 huidig depressief 
10 voormalig depressief 

- Nooit depressieven herinneren positieve woorden beter 
- Voormalig en huidig depressieven hebben gelijke herinnering van 

positieve en negatieve woorden 

Daar is een onderzoek rond geweest bij kinderen tussen 8 en 16. De vraag was: hoe gedragen die jongeren zich 
nu in die geheugentest? Tonen voormalig depressieve kinderen dezelfde geheugenproblemen als de huidig 
depressieve kinderen na activatie van de schema’s? Vanuit de cognitieve visie zou je zeggen ‘ja’, bekijk je dit 
vanuit het competentiemodel waarbij je mensen hebt die nu weer functioneren (feedback krijgen, vrienden 
hebben), dan zou je zeggen ‘nee, want de depressie is volledig voorbij’.  
Men heeft wel de schema’s geactiveerd door een film te tonen over zwaar pestgedrag.  
Na die film zie je dat de nooit depressieven de positieve woorden beter herinnerden, ze herinneren zich veel 
positieve en weinig negatieve dingen. De huidig depressieven herinneren zich evenveel positieve als negatieve 
dingen (=depressief realisme), en de voormalig depressieven gingen zich vrij gelijk gedragen aan de huidig 
depressieven: iets meer positief maar toch ook redelijk wat negatief.  
Belangrijk is dat op die manier, wanneer je jongeren een film toont over afwijzing, schema’s geactiveerd geraken. 
Nadien zijn die jongeren wel gedebrieft. 
  
Behandeling 

- Is behandeling van depressie nodig? 
- En zo ja, wanneer ? 

• Ja, omwille van de ernst van het lijden bij het kind 
• Ja, omwille van de slechte prognose van depressie 
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- Momenteel zijn programma’s voor kinderen ontwikkeld vanaf de leeftijd van 8 jaar 
- Reflecties:  

• Contextuele aanpak 
Gesprekken tussen één of beide ouders en kind 
Familiegesprekken 
Individuele behandelingsstrategieën 
Aparte oudergesprekken 
Betrekken van de schoolomgeving 

• Naar een multimodale behandeling van depressie...  
Psychotherapie, Medicatie of Psycho-educatie? 
Ambulant of Residentieel? 
Wat verdient prioriteit bij comorbiditeit ? 
Individueel of in groep? 
Steeds bewaken: dreigend suïcidegevaar? 
Therapeutisch model & expertise? 

Een behandeling moet multi-modaal zijn. Je moet daar de ouders in betrekken. Soms moeten er ook 
gesprekken gebeuren met de hele familie. Je kan ook met het kind en de ouders apart werken.  
In het geval de school een stressor (op academisch vlak of op vlak van pesten), zal je ook best de school 
betrekken. Dat maakt dat het met jongeren soms moeilijker werken is dan met volwassenen.  
Het is zo dat ambulante behandeling de regel kan zijn, tenzij het kind thuis niet de nodige steun heeft of dat er 
een gevaar-situatie is. Het is niet zozeer de ernst van de depressie die zal verklaren dat je opgenomen wordt, 
maar eerder de omgevingsfactoren. Als die het lijden niet kunnen verzachten of eerder versterken zal er sneller 
opname volgen. Ook wanneer er dreigend suïcidegevaar is, wanneer de jongere het suïcide-contract niet naleeft 
of wanneer je het gevoel hebt dat er een risico is, kan je even voorstellen om een opname te doen.  
 
Medicatie: het nadeel van medicatie bij depressie (antidepressiva) is dat andere hersenzones beïnvloed worden, 
en dat de schema’s niet veranderen. Iemand met antidepressiva zal zich tijdelijk beter voelen maar is kwetsbaar 
voor herval. Als iemand zich aanmeldt en bereid is om behandeld te worden, moet je de mogelijkheden voor 
psychotherapie gebruiken, zodanig dat die mensen daar kunnen uit leren, en dat ze sterker staan in de 
toekomst. Anders zullen zij op lange termijn afhankelijk worden van medicatie en van de ene in de andere 
depressie overgaan.  
Soms kan een depressie zo ver gevorderd zijn dat je niet anders kan dan even via antidepressiva die jongere 
wat uit de put te halen. Sommige jongeren zitten zo diep dat zelfs de kleinste gedrag-activatie niet mogelijk was. 
Dan kan medicatie tijdelijk nodig zijn. Dit is ook in overleg met de psychiater. Helaas wordt er in België 
ontzettend veel antidepressiva voorgeschreven, ook voor mensen die het niet nodig hebben, en aan veel 
mensen wordt geen psychotherapie aangeboden. Dit is verontrustend.  

- TADS-team (Curry, e.a., 2006; Reinecke, e.a., 2009) 
• Jongeren at random aan 4 condities 

Behandeling met fluoxetine (prozac) 
Cognitieve gedragstherapie  
Combinatietherapie  
Placebogroep 

• enkele resultaten: 
Betere effectiviteit voor combinatietherapie voor bepaalde subtypes 
Superioriteit van medicatie in vergelijking met placebo onvoldoende bewezen 
Cognitieve gedragstherapie: minder suicide 

Eén van de grootste studies die gedaan is: men heeft jongeren aan 4 condities toegewezen. Er waren betere 
resultaten voor de combinatietherapie, maar de superioriteit van medicatie in vergelijking met placebo is niet 
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bewezen. Het is dus niet zo zeer de medicatie, het is de combinatie die maakte dat de jongere vooruitging. 
Wanneer alleen cognitieve gedragstherapie werd gebruikt, was er minder suïcide dan in de combinatie.  
Daarom dat de richtlijnen voorschrijven: begin met cognitieve gedragstherapie, je hebt alle voordelen en de 
minste nadelen, als dit niet voldoende resultaat geeft ga je over naar de combinatietherapie.  

CGT, medicatie of combinatie?  

Dan is er nog een andere studie waarin SSRI’s gebruikt zijn (ADAPT). Daarin werd terug fluoxetine 
gecombineerd met cognitieve gedragstherapie, en de combinatie-behandeling was hier even goed als alleen 
medicatie. Voor ons is dat een slechte studie. Als je die studies goed bekijkt zullen daar misschien wel 
verklaringen voor zijn, maar dit pleit voor alleen medicatie. Eén opmerking die je hier al hebt, is als je korte 
termijn-effecten bekijkt, dan zal dit wel zo zijn maar als je lange-termijn effecten en herval bekijkt, dan zal je zien 
dat de combinatie zeker beter zal zijn. Want van zodra die medicatie gestopt wordt loop je risico op een nieuwe 
depressie, en anders wordt je afhankelijk.  

De derde studie (TORDIA): hierin treedt een nieuw probleem op, zeker in de VS, dat men na verloop van tijd niet 
meer reageert op prozac of dat men zwaardere dosissen nodig heeft. Men heeft dus een ander SSRI gebruikt, 
ook gecombineerd met cognitieve gedragstherapie of andere medicatie met cognitieve gedragstherapie, en de 
combinatiebehandeling deed het best.  

- Conclusies: matig behandelingseffect van medicatie (es 0.25), CGT (es 0.34) en combinatie=beter  
• 1/3 normalisatie van depressie en algemeen functioneren 
• 1/3 verbetering van depressiesymptomen 
• 1/3 blijft depressief 

Effect sizes zijn redelijk laag: dat komt vooral omdat er veel drop-out is. Cognitieve gedragstherapie is beter 
behalve in de tweede studie, maar de combinatie is het beste.  
Dat is geen schitterend resultaat: we moeten nog onderzoek doen naar depressie, want 1 op 3 normaliseert, 1 
op 3 heeft een daling van depressieve symptomen maar is er nog niet volledig van af, en 1 op 3 blijft depressief. 
Er is dus nog ruimte voor verbetering, er is onderzoek nodig. 

- Reflecties: Therapeutisch model & expertise ? 
• psycho-dynamische 
• cognitief-gedragsmatige.                 EST!!! 
• client-centered 
• interpersoonlijke (IPT)                       EST!! 
• systeemgericht                                
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Cognitieve gedragstherapie blijkt voorlopig de beste behandeling te zijn. We moeten wel zeggen dat er ook 
onderzoek is naar de rol van interpersoonlijke psychotherapie, die ook empirisch ondersteund is. Belangrijk is 
dat je bij een therapeutisch model je expertise bekijkt, maar ook of er evidentie is: wordt dit ondersteund in 
meta-analyses door goede effect sizes? Bij depressie is het zo dat IPT tot goede resultaten leidt. Dan ga je 
vooral op de sociale vaardigheden oefenen. Voor lichte depressies is dit goed. Een indicatiestelling kan dan 
uitmaken welke therapie je kiest.  

- Reflecties: Stress-diathese model: 
• Zoeken & bestrijden van de cognitieve diathesis én stressfactoren bij dit kind: 

De cognitieve gedragstherapie vertrekt vanuit het diathese-stressmodel: je gaat eerst de stressoren bekijken. 
Bijvoorbeeld een kind met depressie, dat op de verkeerde school zit: er worden van haar dingen gevraagd die zij 
niet aan kan. Moet je zo iemand behandelen voor depressie? In eerste instantie niet, maar je moet haar 
veranderen van school. Je moet altijd de stressfactoren bij het kind bekijken, en je afvragen: zijn dit normale 
stressoren die bij het leven horen of zijn de stressoren te zwaar?  
Vervolgens ga je vooral de cognitieve diathese in kaart brengen: de schema questionnaire bestaat ook voor 
kinderen, daar is ook een spel rond om die schema’s in kaart te brengen dus afhankelijk van de leeftijd gebruik 
je de juiste materialen. 

- Reflecties: Opbouw therapeutische relatie 
• Meevoelen met het lijden van het kind: 

de (bewezen) impact van non-specifieke factoren: 
empathie, respect, betrokkenheid tonen,  
gevoelens reflecteren, positief aanmoedigen,  
non-directief bevorderen van zelf-inzicht 

• Model zijn 
• Motivatie voor de behandeling (+goede rationale) 
• Psycho-educatie 

Dan ga je vooral aan de therapeutische relatie werken. Er zijn weinig mensen die zomaar spontaan beginnen 
praten over alles. Je moet in een gesprek of een spelsituatie empathie tonen, respect tonen, betrokkenheid 
tonen, gevoelens reflecteren, positief aanmoedigen om meer over zichzelf te praten (niet te suggestief), proberen 
tot inzichten te komen, …  
Het is ook goed om een model te zijn, in die zin dat je zelf actie onderneemt, zelf meedenkt over de negatieve 
gedachten en positieve gedachten formuleert, maar ook gevoelsmatig dat je blijdschap, activatie toont, …  
Belangrijk is ook dat je motiveert voor de behandeling, dat je een goede rationale geeft. Veel mensen hopen dat 
ze er met een pilletje van  af gaan zijn. Jij moet ze vertellen in goede, duidelijke taal hoe gevoelens, gedachten 
en gedrag met elkaar in gedrag staan en hoe je dat kan veranderen. 

- Reflecties: Nood aan psycho-educatie 
• “last hebben van sombere buien…”: 

wat zijn de symptomen, de (eerste) signalen ? 
wat is de rol van medicatie ? 
wat is de impact ervan op mijn omgeving, en op mijn schoolresultaten? 
wat is de prognose, de kans op terugval ? 

Merk op dat mensen vaak niet weten wat een depressie is. Als ze bijvoorbeeld heel boos zijn, ruzie hebben, … 
dat dat een deel van het probleem kan zijn.   
Daar bestaan goede protocollen voor die je kan gebruiken. Heel belangrijk: wat zijn bij jou de eerste signalen? 
Ook voor jezelf moet je weten: als ik me niet goed voel in m’n vel, hoe voel ik dat? Slaap ik slecht, alcohol 
drinken, negatief denken, snoepen, … die eerste signalen zijn heel belangrijk want die kunnen in de toekomst 
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gebruikt worden als belsignalen dat de schema’s geactiveerd zijn, en dan weet je: nu ben ik kwetsbaar. Je kan 
perfect met psychopathologie leven, dat kan vanalles zijn, te hoge stress zal de meest sterke mensen 
onderuithalen, maar weet wat dan de eerste signalen zijn.  
Je moet ook vertellen wat de rol van medicatie is, en waarom je dan al dan niet voor kiest. Ook de prognose en 
de kans op terugval moet je vertellen. Het is beter om te zeggen dat er een grote kans is dat ze binnen de 5 jaar 
zullen kunnen hervallen, en dat ze dan hun werkboek en signalen moeten bijhouden zodat ze dat patroon 
kunnen zien, dan dat je daar over zwijgt. Stel dat je binnen de 5 jaar opnieuw een depressie ontwikkelt en je 
weet dat niet, dan zal je denken ‘nu is het helemaal hopeloos’, ‘ik zit er weer in’, … Het is vaak bij de tweede 
depressie dat de suïcide uitgevoerd wordt.  

 

Behandeling is gebaseerd op 3 pijlers: denken, voelen, doen, omdat depressie daar ook op inwerkt.  
Afhankelijk van je eigen stijl kies je van waar je vertrekt. Sommigen gaan liever eerst aan die gedragsactivatie 
werken, of eerst cognities uitdagen, anderen gaan eerst op de gevoelens focussen, …  
Hoe kan je dat doen?  

(1) Breng het kind weer in actie ! 
• Mastery- experiences: 

kleine opdrachten ook thuis en op school met garanties op succes 
• Activiteiten-niveau gradueel doen toenemen:  

lijsten maken! weekplanning! huisopdrachten 
• Sova-training: 

vaardiger maken, opbouw positieve interacties en interpersoonlijke conflicten leren oplossen 

Je geeft kinderen kleine opdrachten, ook thuis en op school, met garanties op succes. Kinderen moeten snel 
weer naar school, want daar zijn de kansen om positieve ervaring op te doen veel groter dan wanneer ze alleen 
thuis in bed liggen. Bijvoorbeeld kan het zijn dat ze naar school gaan en tegen de speeltijd terug naar huis 
mogen. Het kan ook zijn dat ze het middagmaal opeten samen met iemand anders, en dan mogen ze naar huis. 
Je bouwt dit heel gradueel op, en als dat lukt, ga je naar een hoger niveau. Men noemt dit een soort ‘ladder-
contract’ waar je per week een opdracht bijvoegt. Je maakt kleine opdrachten maar je MOET het kind weer in 
actie krijgen. Die activiteit neemt dan gradueel toe en de bedoeling is vooral ook opbouwen van positieve 
interacties, conflicten leren oplossen, hen vaardiger maken, .. De meeste depressieve jongeren krijgen er nog 
sova-training bij, dit zijn oefeningen in de sociale vaardigheid.  
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(2) Emotie-regulerende interventies 
• Depressieve kinderen zijn vaak overweldigd door hun gevoelens (somber, ook veel irritatie, woede). 
• Eerste interventies: 

gevoelens bij anderen en zichzelf 
herkennen & benoemen & differentiëren 

• Hulpmiddelen: 
platen, ‘doos vol gevoelens’, relaxatie gevoelensdagboek, 

• Aanbeveling: 
exploratie van vooral positieve gevoelens 

• Zien als signaal van een probleem 
• Opkikkertjes introduceren 

Als je vraagt ‘hoe voel je je’, dan zeggen deze jongeren vaak ‘slecht’. Maar 
wat is ‘slecht’? De bedoeling is dat je hen een palet geeft aan zo veel mogelijk 
woorden om dat gevoel te benoemen. Prikkelbaar, zenuwachtig, boos, 
vertwijfeling, … niet alleen negatieve maar ook positieve gevoelens. Ook 
relaxatie is een goede manier om het verschil tussen spanning en ontspanning 
te voelen. Ook het gevoelsdagboek kan je daarvoor gebruiken. Opgelet: als je 
dit meegeeft met een depressief iemand, maak je die niet nog depressiever, 
daarom dat je in eerste instantie een dagboek meegeeft met alleen positieve 
gevoelens.  
Je bekijkt met het kind allemaal positieve gevoelens, 4 dagen in de week 
moest het kind alle gevoelens overlopen en kijken wat voor de dag van 
toepassing was. Op die manier probeer je de aandachtsbias te verruimen om 
vooral naar het positieve te kijken.  
Langzamerhand leer je hen ook om gevoelens te zien als een signaal dat er 
een probleem is. 
Een gevoel heeft een bepaalde functie, het zegt je iets, het zijn je bondgenoten. Je moet gevoelens zien als 
vrienden die met jou communiceren. Het is een signaal dat er iets moet gebeuren. Wanneer ze niet langer blijven 
vastzitten, de kinderen zijn geactiveerd, er zijn wat positieve gevoelens, en 
ze willen werken aan hun probleem dan ben je er. 

Om te helpen gebruiken we opkikkertjes: dingen die je tegen jezelf kan 
zeggen. Als je kan moet je proberen een opkikkertje te maken. Ze kunnen 
dat in hun pennenzak steken, … Je kan daar ook een zinnetje aan 
koppelen. Het is een krachtig iets om aan het probleem te werken maar 
aangezien het moeite kost geeft dat een extra duwtje. Bijvoorbeeld een 
rijmpje met de naam van het kind, …  

(3) Cognities aanpakken 
• Vaststellingen: 

Gedachten van depressieve kinderen: 
“het is toch hopeloos” 
“ik voel me de ganse dag door zo rot” 
“niemand houdt van mij” 
“Ik sta er helemaal alleen voor” 
“Ik heb een 5/10 omdat ik incompetent ben” 
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• Cognitieve interventies: Hoe zwart kijken doorbreken? 
Eerste stap: bewustwording 

Goed gesprek (non-directief): platen of spel: CAT, TAT, puzzel,.. 
Ontlokkers: vragenlijsten: in ontwikkeling, dagboekopdrachten (ABC) 
De socratische dialoog: ‘what’s the evidence?’, ‘what if …’, ’worse outcome?, ’alternatives?’ 

Dan proberen we ook de cognities aan te pakken.  
Eerst is er bewustwording nodig. Het materiaal in de testotheek, zoals de inktvlekkentest of ambigue platen, zijn 
ideale manieren om cognities op te roepen. Je moet die inktvlekkentest dus niet per se gebruiken om 
psychoanalytische interpretaties te maken, maar wel om cognities uit te lokken. Bij kinderen heb je de Children’s 
Appercetion Test, waarin dierenverhalen staan die je kan gebruiken, je laat het kind daarover vertellen. Door de 
ambiguïteit kan je het verhaal op gang krijgen.  
Er is bij oudere jongeren ook de mogelijkheid om de vraag te stellen, bv. Wanneer ze zeggen ‘het is allemaal de 
moeite waard niet’, dan kan je vragen ‘heb je daar bewijzen van’, ‘wat is het ergste dat zou kunnen gebeuren’, 
‘wat zijn alternatieven’, … op een socratische manier (je gaat zelf niets weerleggen, je gaat ook niet in discussie) 
bewustmaken. Je stimuleert zelf een reflectieproces. Dit kan ook via dagboekopdrachten, … 

Tweede stap: sombere gedachten ‘vangen’ en ‘Coping Counters’ bedenken (= cognitief 
herstructureren) 

Voorbeelden: “Niet iedereen hoeft me aardig te vinden” “Misschien is er toch wel een 
oplossing”, “Katrien; geloof in jezelf!”, “Stop en denk na”, “Laat ik het eens aan iemand vragen” 

Bij sommige kinderen moet je ook de meest negatieve gedachten ‘vangen’, de meest negatieve gedachten zijn 
niet altijd zo gemakkelijk voor introspectie. Dan gebruiken we bv. wolkjes waarin kinderen dingen opschrijven en 
dan maak je samen met hen een ‘coping counter’, een gedachte die daar tegen staat. Bijvoorbeeld ‘ik heb wel 
vrienden maar niet iedereen moet mij aardig vinden’, of ‘misschien is er toch een oplossing’, …  
Belangrijk is vooral dat de kinderen dit zelf verwoorden, het moet iets zijn wat voor hen adequaat is. 

- Leren problemen aanpakken 
A: Opdracht voor school: krantenknipsels verzamelen  
B: Ik haal het niet meer, ik wil morgen niet naar school  
C: Moedeloos 

Bijvoorbeeld een kind dat voor de les krantenknipsels moet meebrengen. Dat meisje had dat niet gedaan omdat 
ze daar geen zin in had, maar ondertussen kwam die les steeds dichterbij en de avond ervoor krijgt ze een 
crisis. Ze vertelt dat tegen haar mama, ze wil de volgende dag niet naar school, ze heeft geen energie meer, … 
Ze is heel moedeloos, ‘het is me weer niet gelukt’, .. dan kan je met haar kijken: zijn er andere dingen wel 
gelukt? Wat je ziet is dat ze bij de pakken blijft zitten. Het moedeloze gevoel is een signaal dat er een probleem 
is, en aan een probleem kan je wel werken. Dus je zou met haar via problem solving kunnen nadenken over wat 
mogelijke oplossingen kunnen zijn.  

A: In de eetzaal hoor ik de klasgenoten lachen  
B: Ik hoor er niet bij, ik wil hier weg 
C: Somber, verdrietig, eenzaam 

Is het terecht dat ze lachen? Met wie lachen ze, misschien gaat het wel gewoon over mopjes? Ook hier weer is 
er een signaal, een gevoel dat er een probleem is en je moet aan de problemen iets doen. Dan kan je dat best 
doen met problem solving. 
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Derde stap: Oefeningen in probleemoplossend denken (= 5-stappen-plan) 
tips: 

1. nauwkeurig beschrijven van het probleem 
2. Informatie inwinnen bij anderen 
3. doelen in kleine, haalbare subdoelen splitsen  
4. betrekken van ouders en leerkracht! 
5. zichzelf gedifferentieerd evalueren !!! 

Opmerking: 
Situaties waar de kinderen het moeilijk mee hebben zijn soms écht moeilijk : ervaringen uit het 
verleden, huidige situatie thuis, op school, met vrienden,…Vaak moet hier ‘ruimer’ dan alleen 
met het kind of de adolescent worden gewerkt…. 

- Concluderend: een goede individuele behandeling werkt in op: 
• Gevoelens 
• Gedachten 
• Gedrag 

- verder is het aan te bevelen het kind tenminste 6 à 12 maanden te volgen (nazorg inbouwen) 

Daarbij ga je het grote doel opsplitsen in nauwkeurige kleinere doelen. Bijvoorbeeld: hoe kan ik morgen nog 
krantenknipsels meebrengen naar school? Hoe kan ik bij die groep in de eetzaal aansluiten? Je bedenkt hierbij 
verschillende plannen, je probeert er één uit, je evalueert, als het gelukt is, is het goed en als het niet gelukt is 
probeer je opnieuw. Voor het bedenken van die plannen kan je informatie bij anderen halen. Wat zou je bij de 
krantenknipsels kunnen doen? Bijvoorbeeld het internet gebruiken, bellen naar andere personen of zij kranten 
hebben, uitstel vragen, delen met een vriendin, … er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor het probleem. 
Bij de tweede situatie kunnen we de volgende keer er gewoon gaan bij zitten, luisteren waarmee ze zo aan het 
lachen zijn, een wandeling maken op de speelplaats, een andere vriend vragen om samen te lunchen, … je 
stimuleert de jongere om verschillende oplossingen te bedenken. Belangrijk is dat zij bij anderen mogen te rade 
gaan. Vooral ook bij depressieve jongeren is dat ze kleine subdoelen hebben. Deze moeten ook realistisch en 
niet té hoog gegrepen zijn.  
Hoe meer je jezelf beloont, en dat je daar sterker in bent, hoe sterker dit proces ook werkt. Dus de laatste stap, 
complimenten geven wanneer een problem solving goed gelukt is, zal een van de sterkste voorspellers zijn van 
therapie-succes.  
Problem solving kan je gebruiken op voorwaarde dat het probleem niet te zwaar is: sommige problemen kunnen 
we niet oplossen. Als een kind op de verkeerde school zit, als een ouder onvoorspelbaar is, … dan zijn de 
grenzen daarvan bereikt. Als je dit in een therapiesessie doet, dan wordt het kind een 6-tal maand intensief 
betrokken, nadien is er ook nazorg nodig.  

Zijn er therapie-effecten bekend?  

- 2 studies: De Cuyper, S., Timbremont, B., Braet, C., De 
Backer, V. & Wullaert, T. 

- Pak-aan-programma 
• vertaling van Taking Action programma van Kevin Stark 

en Philip Kendall (1990) 
• cognitief gedragstherapeutisch programma 
• 18 wekelijkse sessies van 1 uur tot 1.5 uur 
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• groepsbehandeling of individuele aanpak 
• 8 ingrediënten: 

educatie : gevoelens 
relatie : gedachten-gevoelens 
relatie : gevoelens-problemen 
opkikkertjes 
probleem-oplossend denken 
bouwen aan positief zelfbeeld 
oefenen in anders denken 
opsporen negatieve gedachten 

- Study 1: 
• 22 children were randomly assigned to the waiting list  

control group (N=11) or to the treatment group (N=11) 
•  Pre-testing 
• Post-testing 
• 4-month follow-up 
• Significant time-effect on the CDI- score at post-treatment 
• At 4-month follow-up : significant group effect and significant time 

effect 
• No interaction effect 
• T-test : significant evolution in treatment group 

- Study 2 
• Waiting List control group received therapy 8 months later 
• New sample of 17 children treated with « Pak Aan » (original 

therapy group and waiting list control group who also received 
therapy) 

• One-year follow-up 
• One-tailed paired t-tests  
• Significant decrease on the CDI at post-treatment 
• Significant decrease on the CDI at 1-year follow-up 

Wat zijn de resultaten, wat mogen we verwachten? Men heeft over 
depressie al in de jaren 90 een studie gepubliceerd over de behandeling 
met cognitieve gedragstherapie.  
De cut-offs voor depressie in de CDI: 13 is subklinisch, 16 is klinisch.  
Het zijn allemaal jongeren die hoog scoren voor depressie, na de behandeling met cognitieve gedragstherapie is 
die score significant gedaald. Bij placebo-groepen zie je bij de post-test na 6 maanden en de follow-up na 9 
maanden dat elke depressie wel een beetje zal herstellen maar de cijfers blijven op 13 hangen.  

Er zijn 2 studies gedaan met een naar Vlaams vertaald protocol. Het programma was 18 sessies van anderhalf 
uur. De jongeren werden in groep behandeld. ‘Pak aan’ heet het programma, en dit omvat onder andere de 
opkikkertjes, problem solving, … Dat zijn de ingrediënten. In eerste instantie waren er 2 condities: random 
werden kinderen toegewezen aan een behandelgroep en een controlegroep. De controlegroep was een 
wachtlijst. Men heeft hier de zeer zwaar depressieven niet in betrokken. Je ziet dat aan de CDI: de scores lagen 
tussen 13 en 16. Bij de wachtlijstgroep zie je over een periode van 4 maanden een spontane daling van de 
depressie, en nadien stijgt die weer. Die kinderen zitten al in een herval-situatie. De behandelingsgroep daalde 
wel qua CDI-score. Dat is bij ons dus ook geëvalueerd, het protocol is beschikbaar en bruikbaar. Nadien is de 
wachtlijstgroep ook behandeld en werd er een lange termijn-evaluatie gedaan. Je ziet dat na 1 jaar follow up de 
depressie niet terugkwam.  
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LES 7: ZELFVERWONDEND 
GEDRAG 
==> Vanaf punt 7: zelfstudie (niet besproken in de les, wel te kennen).  

1. Definitie en terminologie 

- Sociaal onaanvaardbaar gedrag waarbij: 
• persoon zichzelf opzettelijk 
• en op een directe manier fysiek letsel toebrengt 
• zonder de intentie om zichzelf van het leven te benemen 

Je moet altijd een goede definitie hebben: denk aan middelenmisbruik, wat valt hier onder en wat niet? Je moet 
dit ook weten voor in de literatuur te gaan zoeken, zodat je de juiste literatuur raadpleegt. Bijvoorbeeld wat met 
mensen die systematisch haar uittrekken: valt dat daar onder? De definitie hier is dat het opzettelijk moet zijn, op 
een directe manier, het is een fysiek letsel maar zonder de intentie om zichzelf van het leven te benemen. Het is 
dus geen suicidepoging. Stel dat iemand een glas bleekwater gedronken heeft, moet je je afvragen: wat is 
hiervan de functie? Was het met de bedoeling om echt uit het leven te stappen? Om stoer te doen bij de 
vrienden (denk aan een bepaalde opkomende ‘rage’)? Dan zit jij bij heel andere hypotheses. Als het bij 
zelfverwondend gedrag hoort dan zie je dat het opzettelijk was, (=direct fysiek letsel), maar zonder de intentie 
om zichzelf van het leven te beroven.  

2. ZVG en andere vormen van zelfbeschadigend gedrag 

-  ZVG versus automutilatie 
• ZVG = verwondingen van de huid zoals zichzelf snijden, krassen en verbranden 
• Automutilatie = ernstiger vormen van zelfverwonding/verminking zoals castratie en amputatie van 

ledematen (meestal tijdens psychotische episodes) 

Het is verschillend van automutilatie: dit zijn heel ernstige vormen van zelfverwonding, zoals amputatie van 
ledematen, want dat zijn symptomen van een psychotische episode. Dit zijn dan ook weer andere modellen. Bij 
zelfverwondend gedrag gaat het over snijden, krassen, verbranden, … Het is vaak ernstig, in die zin dat 
bijvoorbeeld de hele bovenarm vol krassen staat. Dit is voor de rest van het leven dat je die littekens blijft zien. 

- ZVG versus ‘normale’ zelfzorg/zelfbeschadiging 
• Onderscheid wordt bepaald door sociale gezichtspunt en motief/functie van bepaald gedrag 

chirurgische ingreep om mooi te zijn/happy te zijn/’in’ te zijn, vs gezonder vs lichaam beschadigen 
teveel zorg is even beschadigend als te weinig zorg 

Binnen de ‘normale’ zelfzorg gaat men tegenwoordig ook steeds verder. Chirurgische ingrepen om ‘mooier’ te 
zijn, zijn een debat op zich. Je kan jezelf de vraag stellen of te veel zorg op den duur ook niet beschadigend is. 
Er zijn mensen die bijvoorbeeld van zichzelf vinden dat ze niet mooi zijn, die voortdurend naar plastisch 
chirurgen stappen, terwijl ze eigenlijk een normaal gezicht hebben. Daar grens je aan de body dismorphic 
disorder, waar dan ook weer een andere problematiek achter zit. Je moet dus zeer goed de definitie afbakenen. 
(= de structuralistische benadering).  
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- ZVG versus suïcidepoging (niet eenvoudig!) 
• Suïcidepoging impliceert intentie om zichzelf van het leven te benemen 

Vb: overdosis   aan- of afwezigheid van suïcidale intentie 
De differentiaaldiagnose is niet gemakkelijk, dit moet je in een gesprek bevragen. 

-  ZVG versus nagebootste stoornis 
• Toebrengen van verwondingen of zichzelf ziek maken om de ziekterol te verwerven (kunnen geen 

psych.antecedent geven) 
• ZVG is privaat >< Imitatiegedrag is aandachtvragend 

Er zijn kinderen die aangemeld worden in het ziekenhuis omwille van letsels, maar het is de moeder die deze 
toegediend heeft (=syndroom van Münchhausen by proxy). De hypothese hier is dat de moeder ziekelijk 
aandacht vraagt. Je kan dit ook bij jezelf doen: mensen die ziekelijk in de aandacht willen komen. Het verschil 
met zelfverwondend gedrag is dat dat vaak privaat is: iemand met een imaginaire ziekte zal hier wel van 
genieten om in die ziekterol te staan. 

- ZVG versus indirecte zelfbeschadigende gedragingen 
• De schade kan niet onmiddellijk vastgesteld worden 
• Cfr. eetstoornissen (gewichtsverlies, purgeergedrag), middelenmisbruik, seksueel risicogedrag of 

herhaalde plastische chirurgie bij BDD. 

Het zijn directe letsels, bijvoorbeeld purgeergedrag bij iemand met een eetstoornis hoort daar niet bij omdat dat 
indirecte zelfbeschadiging is, en meestal zelfs op langere termijn. Hetzelfde met middelenmisbruik, seksueel 
risicogedrag, of plastische chirurgie bij body dismorphic disorder.  

3. Incidentie en prevalentie 

- Moeilijk te bepalen 
• Ontkenning door patiënten (privaat, schaamte!!) 
• Afhankelijk van infobron (ziekenhuisdossiers —> enkel ZVG met medische verzorging) 

-   Algemene trends 
• Prevalentie: 1 op 20 jongeren 
• Vrouwen > mannen ; ongeveer 87% tegenover 13% 
• Prevalentie: tussen 14 en 600 personen per 100 000 / jaar 
• Incidentie veel groter in psychiatrische steekproeven 
• Incidentie groter bij opgenomen adolescenten (vgl met opgenomen volwassenen), variërend van 40% tot 

61%. 
Door het feit dat het privaat is en dat mensen zich daar vaak voor schamen en soms zelfs ontkennen, is het heel 
moeilijk om de prevalentie daarvan te achterhalen. Bijvoorbeeld ziekenhuisdossiers kan je wel consulteren, dan 
gaat het over zelfverwondend gedrag waar ook een medische zorg is nodig geweest.  
Prevalentie is 1 op 20 bij jongeren, dus het komt nog vrij vaak voor. Ook bij vrouwen meer dan bij mannen. Ook 
bij volwassenen zie je redelijk wat hoge prevalenties, en vooral in psychiatrische steekproeven.  
De incidentie is groter bij opgenomen adolescenten. 

- PATHWAY? 
• Begin meestal in adolescentie (piek op 15 jaar) 
• Vaak impulsief begonnen tgv ruzies thuis, met vrienden (of trauma) 
• Strekt zich uit over meerdere jaren, verschillende opstoten 
• Hogere kans op suïcide als ZVG meerdere jaren aansleept 
• Weinigen zoeken hulp 
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We bekijken vaak het traject: begint vaak impulsief na ruzie of trauma. Ze zoeken geen hulp, en het wordt 
steeds erger. Men gaat meer, dieper, intenser, of met meerdere voorwerpen zelfverwondend gedrag stellen. Er is 
ook een verband met suïcidaal gedrag. Het is niet zo dat iedereen die zelfverwondend gedrag stelt, suïcidaal is, 
maar de kans verhoogt. Dit waarschijnlijk omwille van een gemeenschappelijke kern: zich echt niet goed voelen, 
… 
- RISICOGROEPEN? 

• Soms binnen meisjes-instellingen: een ‘epidemie’. 
• Ook soms in gevangenissen onder mannen: een ‘epidemie’. 
• Sommige subculturen: zo is ZVG deel van de emo-cultuur, zoals is aangetoond in een recente studie van 

de British Medical Journal. Dit onderzoek stelt dat 50% van de emo‘s ZVG stelt. Jongeren die bij de emo-
cultuur willen horen voeren dit uit. -> imitatiegedrag? 

Soms krijg je bij meisjesinstellingen een epidemie: er zit dus soms ook wel een stuk volgend gedrag in. Vooral 
ook in de emo-cultuur (publicatie British Medical Journal), stimuleren jongeren elkaar om dat ook te doen. Dan is 
het een vorm van imitatiegedrag. Ook bijvoorbeeld bij mannen in gevangenissen is er vaak een epidemie. Het is 
dan belangrijk dat je probeert uit te maken: is deze persoon de kern van het probleem of is hij andere aan het 
volgen?  

4. Structuralistische benadering 

(1) Afzonderlijk syndroom? (opnemen in de DSM?) 
(2) Symptoom van een andere stoornis? 

• DSM (APA, 1994; 2013): 
Diagnostisch criterium borderline persoonlijkheidsstoornis 
Suicide criterium binnen depressie 
In DSM 5: bij research domeinen 

• Andere auteurs (Brewerton, 1995; e.a.) 
ZVG is een ‘symptoom’ van een onderliggend spectrum van stoornissen van het obsessieve-
impulsieve spectrum 

• ICD-10 (WHO, 2003): 
Symptoom ‘Stereotype bewegingsstoornissen’ en ‘Nagebootste stoornis’ 

Zit momenteel nog niet in de DSM-V als stoornis, want het wordt gezien als een uiting van een andere stoornis. 
Het krijgt dus niet altijd de aandacht die het verdient. Je ziet zelfverwondend gedrag, maar weinigen pakken het 
aan: velen zeggen ‘het is een symptoom van een ander probleem’. Maar als je dat niet behandelt heeft dat ook 
risico’s: het wordt steeds erger, is onomkeerbaar, en er is verhoogde kans op suïcidaal gedrag. Los van het 
grotere probleem zou je dus zelfverwondend gedrag ook snel moeten aanpakken. Het is een signaal dat die 
persoon geeft, het kan ook anderen aansteken en imitatiegedrag uitlokken, …  
Naast de DSM heb je ook een classificatiesysteem van de werelgezondheidsorganisatie (WHO) en dat is de 
ICD-10, en daar staat het wel. Binnen de stereotype bewegingsstoornis en de nagebootste stoornis. Maar, die 
vlag dekt ook zeker niet de lading. Binnen de borderline persoonlijkheidsstoornis krijgt het eigenlijk nog het 
meeste aandacht. Bij de DSM-V wordt het nu wel apart erkend als probleem, maar het zit nog bij de research 
domeinen. 
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5. Classificatie 

- Verschillende dimensies in classificatie: 
• Type actie:  

snijden, bijten, schuren, verergeren van bestaande wonden, injecteren, branden, inslikken of 
inademen, slaan en toesnoeren. 

• Lokalisatie op het lichaam 
Vage beschrijving (bv: hoofd, bovenlichaam, onderlichaam, handen en voeten) 
Gedetailleerde beschrijving (bv: linker bovenarm, rechter onderarm 

• Ernst 
Wordt op uiteenlopende wijzen geoperationaliseerd  
(bv: aantal verwondingen, typen van verwonding, wondzorg gerelateerde criteria, frequentie + duur) 

• Obsessief/Compulsieve symptomen(bv. haren uittrekken):    
Habitueel en repetitief 
Ego-dystone 
Meer aanwezig bij OCD (angstgestuurd) 

• Impulsieve symptoom —> ZVG (bv. snijden/verbranden huid): 
Episodisch 
Ego-syntone 
Meer aanwezig bij impulscontroleprobleem (dranggestuurd) 

	 —> NB. Obsessieve en impulsieve trekken zijn niet mutueel exclusief maar kunnen samen voorkomen 
	 in groepen van patiënten met dezelfde diagnose of zelfs in één individu 

Er zijn verschillende acties, het gaat over verschillende lichaamsdelen, en er is een ernstmeting mogelijk: aantal, 
type verwondingen, …  

Oefening 

‘Ik ben eigenlijk altijd druk met sport en school. Als ik niks doe ga ik nadenken over de nare dingen die vroeger 
zijn gebeurd. Ik kan die gedachten niet stoppen. Ze stoppen pas als ik me snijd. Dat lucht op. Het snijden doet 
wel pijn, maar de spanning vooraf is erger. Net als vroeger. De momenten voordat mijn moeder me sloeg waren 
het ergst. Ik was opgelucht als het over was…’  

- Classificatie: Angst- of dranggestuurd? 
- Classificatie: Overweeg ook steeds soort jongere (zoz) 

Is het zelfverwondend gedrag of OCD?  
Het is geen angstproblematiek: het is een ondefinieerbare spanning, iets waar men aan terugdenkt, het is 
gedachtegestuurd. De spanning gaat nadien over. Bij angst is het eerder vermijding.  

Soms wordt er binnen de classificatie ook onderscheid gemaakt tussen angstgestuurd en dranggestuurd. 
Bijvoorbeeld systematisch haren uittrekken zodanig dat je kale plekken hebt is vaak onderdeel van OCD, en dat 
is repetitief, egodystoon (men ziet dat niet als iets opzettelijk, iets dat men direct heeft gedaan), en het hoort in 
die zin beter bij de OCD. Maar de meeste vormen van zelfverwondend gedrag zijn dranggestuurd, in de zin dat 
men een ondefinieerbare arousal had waar men geen weg mee wist. Men gaat direct dat letsel toepassen, 
bewust, men weet dat men dat gedaan heeft (egosyntoon). Het kan deel zijn van een controleprobleem. 
Het kan ook samen voorkomen.  
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- Types jongere: 
• Differentieer naargelang Biopsychologische toestand: 3 groepen 

mentale retardatie 
psychotische jongeren 
‘niet-psychotische’ jongeren 

Er zijn drie types jongere waar zelfverwondend gedrag vaker voorkomt: bij mentale retardatie, psychotische en 
niet-psychotische jongeren. Bij psychotische jongeren is dit deel van de psychose, zij zijn zich daar niet van 
bewust van buiten hun psychose en dus kan je daar niet op dezelfde manier mee werken als bij niet-
psychotische jongeren. Daar moet je meegaan in de wanen en zit je bij de psychose-behandeling. Bij jongeren 
met mentale retardatie zie je vaak zelfverwondend gedrag als een vorm van zelfstimulatie. Dit zijn jongeren die 
op één of andere manier soms te weinig prikkels krijgen en dan gaan ze soms met het hoofd bonken totdat er 
letsels zijn, eigenlijk is dit ook aandacht vragen maar omdat er te weinig prikkels op hen afkomen.  
Eén manier om te weten waarom iemand dat gedrag stelt is het gedrag observeren, maar ook wat er aan vooraf 
gaat en wat er op volgt.  

6. Functionele benadering 

- Vragen: 
• Welke functies kan ZVG hebben? 

Angstreductie?  
Spanningsreductie? 
Appel aan de buitenwereld?  
Controle?  

• Hoe meten? 
• Welke therapie?: 
• Indicatiestelling: welke therapie kiezen? Hoe moet je dit doen? Daarvoor moet je beginnen nadenken over 

mogelijke hypothesen op grond van theoretische modellen.  
Er is niet één therapie voor zelfverwondend gedrag. Je moet altijd kijken bij de klacht: wat zit daar 
onder? Afhankelijk van het soort mechanisme, ga je moeten kiezen voor een bepaalde therapie.  
De indicatiestelling is cruciaal voor het kiezen van de therapie! In vele centra heb je verschillende 
therapeutische invalshoeken samen, zodat je na de diagnose iemand kan verwijzen naar de 
behandeling die het beste daarbij past.  

- Types jongere : 
• Verstandelijke handicap: ZVG= 3 functies 

aandacht, ontsnappen prestatiedruk, fysieke stimulatie 
• Psychotische jongeren: 

van religieuze tot seksuele thema’s (boetedoening, wens vrouw te zijn, controle over  
hyperseksualiteit,…) 

• Niet-psychotische groep: hypothesen? 

Bij de fysieke handicap is zelfverwondend gedrag vooral een vorm van fysieke stimulatie, het kan ook aandacht 
zijn, en het kan ook het ontsnappen aan prestatiedruk zijn. Bijvoorbeeld jongeren in een beschutte werkplaats 
die zwaar werk moeten doen, ze zijn verbaal niet zo heel sterk, en op die manier proberen ze aan de druk te 
ontsnappen. Dit is dan eerder de taak van de orthopedagoog om de juiste therapie uit te bouwen. 
Bij psychose zie je vaak dat het gaat over religieuze en seksuele thema’s. Als daar zelfverwondend gedrag of 
automutilatie is, is het bijvoorbeeld omwille van het feit dat men vindt dat men moet boete doen, of dat men 
tijdens de psychose een castratiepoging doet omdat men denkt een vrouw te zijn, of omdat men een 
hyperseksualiteit ervaart,  … 
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- Niet-psychotische jongeren : Uiteeenlopende functies 
• Aandacht krijgen (zelfbevestiging, bescherming krijgen) 
• Relaxatie (spanning verminderen, aandacht afleiden, dissociatie) 
• Straf (schuldgevoelens, gevoel van zwakheid en gebrek aan wilskracht) 
• Lichaamscontrole verwerven (identiteitsproblemen) 
• Stimulatie (eigen lichaam/identiteit voelen, ontsnappen aan dissociatie) 
• Zelfverminking/zelfdestructie (onaantrekkelijk maken) 

Wat zijn de mogelijke hypothesen bij de doorsnee jongeren? Er zijn er verschillende. Het is een moeilijke balans 
wat we hebben al gezien dat ze beschaamd zijn en het wegsteken, maar hier zien we dat het een vorm van 
aandacht is. Het is een bijzondere vorm van aandacht: wanneer ze moeten verzorgd worden voor hun wonden, 
gaat er iemand met hen praten, en die individuele aandacht hebben ze nodig om over hun probleem te praten, 
maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee te koop lopen. Het is niet bij iedereen zo, maar je kan vragen wanneer 
het voorkomt en wat er nadien gebeurt, en of ze zich daar goed bij gevoeld hebben. Als iemand zegt dat ze bij 
een vriendin zijn gegaan nadien, en die vriendin stelde een aantal vragen en ze kunnen daar met die vriendin 
voor het eerst voor spreken, dan krijg je ofwel de reactie dat ze het vreselijk vonden, of dat het eigenlijk wel 
deugd heeft gedaan. Dan zie je dat als er over spreken iets positief is, dat het kan dat men daar graag een 
zekere aandacht voor krijgt. Er wordt afgesproken dat wanneer iemand zelfverwondend gedrag doet in een 
instelling, dat de verzorging zeer neutraal moet zijn. Als ze naar een verpleegster gaan, dan mag die eigenlijk niet 
praten met die persoon terwijl die verzorgd wordt. Die kan wel nadien naar een deskundige gaan, maar als er 
tijdens het verzorgen van de wonde aandacht is die goed aanvoelt, moeten we dat deconditioneren, anders krijg 
je een verkeerd leerproces, en gaat men dat misschien herhalen om aandacht te kunnen krijgen. Dat wil nu niet 
zeggen dat wanneer je iemand in je omgeving hebt met zelfverwondend gedrag, dat je daar niet in gesprek mee 
mag gaan. Integendeel, maar je moet die persoon naar de hulpverlening sturen. Eenmaal in de hulpverlening zal 
men niet systematisch tijdens het verzorgen die aandacht geven.  

Bij heel veel mensen is het een vorm van relaxatie, er is iets waar men mee in de knoop zit, men kan het zelfs 
niet altijd definiëren. Het kan te maken hebben met een trauma, maar bijvoorbeeld ook met jongeren die met 
ruzie zitten of zichzelf niet goed in hun vel voelen, …  

Andere jongeren hebben toch cognitief kwaadheid tegenover zichzelf, vinden dat ze schuld hebben aan iets, 
zoals bv. de scheiding van hun ouders, en die cognities van ‘ik ben niet de moeite waard’ gaan zich omzetten in 
straf.  

Bij anderen zie je dan dat het een manier is om controle te verwerven over hun eigen lichaam, zeker in de 
adolescentie met identiteitsverwerving. Bijvoorbeeld jongeren die twijfelen over hun seksuele geaardheid, … zij 
zitten zodanig in de knoop dat zij dit gaan gebruiken om zichzelf te controleren. 

Net zoals bij mensen met een verstandelijke handicap, kan je ook een groep hebben die stimulatie nodig heeft, 
die het leven zoals het is zeer saai en vervelend vinden, maar het gaat verder: het is vaak ook ‘willen voelen’. 
Hier heb je een link met dissociatie: wanneer je trauma’s hebt meegemaakt in het verleden, dan kan je om die 
delen af te scheiden in jezelf dissociëren en verschillende persoonlijkheden aannemen, maar dan kan het zijn dat 
je in die dissociatie niet voelt, dat je toch ergens vreemde bent voor jezelf. Dan kan men dat gedrag gebruiken 
om terug in de realiteit te komen. 
Er zijn ook mensen die zichzelf onaantrekkelijk willen maken. Hier denken we vaak aan seksuele onbewuste 
gevoelens, die het gedrag gaan sturen.  

�146



7. Assessment ZVG 

- Hoe achterhalen wat de functies zijn van ZVG? 
• Zoals eerder gesteld, veel verschillende functies mogelijk    
• Ook binnen één individu kan gedrag veel functies bevredigen —> moeilijk te differentiëren. 

- Begrijpen waarom een bepaald specifiek gedrag, op dit specifiek moment, deze specifieke functie vervult, 
voor dit specifieke individu. 

- Meestal: overweldigende emotie waar men uit wil 

Binnen één individu kan je ook verschillende functies hebben. Als iemand verschillende vormen van 
zelfverwondend gedrag toont, dan moet je wel het specifieke gedrag op het specifiek tijdstip en die specifieke 
functie wel allemaal uitklaren. Er kunnen dan andere gedragingen zijn op andere momenten met een andere 
functie.  

- Functies: Hoe bepalen? 
• Analyse van de situatie waarbij zicht op: ABC 
• Zowel: 

Emotionele situatie die eraan voorafgaat, de antecedenten (A) 
(B) 
Situatie die erop volgt, de consequenten (C) 

Hoe doe je dat: door een dagboek, dat is de enige manier om die functies uit te klaren. Je laat mensen de 
antecedenten beschrijven, het gedrag zelf en de consequenten. Belangrijk is de emotionele situatie en de 
gedachten die er aan vooraf gaan, en dan de consequenten, zijn die positief of negatief.  
Dit is de basis, ongeacht welke therapie je ook gaat doen. Dit is een assessment methode om die functies te 
bepalen.  
- A = kenmerken van de antecedenten/situatie (bv: tijdstip, waar, met wie, wat aan het doen, wat werd 

gezegd) 
• + Wat dacht je/voelde je dan? 
• affectief : angst, spanning, verdriet, kwaadheid 
• cognities : ‘Ik moet mezelf straffen’, ‘Ik moet pijn voelen’ 

Wanneer komt het voor? Iemand die dit altijd doet ’s ochtends voor die naar school vertrekt: is er een link met 
iets dat op school gebeurt? Is het ’s avonds, in het weekend, … afhankelijk van het tijdstip kan je bepaalde 
functies meer of minder gaan vermoeden. Waar was je, met wie, wat deed je, wat werd er gezegd, wat dacht je, 
wat voelde je, … is het angst, spanning, kwaadheid, cognities ‘ik moet mezelf straffen/pijn doen’, … afhankelijk 
van die gedachten zit je bij andere functies en hypothesen. 

- B (Reactie) = Zelfverwondingsact (Wat deed je?) 
• + Functie beschrijven : Waarom deed je dat? 
• + Wat dacht je/voelde je dan?  

De act zelf laat je ook beschrijven, als men dat aankan. Soms zijn er jongeren die zeggen dat ze dat niet willen 
opschrijven, de meesten zijn daar ook wel beschaamd over, en dan kan je voor dat moment een kruisje zetten, 
en kan je het in de sessie zelf concretiseren.  

- C (Consequenten) = beschrijven van de gevolgen van ZVG 
• + wat dacht jij/voelde jij en... de ander? 
• gevoelens : vaak eerst opluchting gevolgd door andere pos of neg emoties 
• gedachten : gedachten die zelfverwonden afremmen of doen aanwakkeren 
• reacties van derden (ouders, leerkracht, partner,...) : zie CGT 
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Wat dacht en voelde jij zelf, maar ook wat de ander deed. Vaak zie je dat er gevoelens van opluchting zijn, 
gevolgd dan door andere positieve of negatieve emoties (kwaad zijn op zichzelf nadien), … het nadeel is dat de 
kwade gevoelens achteraf niet sterk genoeg zijn om de volgende keer dat gedrag tegen te houden, omdat de 
emotie zelf en de eerste gevoelens van opluchting de overhand hebben. Nadien kan je gedachten hebben die 
het zelfverwonden kunnen stoppen, maar er zijn ook gedachten die je nog meer aanzetten. 
Nadien kan je ook kijken naar de reacties van derden, als ze het al weten.   

Dit is een voorbeeld: 

Indicatiestelling: er zijn negatieve gedachten, dus er kan zeker cognitieve therapie bij kunnen, en je hebt een 
aantal emoties waar eerder een affectregulatiemodel/experientieel model antwoorden op heeft. Voor systeem- 
en relatietherapie hebben we niet meteen indicaties, maar we zien hier enkel het zelfverwondend gedrag. Dit kan 
natuurlijk binnen een ruimer kader zijn: moest het zijn dat die persoon altijd alleen is, of altijd ruzie maakt, … Als 
we dat nu zo bekijken kunnen we best op de eerste twee zaken inzetten. 

- Minstens 6 functionele modellen van ZVG: 
• ‘Aandacht’: Omgevingsmodel (Gedragstherapie of Contextgericht) 
• ‘Relaxatie’: Affectregulatiemodel (CBT én experiëntieel) 
• ‘Straf’: Cognitief model (Cognitieve therapie) 
• ‘Lichaamscontrole’: Grensmodel (Identiteitsmodel/experiëntieel) 
• ‘Stimulatie’: Dissociatiemodel (traumabehandeling) 
• ‘’Zelfdestructie’: Psychodynamisch (cfr doodsdrift) 

	 	 (nb oud model : ZVG=menstruatiebloed) 
	 	 Vroeger was er een link binnen de psychodynamische modellen tussen zelfmoordgedrag en 	
	 	 menstruatiebloed, dit is een oud model.  

==> Dé therapie bestaat niet: kijk wat de functie is en kies een indicatie voor een bepaalde therapie op grond 
van die functie.  

Indicatiestelling 

1. Bij ZVG omwille van de aandacht: wijziging consequenten 
• GT: negeren, andere aandacht 
• Contextgericht (Gezinsgericht) werken 
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Als het een vorm is van aandacht moet je de consequenten wijzigen, negeren is een mogelijkheid, maar ook 
aandacht geven voor gewenst gedrag. Ook eventueel gezinsgericht werken: als de ouders te veel of te weinig 
aandacht geven. Je moet je steeds afvragen: waarom vraagt iemand aandacht? Krijgt die bijvoorbeeld in een 
gezin met 6 kinderen alleen aandacht als die een wonde heeft? Dan moet je niet enkel de aandacht wegnemen, 
maar moet je er ook voor zorgen dat dat kind een plaats heeft in het gezin, dat het op een andere manier 
aandacht krijgt.  

2. Bij ZVG omwille van spanningsreductie: bewust worden en emotie-regulatie aanleren 
• Focussen (experiënteel) 
• GT: triggers bewust worden, wijziging antecedenten en/of adequate coping-emoties 
• Ook blootstelling antecedenten via Cue-exposure+SD 

Een interessante oefening is focussen op het eigen lichaam (experientiele techniek), de bodyscan is daar een 
voorbeeld van waarbij je alle delen van het lichaam overloopt en je probeert je bij elke plaats van je lichaam af te 
vragen: ‘zit daar spanning’? Zodanig dat je je bewust wordt van die triggers. Als het spanningsreductie is kan je 
kijken waar die spanning mee te maken heeft. Je kan daar dan een sessie over praten, in welke context moeten 
we dat zien, was het een druk gezin, … Afhankelijk van die verklaringen zit je met een ander verhaal, maar je 
kan dan proberen samen met de client de context te herkaderen om de antecedenten te wijzigen.  
Het is vooral de bedoeling om anders met die emoties en spanning om te gaan. Jongeren tussen 12 en 15 jaar 
hebben opvallend weinig adequate copingstrategieën, we weten hier ook de reden nog niet voor. 
Copingstrategieen aanleren is dus zeker belangrijk hier. Nog een mogelijkheid, denk aan middelenmisbruik, is 
cue exposure: blootgesteld worden aan de trigger, maar je mag bepaald gedrag niet uitvoeren. Dat wordt ook 
bij zelfverwondend gedrag gebruikt. Men wordt bijvoorbeeld blootgesteld aan een schaar of scheermesje, de 
persoon zal de spanning voelen stijgen telkens als ze dit zien, maar dan laat je net zoals bij middelenmisbruik de 
exposure aanhouden en dan zal de spanning daarrond verdwijnen. Zo leren ze dat ze dit aankunnen, dat ze die 
schaar kunnen zien zonder dat ze zichzelf pijn doen. 

3. Bij ZVG als zelfstraf: 
• schema’s en gedachten vangen +uitdagen+meerdimensioneel denken 
• Cognitieve therapie (en.. Schemafocused SFT) 

Nu zit je bij schema’s: dit moeten schema’s zijn ‘ik ben niet de moeite waard’, je moet die gedachten uitdagen, 
meer dimensioneel denken. Er wordt nog een les gewijd aan de cogntieve techniek.  
Schema focused therapie is ook een mogelijkheid, daar is voor kinderen een speltherapie ontwikkeld.  

4. +5: . Bij ZVG als controle over identiteit en/ of stimulatie 
• Individueel identiteitsvragen: experiëntieel 
• Traumabehandeling?:zie trauma-les 

Wanneer het gaat over de identiteit is de behandeling experientieel (gastles Leni Verhofstadt), met psychodrama 
kan je identiteitsvragen aanpakken.  

5. Bij ZVG als zelfdestructie: betekenis achterhalen 
• psychodynamisch 
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8. Behandeling van ZVG 

(1) Wijzigen Consequenten 
• Observatie of ‘filmisch verloop vragen’  
• Sta vooral stil bij A-B-C 
• Wie geeft aandacht en waarom?  
• Wie geeft geen aandacht en waarom? 

(2) Bewustworden & Bevorderen zelfinzicht: 
• Dagboekmethode. 

A=Stimulus, B=Reactie, C=Consequentie 
Sta vooral stil bij cognities en emoties: 
Onderliggende cognitieve en affectieve processen verwijzen naar encoderingen, verwachtingen en 
overtuigingen, affecten, subjectieve waarden en doelen 
Vaak is de spanning vooraf ondragelijk: exploreer 
Exploreer en differentieer cognities en gevoelens zie ook in syllabus (artikels Braet over CT bij 
jongeren) 

• Emotieregulatie: Sta verder stil bij cognities en emoties: 
Vaak is de spanning vooraf ondragelijk: relaxatie 

• Cue-exposure + SD 
Stel: ZVG wordt specifiek geconditioneerd op voorafgaande stimuli (discriminatieve stimuli) bijv een 
bepaalde herinnering, muziek, een film: 
geleidelijke blootstelling aan triggers met gebruik van spanningsverminderingstechniek 
Tempo/volgorde wordt bepaald door patiënt 

• Experïentieel werken 
1. ‘veilige plek’ creëren 
2. ‘focussen’ 

Bij experiëntieel werken gebruikt men ook vaak de ‘veilige plek’: zie les trauma —> script herschrijven is een 
belangrijke behandelmethodiek, en daarin heb je de veilige plek: wanneer iets te emotioneel wordt moet je uit de 
situatie kunnen stappen. Dit bespreek je op voorhand met de patiënt. Je zoekt naar iets wat voor de patiënt 
zeer relaxerend is, en ze maken daar een beeld van om te gebruiken wanneer de spanning te hoog is tijdens de 
therapie. 
Het is goed om dit ook voor jezelf te zoeken: op een dag zal je in een situatie komen waarin het even te veel 
wordt, en door dat te oefenen ga je ook beter mensen kunnen helpen die moeite moeten doen om een veilige 
plek te vinden. 
Focussen is een soort bodyscan naar spanning in het lichaam.  

	 Therapeut: Als je vertelt over de spanning in je lichaam, waar voel je die dan? 
	 Anne: In mijn buik, die voelt strak van de spanning. 
	 Therapeut: Ok. Kun je met je aandacht bij dat gebied in je buik blijven, bij de spanning? 
	 Anne: Ja... het wordt erger. Ik voel nu ook een druk op mijn borst. 
	 Therapeut: Ok, de spanning in je buik, de druk op je borst, laat het er maar zijn. 
	 Anne is in staat om hier enkele minuten stil bij te staan. 
	 Therapeut: Prima. Wat viel je op toen je de spanning zo precies observeerde? 
	 Anne: Nou, dat het eerst erger werd en toen minder. Ik had niet gedacht dat ik het uit zou kunnen 	
	 houden. 
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(3) schema’s en gedachten vangen; uitdagen van zelfdestructieve gedachten: 
• Cognitieve therapie 

Wat dacht je in die situatie voorafgaand aan het probleemgedrag? 
‘Ik ben niks waard, niemand moet mij hebben, ik moet mezelf pijn doen’ 

Wat dacht je nadien? 
‘Ik had meer en dieper moeten snijden’ 

• Zelfcontroleprogramma’s:  
Behandelingsmethodieken: integratie 
ZVG als spanningsreductie én straf én aandacht: INTEGRATIE (=CGT) 
Aandacht: overleg omgeving over de consequenten (GT) 
Spanning: exploratie & bewustworden gevoelens, uitlokkers, relaxatie, en alternatieven (CGT)    
Straf (CT) 

• Zelfcontroleprogramma (zie syllabus Braet over CT) 
 Zelf-observatie:  

Verkennen van spanning en ontspanning 
Uitlokkers leren kennen: wat denk/voel/deed je? 

(Zelf) Doel bepalen: 
Zelf-evaluatie 

Zelfcontroleprogramma’s: die zijn bedoeld als protocol om met zelfverwondend gedrag om te gaan, waarbij je 
een aantal functies combineert. Als je niet altijd toegang hebt tot die functies, of de persoon weet ze zelf niet 
allemaal, of het is nog onduidelijk, … dan kan je een protocol gebruiken. Daar staat altijd iets over de aandacht, 
iets over de spanning en over de straf-cognities. Er zal altijd exploratie en bewustwording van de gevoelens zijn, 
en de relaxatie-alternatieven. (Zie syllabus hoofdstuk cognitieve technieken).  
 
Zelfobservatie 

De bedoeling is dat de jongere zichzelf behandelt, waardoor die jongere voor zichzelf tijdens de therapie voor 
zichzelf realistische doelen bepaalt: bijvoorbeeld ‘ik ga het beperken tot 1 dag in de week’, … alle mogelijke 
doelen die de weg zijn naar behandeling kunnen worden gebruikt. Dit is niet iets wat op één dag is opgelost, er 
moet een soort progressie gemaakt worden. De jongere moet ook zichzelf evalueren.  
Dit dagboek wordt daarvoor ook gebruikt, niet alleen als diagnose maar ook voor tijdens de behandeling en als 
evaluatie-instrument. De jongere gaat hiermee aan de slag en blijft het dagboek dan invullen. Het is een zeer 
handig instrument om te kijken of de doelen van het zelfcontrole-programma bereikt zijn.  
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Zelf Doel bepalen 

Doelen noteren op een CONTRACT  
Lees bijgevoegd contract en bespreek. 

Daarnaast worden hier doelen opgeschreven per week. Die doelen zijn progressief: eenmaal dat je een doel 
hebt komt er volgende week een nieuw bij maar het eerste doel blijft wel bestaan. Dan kan je per dag 
aankruisen of je je doel hebt bereikt. Dit klinkt eenvoudig maar het werkt zeer goed. Je hebt een zeer krachtig 
instrument om met jongeren te kijken wat de goede dagen waren, dan heb je daar positieve complimenten over 
te geven, en wat de mindere dagen waren. Je moet niemand daar op afrekenen, het is geen ‘rapport’, het is 
een hulpmiddel om de therapie bij te sturen. Dit moet je ook zo aan de jongere zeggen.  
Omdat soms door de buitenwereld geëist wordt dat zelfverwondend gedrag stopt, is het ook goed om het 
zelfcontroleprogramma in een contract te gieten.  

Wat is verkeerd aan dit contract?  
- Moet je ook buiten de kantooruren bereikbaar zijn? Dit is een groot discussiepunt: er zijn twee visies hierop, 

maar er is geen eenduidig antwoord op de vraag. Je kan bijvoorbeeld zoals in het centrum Kind en 
Adolescent (faculteit) iedereen bij aanmelding een brochure geven waarin alle mogelijke nummers staan van 
crisiscentra, waar je 24/24 terecht kan. Dit wordt ook besproken. 

- Spanning verminderen is niet concreet genoeg, je moet doelen vermelden die concreter zijn, zoals ‘dagelijks 
relaxatie-oefeningen doen’. Omdat dat in het begin nog niet voldoende werkt (relaxatie rendeert pas als je 
daar een tijd mee aan de slag bent), moet je dat eerste er ook nog aan toevoegen: je moet alternatieven 
hebben om met gevoelens om te gaan, als eerste oplossing.  

- Belangrijk is ook dat dat genoteerd wordt in een dagboek, zodat je kan opvolgen en evalueren. Je moet dan 
ook een evaluatie en een beloning bespreken. Wat gebeurt er als doel één bereikt is? Wat zijn de criteria 
waaraan we weten of het gelukt is of niet? Als je bv. met een zware patiënt zit zal één dag in de week al veel 
zijn.  

Hulpmethodieken: naast Relaxatie… Problem-solving invoeren! 
Zoeken van alternatieven van spanningsontlading ‘Hulpkaarten maken’ 

Vb. HULPKAART ANNE 
Als ik me gespannen voel, dan kies ik uit één of meer van deze dingen: 
- Muziek opzetten 
- Met mijn zus MTV kijken 
- Een douche nemen 
- Mijn vriendin C. bellen 
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Goed om problem-solving rond het gedrag zelf ook in te oefenen, daarvoor gebruiken we hulpkaarten. Dat is het 
gedrag zelf veranderen, een noodoplossing, tijdelijk, relaxatie en cognitieve technieken zijn beter. Belangrijk dat 
je meerdere oplossingen hebt zodat je minstens één iets hebt wat op dat moment helpt.  
Het is een zeer sterke emotieregulatie-strategie, maar dit pakt niet de gedachten/antecedenten aan.  

Oefeningen in probleemoplossend denken (= 5-stappen-plan) 
tips: 
1. nauwkeurig beschrijven van het probleem 
2. Informatie inwinnen bij anderen 
3. doelen in kleine, haalbare subdoelen splitsen  
4. betrekken van anderen! (Tijdens het uitvoeren iemand vragen die je helpt)  
5. zichzelf gedifferentieerd evalueren !!!  

- Verschillende alternatieven 
• Ontlading : fietsen, lopen, roepen, dansen, touwtje springen, tapijten uitkloppen, schuren, met kussen 

kloppen,… 
• Afleiding zoeken : kruiswoordraadsel invullen, breien, videospelletje, puzzelen, tv- kijken, muziek luisteren, 

koud water over handen en voorhoofd,… 
• Jezelf verwennen : massage, bad, zonnebank, leuk kledingsstuk aandoen, haar opsteken,… 
• Sociale activiteit opzoeken : wandelen met iemand, gezelschapsspel spelen, bij een groepje gaan zitten,.. 
• Praten over wat moeilijk was : dagboek, brief schrijven, telefoon of email, aankloppen bij iemand,… 
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9. Eetstoornissen en ZVG 

- Co-morbiditeit met eetstoornissen (vnl boulimia nervosa en purgerende anorexia nervosa patiënten) 
• van 9,2% to t44% (cfr.Claes, Vandereycken & Vertommen, 2001) + geen statistisch significant verschil 

tussen BN en AN 
• Gemiddelde aanvangsleeftijd 17,6 
• Meest verwonde lichaamsdelen: armen en handen > hoofdennek > benen en voeten > romp en buik 
• Eetstoornispatiënten met ZVG vgl met patiënten zonder ZVG: 

Meer angst, depressie en hostiliteit 
Meer persoonlijkheidsstoornissen 
Meer traumata (en gerelateerde problemen zoals dissociatie en negatief zelfbeeld) 

- Aard van de relatie? 

Structuralistische benadering 

- Samen voorkomen 
• Stoornissen zijn onafhankelijk 
• Eén stoornis is een subtype van de andere stoornis 

Bv: AN beschouwd als vorm van ZVG —>  beiden meestal bij vrouwelijke patiënten, aanvang in 
adolescentie 
ZVG treedt na aanvang in wisselende mate op en kan chronisch worden. Als de eetstoornis 
ontwikkelt, vermindert ZVG meestal, maar neemt terug toe als eetstoornis vermindert. 

• 2 stoornissen zijn gelinkt aan een derde stoornis 

Functionalistische benadering 

- Gelijkenissen in psychosociale functies bij ZVG en eetstoornissen (zie functies ZVG): 
• Zelfcontrole (door controleren lichaam)    
• Ontevredenheid over lichaam, 
• Gevoel van ineffectiviteit 

‘Zelfbestraffing’. 
• Purgeren en ZVG zijn manieren om 

Spanning te reduceren 
geassocieerd met ‘ontsnappen’ (dissociatieve en traumatische ervaringen) 
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ZVG: Behandeling IN GROEP (bij eetstoornispatiënten) 

- In een eerste fase worden patiënten met eetstoornissen aangemoedigd om ZVG te bespreken in groep (zie 
ABC). 
• (voorlopig mogen ze nog in ‘oude patroon’ (eetbuien en ZVG) terugvallen DUS ‘ongewenst’ maar ‘niet 

verboden’) 
Patiënten beschrijven, zoeken naar alternatieven,… 
Elkaar suggesties geven 
Patiënten leren grenzen stellen 
Introductie van ‘veilige plek’ 
Aanreiking van middelen om met kwaadheid om te gaan 
bv: ontladingslokaal 

- Tweede fase: 
• Exploratie van gevoelens en gedachten na ZVG (zie ABC) 

Afleiden van de functie van ZVG (ontspanning, aandacht, bestraffng,...)   wordt vaak sterk bekrachtigd 
en daardoor moeilijk te stoppen 
Eventueel afscheidsritueel. 

• Exploratie en bijsturing van reacties van de omgeving 
Patiënten leren beseffen welk effect hun gedrag heeft op directe omgeving (boosheid, betutteling, 
overmatige bezorgdheid) 
Vervolgens overleg plegen met directe betrokkenen + vragen ZVG zo neutraal mogelijk te behandelen 

- Tweede/Derde fase: Exploratie van gevoelens die aanleiding geven tot ZVG (zie ABC) 
• Exploreren van uitlokkers/triggers 
• Volgende stap is integratie behandelmethodieken:  

(a) GT: Geleidelijke blootstelling aan triggers 
(b) CGT: Zelfcontroleprogramma 
(c) CT: Uitdagen 
(d) Gezinsgericht werken, Traumagericht  
(d) Experïentieel en/of aanvaarden 

ZVG: evidence based?  

- ZVG is onderzocht in RCT's als deel van DGT en deze laten zien dat DGT een aantoonbaar effect heeft op 
zelfbeschadigend gedrag (Linehan et al., 2006). 

- ZVG is behandeld in Nederland als apart protocol (RCT) (combinatie CGT+oplossingsgericht)=eerste 
evidentie 

- De behandeling is inmiddels bewerkt voor adolescenten, en de eerste resultaten zijn positief (Miller et al., 
2007) 

- Nog geen replicatie van de RCT —> beperkte EST 

Opmerking  

- Opm.: Moet men behandelen? 
• Ja, omwille van psychologisch lijden (ervaren problemen) (suïcidaal?) 
• Ja, littekens zijn blijvend. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe minder littekens. 
• Sommige jongeren moet je beschermen voor zichzelf (zoals bij AN) of hun omgeving (zoals bij CD), zelfs al 

geven ze geen probleem aan. 
• ZVG vaak uit de hand lopend: spoed, hechting, verzorging = medische kost 
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- Stellingen: 
• 1. Behandeling van ZVG moet eerst gericht zijn op de onderliggende problemen en pas dan op het 

stoppen van het ZVG 
• 2. Het is beter dat de patiënt zich na ZVG zichzelf verzorgt, waardoor geen (negatieve) aandacht is voor 

dit gedrag 

- Opm: Jongeren die zichzelf beschadigen bevinden zich dikwijls in moeilijke levensomstandigheden. 
Sommige moeilijkheden kunnen niet worden veranderd. 
• Maarten (17): Ik heb spijt dat ik ooit begonnen ben drugs te gebruiken. Ik ben er veel vrienden door 

kwijtgeraakt. 
• Nienke (16): Mijn opa heeft me misbruikt toen ik zeven was. Niets kan het ongedaan maken. 
• Saskia (16): Het is moeilijk om al zo lang depressief te zijn en niet te weten wanneer ik beter word. 

                                                                                                   
ZVG: Conclusie behandeling 

- Conclusie 
• Zelfverantwoordelijkheid (‘zelfzorg’) van patiënten staat centraal 
• Hier beschreven behandeling   gericht op beperken en stoppen van ZVG = ‘symptomatische’ aanpak 
• Uiteraard ook aandacht voor ruimere psychosociale problemen 

                                                                                                                                                                                    
10. Differentiaaldiagnose: Trichotillomanie 

- Trichotillomanie = patiënt die haren uittrekt (meestal hoofdharen maar ook wimpers, wenkbrauwen,…) 
- Relatie met.... Tics? Dwang? ZVG? 

• vooraf gevoel van spanning dat verdwijnt na het trekken 
• in specifieke situaties 
• focussed en unfocussed haren trekken 
• sommigen eten haren op —>  medische complicaties! 
• aanleidingen (zie tabel) 
• intentioneel? 

DRANGGESTUURD  - ANGSTGESTUURD 

Aanleidingen tot het haren trekken (Mansueto e.a., 1997) 
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- Etiologie?  
• Onduidelijk 
• Veronderstelling dat het een uiting is van een onderliggend psychisch lijden heeft geen stand kunnen 

houden (Diefenbach e.a., 2000). 
• De door de patiënten gerapporteerde psychische problemen kunnen eerder als gevolg dan als oorzaak 

van het haren trekken gezien worden. 
                                                                                                   
- Behandeling? 

• zelfcontrole 
eerste stap: zelf-observatie (ABC) 

bewustwording haren trekken en momenten die aanleiding geven 
tweede stap: doelbepaling 

concreet formuleren, subdoelen maken 
+ toevoeging: alternatieven zoeken via PS bedenken, hulpkaarten maken 
+ contract 
+ beloningen en straffen voor het haren trekken 

derde stap: zelfevaluatie 

- Vervolgens:  
• Verandering aanbrengen in aanleiding gevende situaties en omstandigheden: ouders betrekken. 
• bespreken gevolgen en mechanisme positieve aandacht 

GT (consequenten)  
of gezinsgericht werken 

• triggerlijst maken 
cue-exposure + SD 

• andere elementen: bewustwording, ontspanningsoefeningen, 
	 —> EST? Geen gecontroleerd onderzoek bij kinderen en adolescenten                                                                      

- Ook effectief: 
• Negative practice: 52% tot 68% vermindering 
• Habit reversal: buitengewoon effectief: > 90% 

-  Farmacologie 
• geen argumenten voor medicatie bij trichotillomanie 

- Bij jonge kinderen 
• gaat vaak samen met duimzuigen 
• belangrijkste interventie: verandering brengen in aanleidinggevende omstandigheden. 
• zelfcontrole kan werken 
• behandeling via mediatietraining verdient voorkeur (=contextgericht werken) 
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Vraag naar indicatiestelling van zelfverwondend gedrag:   (LES 8 DEEL 1,  

Al een half punt voor het uitleggen van ‘indicatiestelling’: omschrijven wat het is. Bv het is belangrijk dat je 
therapie kiest, dat er soorten methodieken zijn die je kan kiezen, soms kan je indicatiestelling doen op grond van 
meta-analyses en effect sites van verschillende behandeling. Bij zelfverwondend gedrag kan je dit niet a priori 
doen want het hangt af van de functie van het ZVG. Bij de algemene situering vraag je je af hoe je die algemene 
functie kan te weten komen, we moeten dat doen door een analyse, er moet ergens staan dat er een ABC-
keten is van ZVG, en dat kan met dagboekobservatie.  
Je mag dit met je eigen woorden doen maar een aantal kernwoorden moeten terugkomen.  
Er moet iets staan rond ‘indicatiestelling is kiezen’, specifiek hier afhankelijk van de functie, en er moet op één of 
andere manier een analyse gebeuren om die functie te bepalen, via observatie of dagboek. 
De essentie is de functie zelf: hier moet je de 6 functies opsommen.  
We willen de kernwoorden van de 6 functies zien staan. Hier moet je minstens één ding schrijven waartoe dan 
de indicatie zou leiden. 

FILMPJE ZELFVERWONDEND GEDRAG: we zien dat er tijdens de verzorging niet wordt gepraat, ook in de 
leefgroep wordt ze stilletjes uit de leefgroep verwijderd, er wordt geen aandacht aan gegeven, pas nadien komt 
er een gesprek.  
Hypothese over de functie: affectregulatie, het afreageren van spanning staat zeer centraal.  

�158



LES 8: EMOTIEREGULATIE (deel 1)  
1. Inleiding 

Definitie 

Emotieregulatie is de vaardigheid om, bij het geconfronteerd worden met verschillende (stresserende) 
gebeurtenissen, te beïnvloeden welke emoties je ervaart, wanneer je deze emoties ervaart en hoe deze emoties 
precies ervaren of uitgedrukt worden. 

De laatste jaren is er een boost gekomen in het onderzoek naar de rol van emotieregulatie, en ook de rol van 
emotieregulatie in psychopathologie. Het is gebleken dat emotieregulatiestrategieën ruim ingedeeld kunnen 
worden in maladaptieve en adaptieve strategieën.  

Emotieregulatie = maladaptief 

Emotieregulatie is maladaptief wanneer de manier van omgaan met de emoties op 
lange termijn ertoe leidt dat het moeilijker gaat. Die manieren hebben op lange termijn 
nefaste gevolgen voor de psychische gezondheid van mensen. Daarbij komt 
bijvoorbeeld bij jongeren een verhoogde kans op sombere buien. Maladaptieve 
strategieën gebruiken we allemaal: denk bijvoorbeeld aan piekeren, op zich is het 
normaal dat je dat doet, maar als je dat te vaak en te lang doet en als dat je enige 
manier is om om te gaan met emoties, leidt dat ertoe dat je soms die emoties niet kwijt 
geraakt en dat die negatieve emoties niet dalen. Zo kan dat ervoor zorgen dat je 
psychische klachten ontwikkelt.  
 
Emotieregulatie = adaptief 

Er zijn ook adaptieve strategieën, en die blijken op lange termijn geassocieerd met 
welbevinden. Adaptieve strategieën zijn bijvoorbeeld afleiding zoeken, dat je 
bijvoorbeeld gaat gaan lopen om je gedachten te verzetten, om niet gefocust te blijven 
op de negatieve gevoelens.  
Zowel op vlak van sombere buien als op vlak van positieve emoties blijken adaptieve 
strategieën effect te hebben. Enerzijds leiden ze tot minder sombere buien en anderzijds 
stimuleren ze positieve gevoelens. 

Emotieregulatie: waarom?  

Waarom is emotieregulatie zo belangrijk, en zeker in het werken met kinderen? De dag van vandaag is er meer 
en meer de overtuiging dat het niet enkel belangrijk is kinderen te proberen bij te sturen in wat ze denken, 
daarnaast probeert men ook vaak gedrag bij te sturen, maar het is ook belangrijk om jongeren en kinderen te 
helpen in hoe ze moeten omgaan met intense emoties die gepaard gaan met de adolescentie. Ook bij jongere 
kinderen zijn er soms intense emoties die soms heel overweldigend kunnen zijn en als je dan als begeleider of 
therapeut of ouder naast het kind staat, die gevoelens benoemt en hen ook manieren aanreikt om met die 
gevoelens om te gaan, help je kinderen voor een adaptieve ontwikkeling.  
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Emotieregulatie in kaart: FEEL-KJ 

Hoe brengen we emotieregulatie bij kinderen en jongeren in kaart? Dit is aan de hand van de FEEL-KJ.  
Die meet emotieregulatiestrategieën bij kinderen en jongeren. Die vragenlijst wordt afgenomen tussen 8 en 18 
jaar, het is een zelfrapportage-vragenlijst, we vragen jongeren om zelf over hun emoties te rapporteren. De items 
worden gescoord van 1 tot 5.  
Er zijn ook Vlaamse normen en dat zorgt ervoor dat dat instrument ook kan gebruikt worden in de begeleiding 
van kinderen en jongeren, als een soort indicatiestelling wat er precies aan de hand is.  
Als je die vragenlijst afneemt krijg je een overzicht van hoe het kind in dit gezin en in die context/die school 
omgaat met zijn of haar gevoelens. Waar kunnen we dit kind helpen om de adaptieve manieren meer naar voren 
te brengen en aan te leren?  

- Meetpretentie: 
• Meet emotieregulatie mbt angst, verdriet en woede (negatieve emoties). 
• Zelfrapportage, 8 – 18 jaar 
• 5-punten Likert schaal van 1 = bijna nooit tot 5 = bijna altijd 

- Normen: 
• Vlaamse normen 
• 8-12 jaar en 13-18 jaar 
• Per geslacht 

Interpretatie subschalen   

- Adaptieve strategieën 
• Probleemgericht handelen 

doelen aanpassen aan het probleem & zijn oorzaken 
• Afleiding 

dingen ondernemen zodat gedachten/cognities niet meer gefocust zijn op negatieve emotie, maar op 
nieuwe handeling, iets leuk doen om de aandacht van de negatieve gevoelens af te wenden 

• Andere (positieve) stemming oproepen 
aan positieve dingen denken, ‘dit is niet leuk maar ik heb ook wel veel positieve dingen in mijn leven’ 

• Accepteren 
Geen verandering wensen, de omstandigheden aanvaarden zoals ze zijn, ‘het is oké dat ik mij zo 
voel, dit hoort bij het leven, en dat mag ook’ 

• Vergeten/verwaarlozen 
weinig aandacht schenken aan negatieve emotie, ik geef het een plaats 

• Cognitieve probleemoplossing 
probleem definiëren, oplossingen genereren, en daaruit het beste alternatief kiezen, deze oplossing bij 
uitvoering evalueren 

• Herevaluatie van de situatie 
Waarde van de oorzaak van negatieve emotie anders interpreteren 

- Maladaptieve strategieën 
• Opgeven 

Geen enkele actie ondernemen om iets te veranderen, ‘het heeft toch geen zin’, hulpeloosheid 
• Agressie 

Externaliserend gedrag; negatieve emotie afreageren op anderen, niet enkel bij gedragsproblemen 
maar ook soms bij depressieve jongeren zien we soms woedebuien, omdat ze niet kunnen omgaan 
met die negatieve gevoelens 

• Zich terugtrekken 
Geen sociale interactie aangaan 

• Zelf-devaluatie 
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intern attribueren van de oorzaak van probleem/neg. emotie, alles op zichzelf steken: ‘het is mijn 
eigen schuld’ 

• Rumineren 
cognitief blijven vasthangen bij de negatieve emotie, klinische vorm van piekeren, constant nadenken 
over het negatieve gevoel, vicieuze cirkel 

Er zijn ook externe strategieën, uit onderzoek is gebleken dat zij niet maladaptief en niet adaptief zijn, zij zitten 
een beetje tussen de twee. 

- Externe strategieën 
• Sociale ondersteuning 

steun/hulp zoeken bij (significante) anderen 
• Expressie 

erover spreken, emoties openlijk tonen 
• Emotionele controle 

suppressie van emoties, emoties niet tonen 

Emotieregulatie-training? 

- Heel wat evidentie voor de effectiviteit van ER-trainingen bij volwassenen —> Niet zomaar generaliseerbaar 
naar kinderen en adolescenten 

- Kunnen specifieke ER strategieën gebruikt/getraind worden bij kinderen en adolescenten? 

Als een kind zich aanmeldt gaan we dus de FEEL-KJ afnemen en kijken naar het scoringsprofiel: hoe situeert dit 
kind zich tegenover leeftijdsgenoten en waar zitten er eventueel zaken die we kunnen aanleren? We kunnen 
bijvoorbeeld gericht werken op de adaptieve strategieën die het kind heel weinig gebruikt, en ook kijken naar de 
maladaptieve strategieën hoe we daar op kunnen inwerken. 
Dit geeft een beeld van hoe de jongere omgaat met zo’n gevoelens en dit kan ook voor de indicatiestelling 
dienen: je kan gericht de therapeutische technieken op focussen.  

Hoe kunnen die strategieën worden aangeleerd?  
Er zijn heel wat emotieregulatie-trainingen voor volwassenen, maar die zijn niet zomaar generaliseerbaar naar 
jongeren en kinderen toe. Er is weinig onderzoek in vergelijking met onderzoek naar volwassenen dat nagaat of 
emotieregulatiestrategieën die bij volwassenen worden aangeleerd, ook bij jongeren kunnen worden toegepast.  
Die generalisatie is niet vanzelfsprekend: kinderen en jongeren zijn nog in volle ontwikkeling. Als je kijkt naar de 
ontwikkeling, zie je dat het limbisch systeem (= het emotiesysteem) heel snel ontwikkelt, vanaf de puberteit er 
aan komt zie je dat die emoties ook zeer intens zijn, maar daar tegenover staat dat de frontale cortex 
(executieve functies, frontale controle om de emoties te reguleren) soms veel trager gaat, de cognitieve 
ontwikkeling gaat veel trager dan de emotionele ontwikkeling.  
Tussen die 2 zie je daar dan een discrepantie waardoor jongeren niet altijd de cognitieve vaardigheden hebben 
om om te gaan met die gevoelens. Daarom is de adolescentie en de puberteit een risicoperiode waar jongeren 
baat kunnen hebben bij het aanleren van adaptieve strategieën.  
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2. ‘Speurneuzen met voelsprieten’ Laura Wante/Marie-Lotte Van Beveren/Lotte Theuwis/Caroline Braet 

- Doel 
• Nagaan of ER strategieën kunnen worden getraind bij kinderen en adolescenten 
• Ruminatie, herevaluatie (reappraisal), afleiding (distraction) en aanvaarden (acceptance). 

- Participanten 
• 184 adolescenten (54% meisjes) 
• 10 – 13 jaar 

Vanuit de onderzoeksgroep kwam dus de vraag: kunnen we die adaptieve emotieregulatiestrategieën trainen bij 
kinderen en jongeren? Daartoe is er een onderzoek gebeurd: ‘speurneuzen met voelsprieten’, dit was in 
verschillende klassen waar men jongeren een emotieregulatie-training heeft gegeven. Het doel was nagaan of 
die strategieën kunnen worden getraind, en meer specifiek is er gericht op piekeren, cognitieve herevaluatie (re-
appraisal), afleiding (distraction) en aanvaarding (acceptance). Kan men jongeren hierin trainen, in een korte 
training van 1-2 uur?  

Die training is uitgevoerd bij 184 jongeren, de helft daarvan waren meisjes, de jongeren waren tussen de 10 en 
13 jaar.  
Waarom die leeftijd? Je ziet dat dat een risicoperiode is: de discrepantie tussen het cognitieve en het emotionele 
systeem is daar het meest frequent.  

- Procedure 
1. Kennismakingsspel: wie zijn jullie en wat maakt jullie blij? 
2. Gevoelensspel: Wat zijn gevoelens? 
3. Invullen van vragenlijsten 
4. Filmpje “Father & Daughter” 
5. ER training (verschillende condities) 
6. Relaxatie 

Hoe zag die training er uit? Eerst en vooral werd er een kenningsmakingsspel gespeeld, daar heeft men 
gevraagd wie ze zijn en wat hen blij maakt, om die gevoelens daar toch al te induceren. Dan heeft men 
bevraagd: wat is een psycholoog? Kennen zij dat, weten ze wat dat precies is? Daarna is er een gevoelensspel 
gespeeld over ‘wat zijn gevoelens?’. Daarna zijn er een aantal vragenlijsten ingevuld, waaronder ook de FEEL-
KJ, want men wou weten: hoe gaan die jongeren om met gevoelens? Dan werd er naar een filmpje gekeken dat 
negatieve gevoelens kan uitlokken, dan is men in groepjes gaan zitten van verschillende kinderen en werd er een 
bepaalde adaptieve strategie aangeleerd, of men heeft hen laten piekeren in groep, dan heeft men ook gekeken 
naar hoe die strategieën (als je dat doet in groep) effect hebben op de negatieve gevoelens die dat filmpje heeft 
opgeroepen. Dan werd afgesloten met een soort relaxatie.  
Wat zijn de resultaten van dat onderzoek?  
We hebben gekeken in hoeverre het aanleren van die strategieën negatieve en positieve gevoelens na dat 
filmpje naar beneden hebben gehaald.  
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Resultaten: verdrietig  

Dit is het gevoel verdrietig, dat filmpje had heel wat 
negatieve gevoelens uitgelokt (zie tijdstip 2). Tijdstip 
1 was voor het filmpje, tijdstip 2 was er na, jongeren 
moesten toen aangeven hoe verdrietig ze zich 
voelden.  
Op tijdstip 3 zie je het effect van de emotieregulatie-
training. Dan hebben we jongeren opnieuw gevraagd 
om na het samenzitten in groep hun gevoel te 
evalueren, is het negatieve gevoel gedaald? Deze 
daling zie je voor 3 strategieën: voor de oranje lijn 
(‘afleiding’) gaan de negatieve gevoelens het snelst 
naar beneden, omdat hen geleerd wordt zichzelf af 
te leiden. Hier was de afleiding een tekening maken 
in groep van een lievelingsdier.  
Dan zie je ook de gele en de grijze lijn, dit zijn de andere adaptieve strategieën (‘gevoelens aanvaarden’, 
‘cognitive re-appraisal’) dan merk je dat zowel aanvaarding als het her-evalueren evenveel effect had, zij waren 
alle twee even goed in het naar beneden halen van die negatieve gevoelens.  
Dan heb je de blauwe lijn, als jongeren piekeren na dat negatief filmpje gaat het negatief gevoel nog meer naar 
boven. Piekeren versterkt het gevoel. Dit weten we ook uit de literatuur: rumineren zorgt ervoor dat je negatief 
gevoel nog meer versterkt wordt, en dat je je nog slechter gaat voelen.  
  

Resultaten: blij  

Voor het gevoel ‘blij’ zie je dezelfde effecten van de 
verschillende strategieën maar dan in de 
omgekeerde richting. Piekeren zal dus het minst de 
positieve gevoelens naar omhoog zal halen, en 
afleiding stimuleert het meest de positieve gevoelens. 
Jongeren moesten ook elke keer aangeven hoe goed 
ze zich voelden, dan zie je dat na het filmpje (wat 
ervoor zorgde dat positieve gevoelens naar beneden 
gingen) dat positieve gevoelens het meest naar 
boven gingen als je afleiding gebruikte, dus als je 
jongeren hun lievelingsdier liet tekenen. Daarnaast zie 
je alweer een gelijk effect voor herevaluatie en 
aanvaarding. Zij hadden ook een goed effect op 
positieve gevoelens, dus die technieken blijken niet 
alleen negatieve gevoelens naar beneden te halen 
maar ook positieve gevoelens naar omhoog te 
brengen.  
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Resultaten: boos en bang 

Dan hebben we ook gekeken naar boos en bang, maar daar bleek geen effect te zijn. Logisch, want het filmpje 
bracht ook geen gevoelens van angst of boosheid naar boven. 
Bij ‘boos’ zag je wel een trend/significant effect, maar niet zo uitgesproken als bij ‘verdrietig’ en ‘blij’.  

Besluit 

Wat hebben we daar uit besloten? Jongeren zijn echt wel in staat om emotieregulatiestrategieën aan te leren, 
dus eerst en vooral kunnen ze die strategieën aangeleerd krijgen, én het helpt hen om te gaan met negatieve 
gevoelens, en het helpt positieve gevoelens naar boven te halen.  
Afleiding bleek in deze studie het meest effect te hebben.  
Hierdoor heeft men besloten een soort emotieregulatie-training op te stellen. Hoe kan je later 
emotieregulatiestrategieën aanleren? Op basis van theoretische modellen, dit en andere onderzoeken, is deze 
training opgesteld.  

(—> er was geen controlegroep in dit experiment).  
(—> tijdstip 4 is de relaxatie-oefening)  

3. Emotieregulatietraining 

Stap 1 

- STAP 1: Differentiëren tussen verschillende gevoelens 
• Hoe zie je dit? 
• Waar voel je dat in je lichaam? 
• Voorbeeld? 
• Hoe sterk was dit gevoel? 

Voor je strategieën gaat aanleren is het heel belangrijk dat je jongeren leert te differentiëren tussen gevoelens. 
Stap één is dus weten: ‘wat zijn emoties? Wat zijn de verschillende emoties?’. Wat we standaard doen is 
differentiëren tussen basisemoties: boos, bang, verdrietig en blij. Dan gaat men kijken: hoe zitten die emoties in 
elkaar? Waar voel je dat in je lichaam? Kan je een voorbeeld geven van wanneer je je boos, bang, verdrietig of 
blij hebt gevoeld? En hoe sterk was dat gevoel dan? Je kan dan ook verschillende technieken gebruiken zoals 
‘Een doos vol gevoelens’ waarbij je de vier basisgevoelens gaat exploreren. Je kan denken dat kinderen dit toch 
wel al weten, en kunnen differentiëren, maar dat is niet altijd zo: soms hebben jongeren het heel moeilijk om te 
herkennen wat ze voelen, soms hebben kinderen die het moeilijk hebben ook geen woorden om die emoties te 
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benoemen, dus dan is het belangrijk die jongeren de verschillende basisemoties aan te leren. Soms kan het zijn 
dat je hier zeer veel tijd aan spendeert omdat je hen zeer basaal moet leren hoe die gevoelens er uit zien.  
Dat doe je dus standaard. Wat we ook vaak doen is eerst een soort van relaxatie-oefening: soms komen 
jongeren bij jou en kan je voelen dat die emoties heel hoog zitten, als je dan direct begint te differentiëren en 
begint op te focussen, kan je voelen dat het soms moeilijker loopt. Dit wordt gedaan zodat die gevoelens naar 
beneden gaan, en dit kan een basis zijn waarop je kan beginnen exploreren van verschillende gevoelens.  
Ook relaxatie-oefeningen zijn op maar van kinderen en jongeren. Ze krijgen bv. een relaxatie-oefening mee naar 
huis. Je merkt dat dit bij kinderen en jongeren erg aanslaat: ze worden hier echt heel rustig worden. Je kan dit in 
groep doen of op individueel niveau. Zo heb je een rustige basis om te beginnen met je training.   

Stap 2 

- STAP 2: Emotioneel bewustzijn 
• Emotioneel bewustzijn = het herkennen van jouw emoties en hun gevolgen 
• Rationale: Wanneer we ons boos, verdrietig of angstig voelen is het erg belangrijk dat we dit kunnen 

voelen en benoemen, zonder hier een oordeel over te vormen. Dit wil zeggen zonder dat je het gevoel 
interpreteert als negatief of positief. 

• Lichaamsscan 
• Zintuigscan 
• Rozijnoefening 

Na het differentiëren ga je over naar een heel belangrijke stap, het emotioneel bewustzijn. Dit is dé belangrijkste 
stap voor je kan omgaan met je gevoelens. Het is een basisvoorwaarde om ze bewust te kunnen reguleren. 
Het is het herkennen van je gevoelens en hun gevolgen. Het betekent dat je weet hoe je je voelt in een bepaalde 
situatie en welk effect dat heeft voor jou. Emotioneel bewustzijn moet je kinderen soms ook aanleren. Hoe kan je 
dat doen? Eerst en vooral doen we dat aan de hand van een rationale. Je zegt tegen jongeren ‘wanneer we ons 
boos, bang of verdrietig voelen, is het belangrijk dat je dat kan voelen, maar dat je dat ook kan benoemen, 
zonder daar een oordeel over te vellen. Het is normaal dat we ons af en toe een slecht voelen, maar ook dat we 
ons af en toe goed voelen, en dat is oké. Dat is niet slecht of goed, dat hoort bij het leven.’ Een manier om dat 
emotioneel bewustzijn bij jongeren naar boven te halen of jongeren te leren bewust te zijn is bijvoorbeeld de 
bodyscan. Daarbij ga je heel bewust heel het lichaam af, om heel bewust naar alles je aandacht te richten. 
Hetzelfde kan met de zintuigscan: je maakt jongeren bewust wat ze zien, horen, ruiken, proeven, … zonder dat 
je iets doet, het is vooral bewustzijn wat je ziet, hoort, voelt. Je gaat focussen op de zintuigen en het lichaam en 
hoe ze zich voelen. Een andere bekende oefening is de rozijn-oefening: je gaat jongeren laten voelen aan die 
rozijn met de ogen dicht, dan heel gedetailleerd laten kijken en luidop laten beschrijven, ze kunnen daar ook aan 
ruiken, proeven, … Deze oefening wordt heel vaak gedaan, en ook bij jongeren stimuleert dit het emotioneel 
bewustzijn.  

Stap 3 

- STAP 3: Rationale denken, voelen, doen 
• Wij zijn de baas over onze gedachten. 
• Als je op een positieve manier denkt, voel je je ook beter  
• Als je iets leuks doet, voel je je ook beter 

Vervolgens start je met de rationale over denken, voelen en doen. Dan vertel je jongeren dat we de baas zijn 
over onze gevoelens en gedachten, en als je op een positieve manier denkt of iets leuk doet, dan voel je je ook 
beter. Heel veel dingen gebeuren automatisch maar eigenlijk zijn wij de baas van onszelf en kunnen we dat zelf 
beïnvloeden. Als jij je niet goed voelt kan je ervoor zorgen dat je je beter voelt door anders te denken of anders 
te doen. Dit is vooral de rationale van cognitieve gedragstherapie, maar bij kinderen en jongeren kan je daarmee 
aan de slag en kan je dit nauwgezet uitwerken met voorbeelden die duidelijk maken hoe denken, voelen en 
doen met elkaar verbonden zijn.  
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Stap 4 

- STAP 4: Aanleren van adaptieve emotieregulatiestrategieën 
• Cognitieve herevaluatie  
• Afleiding 
• Probleemoplossing 
• Aanvaarding 

Dan heb je de basis, en kan je beginnen met het aanleren van adaptieve emotieregulatiestrategieën. We zullen 
voor 4 voorbeelden kijken hoe je deze kan aanleren.  

COGNITIVE REAPPRAISAL 
- Reinterpreting the meaning or value of a negative event (Samson & Gross, 2012) 
- Herevaluatie 

• = Het probleem dat je boos/bang/verdrietig maakt minimaliseren, door te denken dat het niet zo erg of 
niet zo belangrijk is. 

Dat is omgaan met je gevoelens door anders te denken (‘overdrijf ik nu niet?’). Je kan jongeren ook aanleren 
hoe ze anders kunnen denken. Hier is al heel wat onderzoek naar gedaan, ook binnen de stroming van de 
cognitieve gedragstherapie. Daaruit is gebleken dat reappraisal goed is om enerzijds negatieve gevoelens naar 
beneden te halen, maar anderzijds ook om positieve gevoelens te stimuleren, dus dat het ook een effect heeft 
op de positieve gevoelens en hoe je lichaam daar op reageert. Blijkbaar zie je dit ook, wanneer mensen 
cognitieve herevaluatie gebruiken om om te gaan met negatieve gevoelens, dat hun lichaam hier ook op een 
positieve manier op reageert. Je ziet dit dus in de fysiologie. 
Het blijkt dus positief gerelateerd te zijn aan welzijn. Aan de andere kant wordt er ook vaak opgemerkt dat 
mensen die te kampen hebben met een depressie, heel weinig aan reappraisal doen, omdat reappraisal en 
piekeren allebei heel cognitieve strategieën zijn en zijn alletwee een cognitieve manier om om te gaan met je 
gevoelens. In de praktijk zit die strategie al verweven in bepaalde therapie-vormen, waaronder ook cognitieve 
gedragstherapie. 

- Effectiviteit 
• Vaak gebruikt om negatieve gevoelens naar beneden te halen (Samson & Gross, 2012) 
• Recente modellen van ER stellen herevaluatie ook voorop als een strategie die positieve emoties en 

adaptieve fysiologische reacties faciliteert (Gross, 1998) 
• Positief gerelateerd aan welzijn (Helgeson et al., 2006) 
• Problemen met herevaluatie worden gezien als een basisdeficiet bij heel wat vormen van 

psychopathologie, waaronder ook depressie (Beck, 1989) 
• Praktijk: Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leert jongeren deze herevaluatie-vaardigheden aan (Beck, 

Rush, Shaw, & Emery, 1979). 

- Training 
• Weet wat je denkt. 
• Anders denken. 

Wat/hoe zou ik (anders) kunnen denken om het gevoel te verminderen? 
Hulpzinnetjes 

Zou het écht zo slecht aflopen? 
Zijn de gevolgen dan zo erg? 
Overdrijf ik niet? 
Er zijn al ergere dingen gebeurd … 

• Gedachten bepalen gevoelens. 

�166



Als je dit wil aanleren aan kinderen, start je met kinderen te laten nadenken over wat ze 
precies voelen en denken, door de link te maken tussen gevoelens en gedachten (bv. ‘Als je 
je boos voelt, wat denk je dan?) Je kan dat ook specifiek doen op situaties om dan te kijken 
wat jongeren toen dachten. Dan ga je proberen hen anders te helpen denken: vaak zie je 
dat er heel wat negatieve gedachten naar boven komen als jongeren het moeilijk hebben, en 
dan probeer je samen met die jongeren te af te vragen: hoe kan je nu anders denken over 
wat er gebeurd is, zodat je je beter kan voelen? Anders denken wordt vaak gedaan aan de 
hand van de vraag ‘wat of hoe zou jij anders kunnen denken om het gevoel dat je nu hebt te 
verminderen? Wat kan je denken zodat je je beter zou doen?’. Dit kan aan de hand van 
hulp-zinnetjes: je kan jongeren hierover laten brainstormen of je kan kijken welke zinnetjes 
hen zouden kunnen helpen (‘kan het echt zo slecht aflopen?’).  
Hier staat een voorbeeld van een blaadje dat je gebruikt bij het aanleren van herevaluatie bij 
jongeren: wat is er gebeurd? Wat dacht je? Hoe hard geloofde je in die gedachte? Welk gevoel had je en hoe 
sterk was dat gevoel? Wat deed je? Wat zou je anders kunnen denken? Probeer de gedachte uit te dagen en 
kijk naar bewijzen voor die gedachte, bewijzen tegen die gedachte, … wat zou nu helpend zijn voor jou?  

DISTRACTION 
- The intentional deployment of attention away from one’s negative emotions or self-related stress, to an 

external situation or stimulus (Gross, 1999) 
- Afleiding 

• = Iets doen, wat afleidt van de negatieve situatie. 

Bijvoorbeeld gaan lopen, of een tekening maken van jongeren hun lievelingsdier, …  

- Effectiviteit 
• Adaptieve strategie? (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993; Sheppes, Scheibe, Suri, & Gross, 2011) 
• Verbetert het gemoed in depressieve individuen (zie Nolen-Hoeksema et al., 2008) 
• Maar tot nu toe voornamelijke evidentie bij volwassenen 
• Cognitieve gedragstherapie (CBT) : cliënten leren hoe ze zichzelf moeten afleiden van negatieve situaties 

die dysfore gevoelens met zich meebrengen (Beck & Dozois, 2011) 
MAAR 

• Tot op heden blijft het onduidelijk of afleiding op de lange termijn positieve effecten met zich meebrengt 
(e.g., Just & Alloy, 1997; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993) 

• Beperkte voordelen op korte termijn, nefaste gevolgen op langere termijn? (Gross, 1998; Van Dillen & 
Papies, 2015) 

Hier is nog onderzoek naar nodig: soms vindt men tegenstrijdige resultaten, waardoor het onduidelijk blijft of 
afleiding nu een adaptieve strategie is op lange termijn. Op korte termijn kan het jou wel helpen om af en toe iets 
anders te doen, of om je gedachten af te leiden. Wat jou ongelukkig heeft gemaakt, blijft daar wel, je neemt de 
bron van wat jou ongelukkig maakt niet weg. Daarom kan het zijn dat als je altijd afleiding gebruikt als strategie, 
dat dat jou op lange termijn niet helpt want de problemen blijven er en je lost ze niet op. Die negatieve gevoelens 
blijven altijd wel een beetje hangen. Dus op korte termijn blijkt dit heel effectief maar het zou kunnen dat op 
lange termijn de positieve effecten minder duidelijk zijn.  

- Training 
• Wij bepalen zelf wat we doen, waardoor we iets kunnen veranderen aan onze gedachten en onze 

gevoelens. 
• We kunnen op zoek gaan naar een leuke activiteit. 
• Wanneer je verdriet, angst of boosheid voelt, kan je op zoek gaan naar afleiding. 
• Dit wil zeggen dat je iets anders gaat doen om je gedachten en gevoelens te veranderen. 
• Opstellen van een lijst 
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Hoe wordt dit aangeleerd bij jongeren: je geeft opnieuw een rationale ‘wij bepalen zelf wat wij doen, waardoor 
we ook iets kunnen veranderen aan onze gedachten en gevoelens’. We gaan dus op zoek naar leuke activiteiten  
voor het kind, die het kind kunnen afleiden. Dan kunnen ze iets positief doen. Je kan samen met de jongere 
brainstormen over allerlei dingen die hij/zij zou kunnen doen om te kijken wat hem/haar zou kunnen helpen bij 
de afleiding. Daarrond maak je dan ook heel concreet afspraken: als jongeren zich minder goed voelen, dat ze 
dan ook effectief grijpen naar die lijst en echt iets leuk gaan doen.   

PROBLEM SOLVING 
- The cognitive and behavioral processes by which an individual attempts to identify or discover effective or 

adaptive solutions for stressful problems (D'Zurilla & Nezu, 1999) 
- Probleemoplossing 

• = Erover nadenken wat je zou kunnen doen of wat je had kunnen doen om het probleem op te lossen 

Probleemoplossing is een strategie die je gebruikt als het probleem effectief kan opgelost worden. Het is 
adaptief als het probleem ook echt opgelost is. Als je dit gebruikt maar het probleem is niet opgelost zorgt dat 
voor frustratie en vaak nog meer negatieve gevoelens.  

- Effectiviteit  
• Indirecte strategie die adaptief gebleken is door het aanpassen van situaties of het verwijderen van de 

stressor op zich (Aldao et al., 2010) 
• Depressieve individuen beschrijven zichzelf als minder competent in het oplossen van problemen (Nezu, 

1986a) 
• Depressieve jongeren tonen ook effectief minder effectieve probleemoplossingsstrategieën (Marcotte, 

Alain, & Gosselin, 1999) 
• Probleemoplossing is een essentiële component van CBT en Problem Solving Therapy (PST) (Hilt & 

Pollak, 2012; Nezu, 1986b) 

Het is een indirecte strategie die adaptief is gebleken door het feit dat je het probleem aanpakt, dat je de situatie 
aanpast of dat je ervoor zorgt dat de stressor verdwijnt. 
Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die depressief zijn eigenlijk zich minder competent voelen in het 
oplossen van problemen en dat ze er ook effectief minder goed in zijn.  
Probleemoplossing is net zoals reappraisal en afleiding een component van verschillende therapieën zoals 
cognitieve gedragstherapie en problem solving therapy.  

- Training 
• Stop: ik heb een probleem!  
• 1. Wat is het probleem? 

Het is belangrijk om het probleem te herkennen en begrijpen 
Vragen stellen om het probleem te onderzoeken 

• 2. Opkikkeren 
• 3. Plannen maken 

Hoe meer hoe beter 
• 4. Kies het beste plan  

Voor en nadelen? 
• 5. Voer het plan uit  
• 6. Evalueer 

Geef jezelf een schouderklopje 
Kies een ander plan 

Hoe kunnen we die probleemoplossing nu aanleren bij kinderen en jongeren? Dat is aan de hand van een 
stappenplan. Eerst en vooral moet je jongeren leren nadenken over hun probleem: concretiseren wat het 
probleem is. Hoe zit het in elkaar, hoe kunnen we het begrijpen? Waar was het, wanneer, wie was er bij je?  
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Om dat probleem te kunnen oplossen is het belangrijk dat jongeren zich ook competent voelen. Dus een 
tweede stap is opkikkeren. Hiervoor kan je opkikkertjes gebruiken, je gaat met de jongere op zoek naar 
opkikkertjes die hem of haar kunnen helpen. Dan, als dat gebruikt is, ga je kijken naar welke plannen je kan 
maken. Hoe meer hoe beter! Dan kiest de jongere/kies je samen het beste plan, door de voor- en nadelen van 
de verschillende opties tegenover elkaar af te wegen. Dan wordt het plan uitgevoerd, en een belangrijke stap die 
vaak wordt vergeten is het evalueren: is het plan gelukt? Indien ja mag je jezelf een schouderklopje geven, indien 
nee is dat helemaal niet erg en proberen we een nieuw plan uit, en begin je opnieuwd. Op deze manier kan je 
jongeren dus leren omgaan aan de hand van problem solving.  

ACCEPTANCE 
- To become aware of feelings, observe them as they are, and to accept them without judging them (Williams, 

Teasdale, Segal, & Soulsby, 2000) 
- Aanvaarden 

• = Je neerleggen wij wat er is gebeurd en er het beste van maken. 

Dit sluit nauw aan bij wat nu ook al gedaan wordt bij mindfulness.  

- Effectiviteit 
• Acceptance als ER strategie is gerelateerd aan een goede mentale gezondheid bij volwassenen (Heffner, 

Eifert, Parker, Hernandez, & Sperry, 2003) 
• Een betere strategie om om te gaan met negatieve gevoelens dan piekeren en afleiding zoeken 

(Broderick, 2005) 
• Acceptance van groot belang in mindfulness gebaseerde therapie (MBCBT) (Teasdale et al., 2000) 
• Interventiestudies vonden veelbelovende resultaten voor acceptance als een effectieve strategie om 

stress te reduceren en mentale gezondheid te promoten bij klinische jongeren (Biegel, Brown, Shapiro, 
Schubert, 2009; Bogels, Hoogstad, van Dun, de Schutter, & Restifo, 2008; Van der Gucht, Kuppens, 
Maex, & Raes, 2016) 

• “Developmentally appropriate for children already by age 7 and especially by early 
adolescence” (Thompson & Gauntlett-Gilbert, 2008). 

Van aanvaarding is gebleken dat het gerelateerd is aan een betere mentale gezondheid bij volwassenen, maar 
dat het ook blijkt te helpen bij klinische jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren en kinderen al vanaf de 
leeftijd van 7 jaar in staat zijn om aanvaarding te gebruiken als een manier van omgaan met gevoelens, dit is dus 
al vrij vroeg.  

- Training 
• Aanvaarden van gevoelens  

= Gevoelens als bondgenoten zien 
Om gevoelens te kunnen aanvaarden, is het belangrijk om te weten wat hun functie is = waarvoor 
gevoelens dienen. 
Bijvoorbeeld: 

Stress/spanning: zorgt ervoor dat je in actie schiet, maakt je wakker en zorgt er voor dat je op 
een kortere tijd meer kan doen 
Schuld: dit motiveert je om te doen wat goed is, en niet te doen wat kwaad is (ethisch 
verantwoord gedrag). 

• Verdraagzin formuleren 
Verdraagzinnen herinneren je aan de positieve kenmerken van onze gevoelens. 
Verdraagzinnen voor jezelf 
(in groep: Verdraagzinnen van anderen die jou kunnen helpen.)  
Bijvoorbeeld: 
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Hey, het is oké dat ik mij nu zo teleurgesteld voel. Ik kan dit gevoel wel nog even verdragen, 
want het bereidt mij gewoon voor dat ik misschien mijn doel niet ga behalen en het zorgt ervoor 
dat ik dan niet super verdrietig zal zijn. 

Hoe leer je dit aan? Je vertelt dat je gevoelens als bondgenoten kan zien. Om gevoelens te kunnen aanvaarden 
is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat gevoelens een functie hebben, en ons iets willen zeggen. Ze 
willen ons zeggen dat we iets belangrijk vinden of ze geven ons een signaal. Voorbeeld dat je kan geven is 
stress: het zorgt ervoor dat je in actie schiet, het maakt je wakker, … als je stress ervaart helpt jou dat eigenlijk, 
het is je bondgenoot. Hetzelfde met schuld: het helpt je doen wat goed is en om niet te doen wat kwaad is. Dat 
zet jou aan tot ethisch verantwoord gedrag. Je kan met jongeren kaartjes maken met allemaal gevoelens en van 
verschillende gevoelens elke keer nagaan wat de functie daarvan is. 
Wanneer iemand midden in een emotie zit is het soms heel moeilijk om steeds die functie na te gaan van dat 
gevoel. Als iemand heel hoog zit is het vaak moeilijk om daarover na te denken. Om dat te overbruggen wordt 
met jongeren op zoek gegaan naar ‘verdraagzinnen’. Die herinneren je aan positieve kenmerken van gevoelens. 
Dan kan je aan de hand van de functies van gevoelens op maat gemaakte verdraagzinnen maken voor 
jongeren. (Zie voorbeeld). Je kan dan een lijst of boekje maken met de jongeren waarin ze kunnen bladeren 
wanneer het minder goed gaat.  
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LES 8: EMOTIEREGULATIE (deel 2)  
We zullen zien hoe emotieregulatie gebruikt wordt bij depressie, maar evengoed bij angst, agressie, ZVG, .. 
Momenteel is men bezig met een RCT voor te bereiden. Daar gaat een heel proces aan pilootstudies aan 
gedrag. We zullen ook zien hoe het onderzoek daarrond loopt.     

1.Depression 

- DEPRESSION IN EARLY ADOLESCENCE 
• Characterized (DSM 5)… 

by sad mood, irritability, negative thoughts 
inability to experience pleasure 

• Depression increases markedly in adolescence: (Balazs et al., 2013) (Nock et al., 2013) 
subtreshold depressive symptoms: 29% 
clinical depression: 10,5% 
6-fold increased risk for suicide attempts 

- Treatment : moderate effect sizes 

 

Belangrijk is dat mensen met psychopathologie onder zware stress staan, en dat triggert dan een aantal 
hersenprocessen. In ons model van depressie zijn dat cognitieve schema's. Die schema's gaan de 
infoverwerking sturen bij depressie en dat leidt ertoe dat je alleen maar aandacht hebt voor het negatieve. Je 
gaat ook situaties altijd in je eigen nadeel interpreteren. Als men wordt gevraagd om eigenschappen van jezelf 
terug op te roepen zie je bij depressieve jongeren dat zij vooral het negatieve gaan herinneren.  
Wat er in dit model niet uitgelegd wordt is waarom jongeren in die mood blijven hangen. Waarom is er geen 
mood repair? De cognitieve gedragstherapie heeft hier geen antwoord op. Het model is goed, er is een goede 
effect size, maar dat is voor verbetering vatbaar. Dat is wat we hier zien: het emotieregulatie-onderzoek zal een 
antwoord bieden op de vraag waarom jongeren in die negatieve buien blijven hangen.  
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2.Emotion Regulation: The scientific journey towards a RCT for enhancing the current 
treatment 

Conceptualisation, Measure, Normative Development 

- Emotionregulation in a nutshell 
• Emotion regulation refers to the set of processes by which individuals influence which emotions they 

have, when they have them, and how they experience and express these emotions – Gross (1999). 
• Increase positive emotions 
• Decrease negative emotions 
• Controlling overwhelming emotions 
• Adaptive but.. some are maladaptive 
• Role of the family in the development 

De meest bekende onderzoeker daarrond is Gross. Hij zegt dat emotieregulatie processen zijn die bepalen 
welke emoties je hebt, waar je ze hebt, en hoe je ze ervaart. Algemeen wordt aangenomen dat gevoelens op 
zich normaal zijn, dat ze ons iets zeggen, maar de wijze waarop je ze reguleert bepaalt of je psychopathologie 
ontwikkelt of niet. Niet de gevoelens zelf maar de wijze waarop je er mee omgaat kan bepalen of je angst of 
depressie ontwikkelt.  
Emotieregulatie kan ook zijn dat je positieve gevoelens sterker maakt. Het meest voor de hand liggende in ons 
domein is dat je bekijkt wanneer die negatieve gevoelens verminderen. Het kan ook zijn zoals bij trauma's dat je 
overweldigende gevoelens moet proberen dimmen, er zijn adaptieve maar ook niet-adaptieve manieren, en er is 
een heel belangrijke rol van de familie in de ontwikkeling hiervan. Waarom heeft de ene goede emotieregulatie en 
de andere niet? Hier wordt op een sterke ontwikkelingscontext gerekend. De wijze waarop je strategieën al of 
niet hebt heeft vaak te maken met de familie.  

Onderzoek van Morris: emotieregulatie staat in het midden, rechts staat dan de wijze waarop je emotieregulatie 
al of niet toepast. Dit zal leiden tot wellbeing, adjustment (aanpassing aan de maatschappij), waarbij dan in het 
negatieve geval een internaliserende of externaliserende problematiek kan optreden.  

Hoe wordt dat nu bepaald? De linkerkant: een aantal kind-karakteristieken gaan altijd mee een rol spelen. 
Kinderen die zeer veel reactiviteit vertonen (=een temperamentskenmerk), en heel veel sadness & anger 
reactivity, gaan moeilijker op te voeden zijn. Een kind dat zeer bang is, is anders op te voeden dan een kind dat 
zeer dapper is. Jonge kinderen of adolescenten is ook een verschil.  
Die aspecten van kindkarakteristieken gaan altijd interageren met een omgeving, een familie, en hier zie je ten 
eerste bovenaan observatie: kinderen leren heel veel van hun ouders. Als ouders naar drugs grijpen of als ze 
agressief worden, dan zie je dat kinderen dat sneller gaan observeren en overnemen. Je leert dus deels 
emotieregulatie-strategieën van je ouders. Je kan soms zien hoe een ouder emotieregulatie coacht bij een kind. 
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De wijze waarop ouders kinderen coachen kan je in vier stappen zien (zie later). Zeker in crisis-situaties is dat 
een moment waarop je emotioneel je kind kan coachen.  
Je hebt natuurlijk liever dat er niet zo'n situaties zijn, maar dan moet je als ouder denken: dit is een moment om 
ook over emotionele zaken te praten, en op die manier leer je zeer veel aan je kind.  
Omgekeerd zien we soms dat bepaalde kinderen 'kastplantjes' geworden zijn: ze zijn zodanig rustig opgevoed 
en elk probleem is voor hen opgelost geweest, elk conflict is door mama op voorhand aangepakt, dat ze niet 
geleerd hebben om met emoties om te gaan. Daarom is het goed om kinderen naar een jeugdbeweging, 
sportkamp, .. te sturen of hen grenzen te laten verleggen omdat je daarbij materiaal hebt om te bespreken.  

Los van wat ze zien en wat de ouder (niet) doet, zie je dat ook het emotionele klimaat van het gezin zeer 
belangrijk is in het ontwikkelen van emotieregulatie. Altijd opnieuw in interactie met kind-karakteristieken. 
Bij hechting weten we dat het voorspelt of het kind op een gunstige manier ontwikkelt. Hoe wordt dat verklaard: 
wanneer je een veilige haven bent voor je kind, wanneer er een sensitieve en responsieve opvoeding is, dan zal 
het kind wanneer het problemen heeft, bij mama of papa terecht kunnen om problemen te bespreken.  
Wanneer er geen goede band is ga je niet bij je ouders om troost en ga je niet die problemen met hen 
bespreken, waardoor je eigenlijk de adaptieve strategieën niet aanleert. Je kan als kind een tijd teren op 
strategieën die je vroeg in de kindertijd geleerd hebt, bijvoorbeeld aandacht zoeken of agressief zijn, dat zijn 
primaire strategieën, maar als je niet de kansen hebt in de lagere school om emotieregulatie aan te leren, dan zal 
je op termijn naar maladaptieve strategieën overstappen. Dit is een hypothese voor het moment.  

Voorbeeld: casus van een jongen met woede-uitbarstingen: de arts geeft medicatie voor het controleren van de 
woedebuien. Die jongen is nu 16, hij is gestopt met zijn medicatie omdat hij dat niet langer wil, er is een incident 
geweest in het uitgaansleven met een vriendinnetje en een andere jongen, ... en daar is een uitbarsting geweest, 
heeft alles kort en klein geslagen, dan stelt zich de vraag: waarom is daar zo'n woede uitbarsting? Waarom 
heeft die geen strategieën kunnen gebruiken? Op dat moment neem je het standpunt in van de jongere: wat 
heeft die geleerd? Heeft die kansen gehad om iets te leren? Als je medicatie op jonge leeftijd voorschrijft, besef 
dan dat dat een tikkende tijdbom is.  
Dat is ethisch ook moeilijk: stel dat er nog een incident is, de jongen geeft aan dat hij dat opnieuw zal doen dus 
hij is een gevaar voor zichzelf en de omgeving, moet je dan ingrijpen? Bijvoorbeeld een tijdelijke observatie, of 
terug medicatie?  

Het klimaat van een gezin wordt ook bepaald hoe ouders al dan niet straffen, hoe is de relatie tussen de ouders, 
enz. Op zich wordt dat weer bepaald door de psychopathologie van ouders: mensen die zelf angsten of 
depressie hebben, ... maar ook de wijze waarop zij reactief zijn qua temperament, wat dan weer in verband 
staat met het temperament van het kind.  Uiteraard is het een complex geheel maar zeer belangrijk is de rol van 
de ouders.  

Er is een onderzoek geweest dat emotieregulatie 
misschien wel de belangrijkste strategie is voor 
depressieve symptomen te behandelen, belangrijker 
eigenlijk dan cognitieve gedragstherapie. Dit wordt 
als een soort transdiagnostisch 
behandelingsprogramma voorgesteld.  In een 
centrum kan je bijvoorbeeld eerst iedereen 
emotieregulatie aanleren, en pas dan gaat men met 
protocolbehandeling beginnen. Depressieve mensen 
krijgen misschien nog cognitieve gedragstherapie, 
jongeren met ZVG gaan nog cognitief behandeld 
worden of een zelfcontrole-programma krijgen. 
Eigenlijk moeten we misschien met emotieregulatie 
starten. 
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Een interessant artikel van Berking: die zegt dat 
emotieregulatie aantoonbaar bovenop cognitieve 
gedragstherapie in een RCT (met twee gecontroleerde 
behandelingen) on top duidelijk betere resultaten gaf.  

 

Zij hebben gekeken voor welke soort 
psychopathologie dit allemaal een rol speelt. Er waren 
114 studies, 241 effect sizes, het jammere is dat er 
bijna geen onderzoek over kinderen bij zat. Vooral 
studies bij volwassenen.  

 

Deze meta-analyse zit niet in de syllabus. Belangrijk rechtsboven: de verschillende manieren om emotieregulatie 
te meten staan opgelijst. Wij kennen de FEEL, maar er zijn een aantal andere instrumenten ook. In het midden 
staat de psychopathologie die men onderzocht heeft. 
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Wat blijkt: overheen al die vormen van psychopathologie zijn er 5 strategieën die er uit springen. Die zitten ook in 
de FEEL. Sommige hebben een positieve relatie met psychopathologie, andere een negatieve. Die negatieve 
staan met een minteken. Over stoornissen heen heeft men telkens gekeken naar de correlatie tussen die 
strategie en de maat voor psychopathologie, aan de hand van de BDI, de symptom checklist, een SCID-
interview, .. de drie negatieve wijzen op een negatief verband: dat zijn strategieën die je veerkrachtig maken. 
Dat zijn ook diegene die we reeds besproken hebben: acceptance (-.19), problem solving is de beste (-.31, hoe 
meer problem solving hoe minder psychopathologie) en reappraisal (-.14).  
Rechts staat het betrouwbaarheidsinterval.  
Daarnaast zie je er 3 die sterk wel in verband staan met psychopathologie. Avoidance: als je in een 
conflictsituatie of emotionele situaties die situaties gaat vermijden. Bij angstige mensen zal dat zijn die situaties 
niet meer opzoeken. Ruminatie is een heel maladaptieve strategie: .49, dat is piekeren over gedachten en 
gevoelens. Suppressie is .34, eenmaal dat je een bepaald gevoel hebt, dat proberen onderdrukken. Suppressie 
en distraction is niet altijd even gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, maar bij de FEEL kan je wel de items 
bekijken die beide meten en zo het onderscheid maken.  

�175



Het zou kunnen dat langzamerhand de DSM verlaten wordt, het schema op zich moet je niet kennen, het is een 
voorbeeld. Het toont hoe we op een nieuwe manier naar psychopathologie kijken. Bovenaan staan stoornissen, 
daaronder liggen bepaalde mechanismen of processen zoals positieve symptomen, mood, cognitieve 
impairment, ... Daarbij zie je dan een reeks niveaus die je kan onderscheiden zoals bijvoorbeeld de genetische 
basis van psychopathologie. Die stuurt onder andere temperament, en dat maakt dat het soms interessanter 
zou kunnen zijn om te kijken naar bepaalde temperamentsprofielen en hoe die in relatie staan met 
psychopathologie. Hetzelfde geldt voor emotieregulatie: de drie grote processen zijn emotieregulatie, 
leerprocessen, en informatieverwerking. Infoverwerkingsprocessen is het cognitieve deel, leren is het 
gedragsmatige en emotieregulatie is de emotionele kant. Zo zoeken we bv. of we bij verslaving, 
eetstoornissen, .. een bepaald profiel kunnen vinden. Dat zou dan een betere manier zijn om naar stoornissen te 
kijken.  

- What about children?  
 

Er is onderzoek gedaan naar kinderen: zij hebben al strategieën, al op jonge leeftijd. Je ziet dat de meeste 
strategieën toenemen. Op 11 jaar heb je al redelijk wat bagage, maar tot de leeftijd van 50 jaar zie je dat bv. 
adaptieve regulatiestrategieën nog toenemen, je ziet dat ook voor sadness, fear, .. De strategieën nemen ook 
voor de meeste gevoelens op dezelde manier toe.  
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Bij jongere leeftijdsgroepen was dit lange tijd niet zo bekend, daarom heeft men de FEEL vertaald, en dan heeft 
men gekeken hoe de factorstructuur zit bij jongere kinderen.  

De schalen zoals acceptance (acc) vallen onder 'adaptief', dat is één factor. Als je je afvraagt of 'distraction' niet 
te dicht tegen ‘suppressie’ ligt, dan zie je dat ‘distraction onder de tweede strategie zit, dat laadde mooi op die 
factorstructuur. Bij maladaptief is het wel zo dat we daar 3 factoren gevonden hebben: ruminatie zit onder het 
meer disfunctioneel cognitieve, maar je hebt ook agressie en meer vermijdende strategieën. Daar is het patroon 
iets minder duidelijk. Daar blijven de drie iets meer apart.  
 

Ook al bij jongere kinderen vanaf 7 jaar kunnen wij normen maken en die strategieën in kaart brengen.  
In totaal zijn er 7 adaptieve en 5 maladaptieve strategieën gevonden. Dan krijg je voor een kind zo'n profiel.  

We hebben gekeken of er bepaalde profielen ook bij kinderen die psychopathologie konden verklaren, omdat 
we dit al bij volwassenen al gezien hadden maar er was nog geen instrument. Nu hebben we dat wel, en dit 
artikel zit in de syllabus waarin men daar onderzoek naar gedaan heeft.  

RQ1: Can emotion regulation explain symptoms in early adolescence? 
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- Method study 1 
• Sample Study 1 

432 children & adolescents (8-18 years, 60% girls) 
Mean age: 12.06 (SD = 1.82) 

• CBCL: internalizing problems 
• FEEL-KJ: adaptive and non-adaptive emotion regulation strategies 

- Results study 1 
• Partial correlation analyses (controlling for age and gender) with the CBCL Internalizing scale were 

negative significant only for the adaptive strategies: 
• CBCL Internalizing problems 

Problem-oriented action (r=- 0.11; p<.05), 
Acceptance (r=- 0.13; p<.01), 
Revaluation (r=- 0.13; p<.01). 

Eerst en vooral hebben studenten jongeren gezocht tussen 8 en 18 jaar. Gemiddelde leeftijd was 12 jaar. Die 
hebben allemaal de CBCL afgenomen, en ook de FEEL.  
Dan is men gaan kijken op grond van de profielen van de CBCL, of er verbanden zijn met adaptieve strategieën 
en dan heeft men partiële correlaties berekend (gecontroleerd voor leeftijd en geslacht), en inderdaad: hoe meer 
psychopathologie, hoe minder adaptieve strategieën. Dus ook hier zie je in de kindertijd al een duidelijke link. 
Problem solving was .11 gecorreleerd, acceptance .13, enz.  
Diezelfde strategieën zijn in de kindertijd dus al met psychopathologie verbonden.  

- Method study 2 
• Sample Study 2 

128 children & adolescents (9-14 years, 55% girls) 
Mean age: 11.57 (SD = 1.21) 

• Depression measure: CDI : depressive symptoms 
• FEEL-KJ: adaptive and non-adaptive emotion regulation strategies 

- Results study 2  

Daarnaast is er een tweede studie gebeurd waarbij kinderen de CDI hebben ingevuld: ze rapporteren zelf 
symptomen, terwijl dat in de vorige studie de CBCL was (ouder-rapportering).  
Wat zien we nu: de strategieën met depressie zijn significant veel sterker wanneer je met zelfrapportage werkt. 
Maar, zit er geen bias op? Hebben depressieve kinderen niet die FEEL anders ingevuld? Het zou kunnen, maar 
het is zo dat zowel emotieregulatie als depressie zaken zijn die vooral internaliserend zijn waar anderen 
misschien niet altijd zicht op hebben. Hier zie je heel sterke verbanden met problem solving (.41),  acceptance 
(-.32), en cognitieve problem solving wordt in de FEEL apart gemeten (-.20).  
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Ook met maladaptieve strategieën vonden we een verband, maar de verbanden waren kleiner. Je ziet wel dat 
dat schoolkinderen zijn: eerst heb je adaptieve strategieën die minder goed werken en pas dan begint de 
ontwikkeling van maladaptieve strategieën: opgeven (.38), zich terugtrekken, ruminatie, ... 
Agressie was niet significant: het kan zijn omdat we in een gewone groep schoolkinderen hebben gekeken. 
negatieve zelfspraak was ook niet significant.  

- Conclusions study 1&2 
1. Youngsters report the use of 12 different adaptive and maladaptive strategies for emotion regulation (ER) . 
2. Youngsters with emotional problems use less adaptive ER strategies (developmental perspective?). 
3. ‘Clinical’ depressive symptoms are associated with specific maladaptive ER strategies 
4. Implications for treatment: 

(A) Decreasing maladaptive ER: ‘Rumination’ ‘Avoidance’ 
(B) Enhancing adaptive ER: 
—> ‘Problem-solving’ ‘Acceptance’ ‘Cognitive Revaluation/Reappraisal’ 

Conclusie:  
Kinderen hebben al veel verschillende strategieën, we zien eerst het minder gebruik van adaptieve, dan zien we 
specifieke maladaptieve. In de behandeling moet je zeker proberen ruminatie en vermijding te stoppen, en 
vooral een training aan te bieden waarin die adaptieve strategieën worden aangeleerd.  

Vorig jaar is er een heel interessante studie geweest: men heeft ook bij niet-klinische jongeren diezelfde 
strategieën onderzocht (cognitive reappraisal, problem solving, ..) en bij de maladaptieve (avoidance, 
suppression en rumination) is die gaan nagegaan of dat die met psychopathologie samenhangen, en wat de 
effect sizes waren. Net als het vorige onderzoek: ook bij deze adolescenten heeft hij kunnen aantonen dat 
dezelfde processen werkzaam zijn.  Dat pleit dus voor een transdiagnostische emotieregulatie-training.  

RQ2: Can we change emotion regulation strategies in early adolescence? 

- How to develop a training in emotionregulation? 

Hoe gaan we dat nu doen?  
We zullen vooral het onderzoek benadrukken. Zo'n training ontwikkelen vraagt heel veel tijd. 

- Method study 3:  
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•LABSTUDIES: PROCEDURE 
Schoolchildren (10-12 years) 

during classhours: ER-workshop 
What are feelings? Psycho-

education. Scoring your feelings 
(VAS1) 
Moodinduction (sad mood): 

Filmclip “Father & Daughter” (VAS2) 
Standardized instruction 
(a) Strategy 1: Talking with your 

mother or  
(b) Strategy 2: Using ER distraction  
= attention deployment (Gross, 1999) 

VAS3 + Relaxation and debriefing 

Eerst heeft men kinderen naar hier gehaald, en men heeft een bepaalde procedure gebruikt om hen in 'bad 
mood' te brengen. Kinderen werd een filmpje getoond, een tekenfilm die gaat over een meisje waarvan de papa 
afscheid neemt, dat meisje komt elk jaar terug naar het meer waar dat afscheid gebeurd is, en die papa komt 
maar niet terug. Als je kijkt tussen de scores voor en na de film zie je dat de schalen op tijdstip 1 en 2 tonen dat 
de manipulatie werkt. Dan moeten ze een instructie volgen, met hun moeder praten, ofwel het gebruik van 
‘distraction’. Nadien moet er terug gescoord worden hoe ze zich voelen en keken we of het gebruik van 
emotieregulatie 'distraction', of dat kinderen dat konden leren. Kunnen we hen dat eigenlijk wel aanleren?  

Is distraction beter dan met mama praten? Nadien heeft men de kinderen relaxatie aangeleerd en gedebrieft, 
zodanig dat alle kinderen van de mood hersteld waren. Depressieve kinderen zouden in die mood blijven 
hangen maar bij niet-klinische kinderen lukt dat wel op die manier; 

De 
resultaten waren verrassend:  

- Results study 3 
• (T2 vs. T3): significant better effects for distraction 

Wat is er nu gebeurd tussen tijdstip 2 en 3: distraction werkte veel beter. Je ziet dat de change in sadness, 
anxiety en anger beter was met distraction. 

Dit was een verrassende uitkomst, want men dacht dat met de mama over gevoelens praten de beste manier 
was bij kinderen en dat blijkt niet zo te zijn. Maar, praten met de mama is goed als daar een veilige band is, een 
secure attachment. Men heeft de opdracht gegeven aan alle 100 kinderen om met de mama te praten, maar als 
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je dat niet gewoon bent om dat te doen, als er thuis een emotionele conflictsituatie hangt, als de ouders ook niet 
over gevoelens praten, is dat niet de beste manier.  

 

Berking heeft in zijn training 7 stappen onderscheiden. Heel centraal bovenaan staat dat een training awareness 
moet aanleren, dat bepaald of je een gevoel begrijpt en er woorden voor kan gebruiken. Awareness is één 
manier bij kinderen om dat te leren. 

Onderaan heb je de belangrijke stap 'acceptance & tolerance', onderaan het analyseren en ‘modification' is de 
problem solving manier.  Berking ziet een model met 7 stappen, en voor een goede training is het niet goed om 
alleen ‘distraction’ te leren, maar moet je verschillende strategieën aanleren.  
Men heeft dan nagedacht over protocollen voor elk van die strategieën. Dat is dan gebeurd in de 'speurneuzen 
en voelsprieten’. Er zijn momenteel 5 protocollen, inclusief 'self support'.  

Die protocollen is men dan gaan uittesten in een tweede studie waarbij telkens eerst ‘awareness’ werd gebruikt, 
en dan één van die strategieën. Men wou het zuiver houden en te weten komen: wat werkt er nu? Kunnen we 
voor elk van die trainingen, wanneer we die combineren met ‘awareness’, dan goede resultaten behalen?  
Waarom hebben we ook voor die onderste strategieën gekozen (re-appraisal, problem solving en acceptance): 
omdat dat diegene zijn die in de meta-analyses ook al zo belangrijk bleken.  

Die protocollen zijn op de vakgroep gemaakt, maar er waren een aantal studies waarop men kon beroep doen.  
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Zeker cognitive reappraisal maar ook mindfulness waren al in een aantal publicaties verschenen, en dan heeft 
men zich daarop gebaseerd. In die manipulaties, vooraleer je dat kan toepassen, wordt er ook soms vergeleken 
met een neutrale conditie. In een aantal studies was ook ruminatie geïnduceerd, dat is eigenlijk kinderen een 
slechte strategie aanleren. In één van die nieuwe studies werd dat gedaan, om te kijken of de strategieën beter 
waren dan niets doen, en wat gebeurt er als we zouden leren rumineren.  

- Labstudies: evaluation of trainingsprotocols for specific strategies 

We hebben een trainingsprotocol voor acceptance, problem solving en voor distraction ontworpen. Voor 
distraction wisten we al wat we ervan konden verwachten, en dat hebben we dan vergeleken met ruminatie.  
De studie was weer dezelfde, dezelfde stappen, de manipulatie was weer geslaagd, met dezelfde film.  

• Acceptance 
= To become aware of feelings, observe them as they are, and to accept them without judging them 
1. AWARENESS (psycho-education, bodyscan) 
2. RATIONALE 
3. STANDARDIZED INSTRUCTION 
4. EXERCISE 

• Cognitive reappraisal 
= Reinterpreting the meaning or value of a negative event 
1. AWARENESS (psycho-education,bodyscan) 
2. RATIONALE 
3. STANDARDIZED INSTRUCTION 
4. EXERCISE 

• Problem solving 
The cognitive and behavioral processes by which an individual attempts to identify or discover 
effective or adaptive solutions for stressful problems 
1. AWARENESS (psycho-education, body scan) 
2. RATIONALE 
3. STANDARDIZED INSTRUCTION 
4. EXERCISE 

- Study 4:  
• 184 early adolescents (54% girls); 10 – 13 year 
• Workshop in one trainingsprotocol: .. or ..  compared with ..  
• Control Group: Rumination 
• Results study 4:  
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Dit zijn de resultaten van de studie. De rode pijl bij 
'sadness' toont wat er gebeurt: tussen tijdstip 1 en 2 
neemt dit bij iedereen toe. Dan vooral interessant is 
wat er gebeurt tussen 2 en 3: wanneer kinderen 
ruminatie aanleren, blijft de sadness, als je ze dan 
een andere strategie aanleert, zie je dat distraction de 
beste strategie was. Bij 'happy' was het andersom.  
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3. Future Directions 

- Study 5: 
• 200 adolescents 
• 10 – 13 year 
• Extended workshop (2 hours+homework) : one trainingsprotocol 

Acceptance, or reappraisal,  or problem solving or distraction 
Control Group: Rumination 

Men heeft een studie gedaan in het voorjaar waarin men huiswerkopdrachten heeft meegegeven, omdat we dit 
ook bij klinische kinderen willen aanleren, en klinische kinderen zullen meer moeten doen dan dit twee uur 
aanleren. Men heeft dezelfde strategieën gebruikt. Distraction werkt vooral heel kort, maar sommige strategieën 
vragen meer oefening.  

- Study 6 
• 200 adolescents 
• 12 – 13 year 
• ER training in schoolchildren during transition phase (new school): 

Acceptance, or reappraisal,  or problem solving or distraction 

In september hebben 200 jongeren in de overgang van het lager naar het middelbaar de training aangeleerd in 2 
volle dagen. Hiervan was de bedoeling om ze te wapenen in die transitie, en men hoopt dat ze daardoor sterker 
zijn, minder kans op depressie hebben, ...  
Die studies zijn dus nog volop bezig, men wil uiteindelijk tot een RCT bij klinische groepen terechtkomen. Dat is 
dan voor volgend jaar, in 40 centra in Vlaanderen wordt die training dan geïmplementeerd. Momenteel is er een 
pilootproject in het Zeepreventorium. Voor men dit kan doen, wou men dit eerst evalueren. Dan pas gaat men 
naar die klinische groep.  

- Study 7 
• 200 adolescents clinical groups 
• 10 – 16 year  
• ER training: 

Acceptance, or reappraisal,  or problem solving or distraction 

Er wordt ook aan emotional coaching gedaan, er is een conditie voorzien waarin men de ouders leert om beter 
de gevoelens van hun kinderen te bespreken. De care as usual wordt in die klinische centra vergeleken met de 
training on top, maar men zou graag die ouders er ook bij hebben.  
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-Future 
Research 
on ER… 
•The 

Developmental Origins of Cognitive Vulnerability to Depression:  
Temperament, 
Parenting, 
and Negative Life Events in Childhood  

• as Contributors to Negative Cognitive Style 
• Amy H. Mezulis (et al.) University of Wisconsin—Madison 
• Developmental Psychology (2006) 

Er is ook de rol van temperament in emotieregulatietraining en de rol van de ouders om met zo'n kind met een 
lastig temperament om te gaan. Dat is nog een uitdaging om meer op maat te werken na verloop van tijd.  
vooral kinderen met weinig positieve emotionaliteit gebruiken eigenlijk weinig emotieregulatiestrategieën. 
Door dan die strategieën aan te leren hoopt men depressie te kunnen voorkomen, maar misschien is er meer 
nodig: misschien moeten we op temperament zelf specifieke aanpassingen doen.  
Men kijkt ook of bepaalde temperamentskenmerken meer of minder met bepaalde strategiën samenhangen, 
omdat we misschien bv bij die kinderen meer moeten inzetten op reappraisal of op problem solving. 

Temperament - depression 

- Prediction:  
• Low PE —> Depressive symptoms 
• PE —> Adaptive ER —> Depressive symptoms  
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-Prediction:  
•NE —> Less adaptive 
ER / More maladaptive 
ER —> Depressive 
symptoms  

We hebben kunnen 
aantonen dat zowel voor 
problem solving als voor 

reappraisal er een partieel 
mediatiemodel is, waarbij vooral niet zozeer negatieve affectiviteit (vergelijkbaar met neuroticisme), maar vooral 
positieve affectiviteit (de wijze waarop je positief in het leven staat) die strategieën zal bepalen.  

Neuroticisme kan voor meer 
maladaptieve strategieën leiden, en ook 
hier is evidentie voor.  
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Hier heeft men bij bijna 1400 
jongeren tussen 8 en 18 jaar oud onderzocht hoe die strategieën doorheen die leeftijd getoond worden.  
Als je kijkt tussen 11 en 50 zie je een dip in de adolescentie (vorige afbeelding), daar zie je in de vroege 
adolescentie dat de adaptieve strategieën iets minder gebruikt worden. Vroeger, voor die leeftijd van 14 jaar is er 
een hoger gebruik maar dan telkens zit er een dipje in.  
Wat heeft men dan gevonden: ook voor problem solving kunnen kinderen vanaf 8 jaar dat al redelijk goed, maar 
tussen 12 en 15 zit je met een dip. Hetzelfde voor distraction. Voor acceptance zie je het minder goed en voor 
reappraisal was het niet significant.  

Dat maakt dat als die jongeren in die fase zijn, dat ze de strategie die ze  ervoor hadden niet meer gebruiken. 
Wat je nog meer ziet: ze gebruiken net meer maladaptieve strategieën.  
Dat maakt de verklaring dat zeker die adolescentiefase een risicofase is voor psychopathologie te ontwikkelen. 
Daarom moet de training op die leeftijd worden ingezet, om hen op die manier sterker te maken in een 
kwetsbare periode. 
Hoe dat komt, heeft men alleen maar hypothesen over. Jongeren ervaren intensievere emoties, misschien zijn 
bestaande strategieën niet genoeg? Ofwel willen ze meer met vrienden naar oplossingen zoeken en zijn dit geen 
adaptieve strategieën? Dit moet men nog onderzoeken.  
 

Er is ook onderzoek gedaan naar cognitieve deficieten die kunnen verklaren waarom de flexibiliteit tussen 
strategieën niet werkt.  
In deze studie is de hypothese dat verschillende strategieën van belang zijn, maar ook het flexibel gebruik ervan. 
Je moet een zekere cognitieve flexibiliteit hebben, en executieve functies zoals het kunnen inhiberen en een 
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andere kunnen gebruiken, kunnen shiften, in het working memory strategieën kunnen updaten, blijkt dus te 
verklaren waarom de ene zijn adaptieve strategieën gebruikt en de andere niet.  
Misschien moeten we dan naar een oefening in cognitieve flexibiliteit.  

Extra: over emoties praten als ouder met kinderen 

4 stappen, als je met kinderen over gevoelens praat is het niet goed om een negatief gevoel weg te lachen.  
Het eerste is altijd de emotie benoemen, en wat heel belangrijk is, is die emotie ook valideren. Dat wil zeggen 
dat het normaal is dat je die gevoelens hebt in die situatie.  
Stap 2 en 3 kan je door elkaar gebruiken, het is ook normaal als je een gevoel benoemt, dat je zegt dat een 
gevoel soms een bondgenoot is, dat het ons iets zegt. Je geeft een vorm van uitleg over het gevoel, waarom je 
je zo voelt.  
Dan valideer je het gevoel, het is goed dat je daarbij stilstaat, dat je het verwoordt, dat is een normaal gevoel. 
Dan ga je alternatieven bedenken.  
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LES 9: TRENDS IN DE 
ONTWIKKELINGSGERICHTE 
PSYCHOTHERAPIE 
We zien een aantal trends in het domein van de kinderwereld, ook zijn er veel zaken toepasbaar bij 
volwassenen.  

1. Inleiding 

- Nb andere naam: ‘traditional child therapy’ 
- Vragen: 

• Werkt TAU? (cfr. effectstudies binnen universiteit f: +.70) 
• Waarom (niet)? 
• Wat is een normaal aantal 
• sessies wanneer je werkt met kinderen? 
• Welke kinderproblematieken mag je in een TAU verwachten? 
• Welk succes-ratio zou jij verwachten? 

-    vb: exploratief onderzoek (auteur: anoniem): 
• normaal: 32 sessies (range 3 tot 137 sessies) 
• Prevalentie van psychopathologie? 

44% ADHD, 37% ODD, 27% angst, 25% depressies 

- MAAR 
• 5 op de 6 therapieën bij kinderen: minder dan 10 sessies (in 18 weken) —> eerste probleem 

- Heeft psychotherapie bij kinderen wel zin (effectief, efficiënt)? 
• analyseer TAU 
• bereken kostprijs 

- ‘Matching’ : afstemming behandeling op specifieke groepen: 
• stepped care 
• predictoren voor succes? (oa impact comorbiditeit, ernst?) 
• vroege voorspellers: early gains 
• betrekken van de ouders 
• wie stopt vroegtijdig? 

Wat in de lessen verteld wordt, zijn de ‘ideale behandelingen’, maar zeker in België is er een grote kloof tussen 
de praktijk en wat gedoceerd wordt. Men is op een bepaald moment zich beginnen realiseren dat die treatment 
as usual vaak niet zo goed werkt. De vraag is waarom. 
Als je met iemand een therapie gaat opstarten, hoe lang ben je daar dan ongeveer mee bezig? De meeste 
therapieën die worden voorgesteld voor AS-I stoornissen zijn redelijk kortdurend, de protocolbehandelingen zijn 
vaak 10, maximum 20 sessies. Je gaat overal zien dat men daar in de praktijk vaak langer over doet, vaak zijn er 
meer sessies als je met mensen werkt. Daarom moet je op stage proberen vrij snel casussen op te nemen. 
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Er is wel een grote range. De meeste settings zijn niet klachtgericht: psychiatrie, bijzondere jeugdzorg, .. hebben 
allerlei soorten problemen, je ziet dat de gedragsproblemen op de voorgrond staan. ADHD en ODD als 
‘toppers’, en angst en depressie bij ongeveer 1/4 van de patiënten. Je zal dus meer te maken hebben met 
externaliserende problemen, waar je ook terechtkomt. 
Bij kinderen is het zo dat 5/6 therapieën redelijk kort zijn. Dat is een redelijk probleem: ouders starten vaak 
therapie op, maar evengoed haken ze snel af. 
Dat is toch ook iets om bij stil te staan, waarom dat zo is.  
Deze vragen gaan we bekijken, we zullen de TAU analyseren. Een andere manier is om te kijken naar de 
kostprijs van psychotherapie. Daarnaast zullen we ook ingaan op matching. 

2. Treatment As Usual 

- Weersing & Weisz (2002) deden een community studie naar TAU  
• (1) Jongeren met depressie (n=67) (7-17 jaar) —> Veel vroegtijdig stoppen, 28% drop-out (eerste 

probleem) 
• (2) Onderzoek in 6 ‘community’ settings 

‘naturalistisch onderzoek’: weinig succes (tweede probleem) 

Dit artikel zit in de syllabus: Weersing & Weisz hebben onderzoek gedaan naar TAU, en ze hebben dat proberen 
beter te doen dan de studies die daar voordien rond gebeurd waren, want die waren zeer pessimistisch. Daar 
werd gezegd dat je eigenlijk geen resultaten ziet als je in de praktijk staat. Men vroeg zich af: moeten wij wel een 
psycholoog financieren? Zij hebben in het artikel één problematiek er uit gehaald (depressie), en dan heeft men 
net zoals dat in de universiteiten gebeurt een klinisch interview afgenomen. Alleen jongeren die in aanmerking 
kwamen voor de diagnose depressie volgens de DSM én die een CDI-score (dimensioneel) boven de 12 
hadden. Die twee criteria samen zijn gebruikt, en ze zijn in 6 verschillende centra geweest. Zo hebben ze de 
jongeren 2 jaar lang gevolgd (n = 67), tussen de 7 en de 17 jaar. Ook hier zagen ze veel drop-out. Zij wilden nu 
vooral weten: wat gebeurt er in die centra, hoe worden die jongeren behandeld, en wat is het resultaat?  

Het was een naturalistisch onderzoek en het resultaat was onrustwekkend, als je de CDI-scores vergelijkt met 
universiteitsstudies. Een CDI van 20 is hoog, normaal moeten kinderen toch 5 à 6 scoren, en als je het protocol 
neemt van gedragstherapie binnen een universitaire kliniek zoals bijvoorbeeld hier in het centrum Kind & 
Adolescent, als we hier een behandeling doen volgens dat protocol dan zien we dat de kinderen pre-post dalen, 
maar in de community blijven de jongeren op de post-test boven de 15 hangen. Dit was vergelijkbaar met een 
controlegroep waar er niets gebeurde. Terug wordt er hier op gewezen dat er een probleem is met de klinische 
praktijk.  
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Werkt TAU? 

- John Weisz ea (1995): meta-analyse: verwaarloosbare effect sizes, ook eerdere studies niet zo veelbelovend 
(Weisz en Weiss, 1989, 1993) 

- Bahr Weiss (1999, 2000): 1 zéér degelijk uitgevoerde studie bij 160 kinderen gerandomiseerd + FU + multi-
informant 

- vb onderzoek Weiss (1999; 2000) 
• scholenproject (N= 160) 
• alle kinderen met CBCL getest 
• alle hoogscoorders uitgenodigd voor behandeling  
• kinderen na IC gerandomiseerd 
• therapie (TAU) vs controle (ondersteunende leerkracht) 
• (1999; 2000), N= 160 (x=10 jaar); 28 uitvallers 
• Prevalentie van psychopathologie? (TRF T-score >67)  

60% ADHD 
65% ODD/CD 
41% angst/depressie      
(nb: comorbiditeit: 60%) 

• therapie: 7 therapeuten werken op gewone basis (elk ongeveer 10 kinderen) 
• controlegroep (n=84) ‘tutoring’ (=aandacht) 
• ?? sessies :  

individueel M=60; SD=19  
groep M=4; SD= 6 
oudersessies M=18; SD= 17 

• Therapeutische school?  
Gedrags: 30% 
Cognitief: 55% 
Humanistisch: 54% 

Weisz heeft ook al veel meta-analyses gedaan, hij heeft ook zo goed mogelijk die traditional child therapy 
onderzocht, maar hij zegt dat wat in de praktijk gebeurt verwaarloosbaar is qua effect. De studies zijn dus totaal 
niet veelbelovend. Dan heeft hij een doctoraatsstudent gehad, Weiss, en die heeft ook onderzoek gedaan bij 
160 kinderen die gerandomiseerd waren, met follow-up, multi-informant methoden, om na te gaan of er 
misschien fout werd gemeten, maar vooral om na te gaan hoe het komt dat die praktijk het zo slecht doet.  

Wat is hier gebeurd in deze studie? In de vorige studie werd altijd met de universiteit vergeleken. Hier heeft men 
het anders aangepakt: men heeft binnen scholen 2 condities gemaakt. Een conditie waarin therapeuten actief 
aan het werk waren en een placebo-groep. Al die jongeren zijn met de CBCL getest, dus het was niet gewoon 
een aanmelding met een probleem, de hoogscoorders werden uitgenodigd voor een behandeling en na 
informed consent gerandomiseerd aan TAU of de controlegroep, een ondersteunende leerkracht.  
De TAU waren schoolpsychologen die daar al kwamen, en zij deden wat ze normaal deden. Ze wisten ook dat 
ze deel waren van onderzoek.  
Ook hier was er redelijk wat uitval, die 160 jongeren hadden een gemiddelde leeftijd van 10 jaar, men heeft hier 
de TRF (leerkrachtvariant) gebruikt om die kinderen te screenen voor de behandeling. Men heeft een T-score 
gebruikt van 67, en dat is redelijk hoog: normaal is een T-score van boven de 63 al hoog. De lat is dus hoog 
gelegd. Er waren zoals verwacht veel meer gedragsproblemen (ADHD en OCD), maar toch ook redelijk wat 
angst en depressie. Er was ook tamelijk wat comorbiditeit. 
Er waren 7 therapeuten die op wekelijkse basis naar de school kwamen, en zij hadden elk ongeveer 10 kinderen 
in behandeling, 2 jaar lang. De andere 84 kregen een babbel met de zorgleerkracht.  
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Wat zag je: over die 2 jaar zijn de meeste kinderen 60 keer gezien. Er waren er een aantal die groepstherapie 
gegeven hebben, een aantal die ook de ouders naar de school gevraagd hebben om zaken met die jongeren te 
bespreken, maar het meeste was er individuele behandeling. Als je vraagt naar oriëntatie was gedragstherapie in 
de praktijk maar 1/3, de meesten werkten ofwel cognitief ofwel humanistisch (meer experiëntieel).  
Wat was het resultaat? Opnieuw was dit niet zo goed.  

Voorspellingen? 

- Hoe succes definiëren? (ook voor casussen stage!) 
• 1. Categoriaal: Abstinentie? Diagnose-vrij of cut-off: T-score < 60 
• 2. Dimensioneel: Significante daling: main effect ‘Tijd’ 

-  Welke analyses? repeated measures of RCI per casus 
•  Cruciaal in deze studie: interactie-effect : tijd x behandeling 

Belangrijk is dat je een bepaalde definitie van succes nodig hebt: categoriaal kan je kijken of ze nog een 
diagnose hebben na de behandeling, dus dat er sprake is van abstinentie. Bij de CBCL en de TRF heb je ook 
DSM-oriented scales waarmee je een DSM-diagnose kan ‘schatten’, hier wil dat zeggen dat de T-score kleiner 
moet zijn dan 60. Je kan ook voor al die jongeren samen het tijdseffect bepalen door het gemiddelde van al die 
jongeren pre- en post met elkaar te vergelijken en te kijken of dat verschil significant is, dan zit je bij repeated 
measures. En je kan ook een reliable change index berekenen.  
Aangezien er hier twee condities zijn, is het cruciaal om te kijken of er een interactie-effect is, dat wil zeggen dat 
de behandeling bij die therapeuten beter is dan bij die zorgleerkracht.  

- onderzoek Weiss (1999; 2000): resultaten (T1 vs T5): 
• Categoriaal: Aantal onder T-score < 60? 
• Dimensioneel: Tijdseffect! (kinderen verbeteren wel) 
• Geen Tijds X behandeling interactie: 

geen verschillen tvv één behandeling of controle 
• Effectsizes verschillen afh. van de bron tussen -.1 en .03 
• Overall effect size f=-.08 
• Ouders van behandelde kinderen: meer tevreden 
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- Waarom? 
• therapie niet gestructureerd in tijd, geen manual 
• therapeuten niet (voldoende) getraind 
• geen supervisie (treatment integrity, adherence) 

Hier zie je op tijdstip 1 alle scores van de jongeren voor de verschillende informanten. Dit zijn allemaal hoge 
scores, die 160 jongeren hadden allemaal wel ernstige ADHD of angstproblemen.  
Op tijdstip 5, 1 jaar follow-up, zie je dat de resultaten tegenvallen. Voor de meeste is er bijna geen daling. Er 
waren er 3 die significant gedaald waren: als je de informatie neemt van de ouders op de CBCL, 
internaliserende problemen, voor de controlegroep. En dan de YSR: de jongeren scoren zichzelf betere scores, 
maar zowel de therapiegroep als de controlegroep.  
Weinig tijdseffecten, en als die er al zijn, dan zijn die er evengoed in die controlegroep.  
Er was natuurlijk geen interactie-effect. Als je dan de effect-side berekent van die verschillende informanten, dan 
zit je met een verwaarloosbare effect size van rond de 0. Eén positief iets: de ouders van behandelde kinderen 
waren meer tevreden. Je ziet dat na één jaar nog altijd die jongeren, de leerkracht en de ouders een score 
geven met nog even veel psychopathologie als ervoor. Hoe kan dat? Wat is hier aan de hand?  Er is niet één 
pasklaar antwoord. 

Een belangrijke conclusie van die onderzoekers is dat er een groot probleem zit bij het gebruik van protocollen. 
Men heeft de neiging om per week te denken ‘wat ga ik vandaag doen?’. Er zit geen plan in. Daardoor heeft 
men vaak de neiging om elke week brandjes te blussen. Of, men gebruikt methodieken waarvan men denkt ‘dat 
wil ik wel eens uittesten’. Je moet dus écht een protocol volgen, bijvoorbeeld bij angst en trauma zit er zeker 
exposure bij, dat moet daar in zitten, anders ga je geen resultaat hebben.  

Er zit ook een stuk over behandelprotocollen in de syllabus, dat niet in de les besproken wordt. 

Het is dus zeer belangrijk om te zien dat er veel te weinig protocollair gewerkt wordt. 
Je zou de vraag kunnen stellen ‘moeten we niet op maat therapie leveren?’ Dit is een terechte vraag, maar als je 
het hoofdstuk uit de syllabus leest, zie je dat daar op 2 manieren al onderzoek naar is geweest. 
Men heeft bijvoorbeeld mensen een ‘fake protocol’ gegeven. Het was in een angstkliniek. In plaats van het 
protocol te geven dat ze moesten volgen, had men bijvoorbeeld bij de sociale angst een protocol gegeven voor 
gegeneraliseerde angst en omgekeerd. En nog deden die mensen het beter dan een gewone TAU. Protocollen 
helpen wel om bepaalde stappen te zetten, en ze in de goede volgorde te zetten. De protocol-behandelingen 
zitten ook in de testotheek, die je kan gebruiken voor de stage.  

Een tweede belangrijk punt, en dit is een terechte commentaar op de welzijns-sector, is dat er te weinig geld is 
voor vorming, waardoor de therapeuten vaak niet op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen. Hier kunnen wij 
een rol spelen om de informatie die we hier geleerd hebben mee te nemen naar de stageplaats en te bespreken.  
Het voordeel is dat je nieuwe expertise kan binnenbrengen, wat vaak een probleem is.  

Een derde punt is dat er te weinig supervisie is: mensen denken soms dat ze goed bezig zijn, maar de integriteit 
van hun behandeling of de mate waarin ze een protocol volgen is niet altijd hoog, en dat komt vooral omdat je 
dat met niemand meer bespreekt. Op de universiteit wordt bijvoorbeeld elke woensdag supervisie gedaan. Dit is 
zeer belangrijk.  
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- Vier vragen die hier nog worden behandeld: 
• (1) complexere gevallen (??) ( —>  impact comorbiditeit?) 
• (2) veel patiënten haken vroegtijdig af ( —> impact op intention to treat)  
• (3) te weinig betrokkenheid ouders? (—>  impact? onderzoek!!) 
• (4) therapeutische relatie?? ( —> impact? onderzoek!!) 

... controlegroep is ook effectief (??)  
(= aandacht van één ondersteunende volwassene!) 

Er zijn nog vier vragen die we nu moeten beantwoorden. In de praktijk is er vaak sprake van complexere 
gevallen. Zowel in ernst als in comorbiditeit.  
Patiënten haken vaak ook vroegtijdig af, dus daar zitten we ook met een probleem. De rol van de ouders is tot 
nu toe nog niet aan bod gekomen, misschien is dat een probleem, dat men te weinig de context heeft 
meegenomen in de behandeling. En die therapeutische relatie is ook belangrijk, als je ziet dat die 
zorgleerkrachten ook aandacht en steun geven, doen die het eigenlijk even ‘goed’. Dan zou je kunnen zeggen 
dat al de rest maar placebo is. 
Dat laatste kunnen we al weerleggen, want als we kijken naar resultaten, bij informant leerkracht, zie je dat je 
evengoed hoge scores op psychopathologie blijft hebben.  
Kortom, aandacht is goed maar niet goed genoeg. Aandacht alleen gaat niet het probleem oplossen. 

Wat je vaak in studies ziet, als over TAU gepraat wordt, is dat de afhakers niet meer in de onderzoeken worden 
opgenomen. Dit is eigenlijk fout.  
Als je dan kijkt naar die studie, rapporteren kinderen in deze studie zelf op het einde van het schooljaar altijd dat 
het beter gaat. Meestal is dat zo: het is zomer, school is gedaan, men voelt zich beter en dan rapporteert men 
minder klachten dan ervoor. Het is geen onbelangrijke bron, maar het is voor beide condities, en als je zo’n 
evaluatie doet maar er is geen vergelijking met een baseline, kan je daar weinig over zeggen. 
Wanneer diegene die zich er niet goed bij voelden afgevallen zijn, die worden niet meegenomen in de analyses.  
Dit heeft te maken met intention to treat.  
Fictief voorbeeld: voor 12 casussen hebben we pre- en post scores, en de gemiddelde verandering. 
Als je een effect size berekent, dan ga je die gemiddelden samen nemen, dan heb je een score van 46. 
Aangezien die laatste casussen niet meegewerkt hebben, wordt dat gedeeld door 7 die wel nog meegewerkt 
hebben, en dan heb je een resultaat van 6.6. Dat deel je dan door de standaarddeviatie en zo heb je de effect 
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size. Bij een intention to treat moet je alle mensen die gestart zijn meenemen, en als je geen waarden hebt dan 
neem je de beginwaarde terug. Dus de change is 0. Als je dat samen optelt moet je die 46 delen door 12: dan is 
het resultaat al veel minder, ook gedeeld door de standaarddeviatie. Het effect gaat veel kleiner zijn of misschien 
zelfs verwaarloosbaar worden. Als er veel drop-out is, zoals bij medicatie, zegt dat resultaat misschien wel iets 
over diegene die blijven volhouden zijn maar doordat zo veel mensen afhaken is dat geen betrouwbaar resultaat. 

- NB Toch nog (iets) positief nieuws  
- In Weiss (2000, 4 jaar FU) 
- Internaliserende problemen: Sleeper-effect (TRF) enkel voor therapie 

Over de studie van hiervoor: ze zijn die jongeren ook blijven opvolgen tot 4 jaar later. Die scores zijn nog altijd 
boven T=60 gebleven. Op alle momenten blijven de leerkrachten zelf hoger problemen rapporteren dan de 
jongere zelf, zij gaan dat minimaliseren, terwijl leerkrachten het vaak niet zien zelfs als jongeren verbeteren.  
De leerkrachten zijn dus moeilijke informaten: ze hebben toch een beetje een stereotype beeld van jongeren met 
psychopathologie. Maar, er was wel na 4 jaar een ‘sleeper effect’: dat was significant beter in de therapiegroep. 
   
3. Tweede trend: Kostenberekening 

- Twee methoden: 
• (1) Top down 
• (2) Bottom up 

- Methode (1): Analyseren van de kostprijs budget Welzijn 
• Vb Nederland: angststoornissen 180 miljoen euro (0.5%)  
• Aandeel kinderen en adolescenten: ongeveer 20 miljoen euro 

- Methode (2): ‘kostendagboek’ bijhouden 
• Gezinnen met en zonder angstig kind vergelijken 
• Welke rubrieken? bijv. doosje medicatie gekocht van 7 euro 

Er zijn een aantal studies die de kostenberekening hebben bekeken. Je kan twee manieren gebruiken om 
kosten van psychopathologie te meten. Je bekijkt wat Welzijn als budget heeft voor Psychisch Welzijn. In 
Nederland bijvoorbeeld moet je ook per stoornis dit bekijken. Hoe doet men dat? Men heeft een totaalbudget 
voor de welzijnssector (CGG, Centrum Algemeen Welzijnswerk, …). Dan kijk je voor de verschillende 
stoornissen: hoe vaak komen die voor? Dan kan je afleiden: dit is dan het budget voor één bepaalde 
problematiek. Voor angststoornissen is dat bv. 180 miljoen euro. Dat is een half procent van het totale budget. 
Het merendeel is voor volwassenen. Je kan ruwweg schatten dat dat in Nederland ongeveer 20 miljoen euro per 
jaar is voor kinderen met angst. Dit is top-down. 
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Bottom-up is het omgekeerde: je vraagt aan kinderen en gezinnen met en zonder angstig kind om een dagboek 
bij te houden van wat de problematiek voor hen kost, ze doen dit twee weken lang, en dan vermenigvuldig je 
maal het aantal kinderen en jongeren met een angststoornis, en dan kan je kijken aan welk budget je uitkomt. 

- Onderzoek Bodden & Bogels (2008, 2012): kost van een angstig kind? 
- Rubrieken: 

• Kosten tgv angst - (bezoeken huisarts, ziekenhuis, medicatie) 
• Kosten voor schoolverzuim 
• Kosten voor kinderopvang tijdens afwezigheid   
• Kosten afwezigheid werk één van de ouders 

+ Vergeleken met data-banken 
+ Berekend op jaarbasis (x 26) en vermenigvuldigd met de prevalentie (geschat op 7385 kinderen/jaar die 

verwezen worden voor angsten 

Wat moet je nu allemaal in die rubrieken van kost van psychopathologie steken? Bijvoorbeeld een doosje 
medicatie, … men heeft dit creatief gedaan: sommige kinderen gaan met angstproblematieken paniekaanvallen 
doen, komen vaak op een ziekenhuisafdeling terecht, of klagen van buikpijn, .. op zo’n momenten moeten de 
ouders verlof vragen, dus er is ook een economische kost, het kind gaat die dag ook niet naar school, wat kost 
dat? Zo heeft men verschillende rubrieken gemaakt. Dat heeft men vergeleken met databanken, en dan 
vergeleken op jaarbasis. Aangezien de registratie voor 2 weken was moest dat met 26 vermenigvuldigd worden. 
Aangezien de prevalentie geschat wordt op ongeveer 7385 kinderen per jaar, kan je het gemiddelde per kind 
vermenigvuldigen met het aantal kinderen en dan heb je een beeld van wat psychopathologie kost.  

- Databanken: 
• Medicatie: ‘daily defined dosage’ ‘dutch guideline prices’   
• Hospitalisatie: dag/lig prijs voor opname 
• Kosten voor schoolverzuim: kostprijs school/uur/kind 
• Kosten voor kinderopvang tijdens afwezigheid: dagprijs 
• Kosten afwezigheid werk één van de ouders: 

Productiviteitskosten werknemers/dag 
Kostprijs vervanging bij ziekte 

Stel nu dat je een doosje medicatie hebt gekocht, gaat men in die databanken kijken wat het voorschrift is: 
hoeveel mag je er daarvan per dag gebruiken? Dan vergeleken met die prijs die volgens de Nederlandse 
guidelines vastligt, kan je berekenen wat één pilletje per dag voor een kind kost. Uiteraard wordt er dan een 
gemiddelde genomen, hoeveel angstmedicatie er genomen wordt. Bij hospitalisatie ging men gaan kijken 
hoeveel de prijs per dag was voor een opname, zonder terugbetaling van mutualiteit.  
Idem: wat kost een school per uur per kind? Wij hebben een budget voor onderwijs, dat betekent dat dat voor 
alle kinderen is, als een kind dan niet gaat is er geen rendement, moet die dat nog inhalen en moet je daar 
iemand extra voor investeren, …  

- Deelnemers: ‘treatment seekers’ (8-18 jaar) en controles (niet-angstig) 
- Diagnose (ADIS-C): alle angststoornissen 
- Dagboekregistratie gedurende 2 weken (prospectief, informant:één ouder) 

Dat onderzoek van Bogels is nu al twee keer gepubliceerd. Het ging wel over kinderen die behandeling zochten 
tussen 8 en 18 jaar. Hier is geen SCID-Junior gebruikt maar de ADIS, een zeer goed klinisch interview, wel alleen 
voor angststoornissen. Men heeft evenveel kinderen gezocht die niet angstig waren, want die kunnen ook ziek 
zijn, medicatie moeten nemen, naar het ziekenhuis moeten, … Dan is het dagboek gedurende twee weken 
ingevuld. Nadeel is wel dat er maar één ouder was.  
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- Resultaten? 
• Top 3 van de kosten:  

consultaties outpatient (23%)  
productiviteitsverlies (23%)  
schoolverzuim (17%) 

Wat was nu de top 3 van de kosten? Het meest bij angstige kinderen was dat zij hulp zochten, dus consultaties. 
Ook veel productiviteitsverlies: de ouders die vaak hetzij verlof moesten nemen om met hun kind naar de 
therapie te gaan, hetzij dat het kind te angstig was om naar school te gaan, .. En ook schoolverzuim toch ook 
17% omwille van psychopathologie.  

Dit is het grotere plaatje: we zien de rubrieken. Per jaar kom je bijvoorbeeld aan 26 euro angstmedicatie. 
Waar zitten de grote kosten? Opname kost gemiddeld 164 euro per dag, en binnen het onderzoek hier voor die 
kinderen over twee weken komt dat op een gemiddelde van 28 euro. Wat wil dat zeggen: er zijn niet zo veel 
kinderen opgenomen, wel meer dan in de controlegroep. Wanneer je afwezig bent op school: in deze studie 
was een kind gemiddeld op 2 weken 4 uur afwezig op school.  

- Conclusie:  
• (I) Gezinnen zonder angstig kind  

kosten: ongeveer 148 euro/jaar/kind 
• Gezinnen met angstig kind: 

Kosten: ongeveer 3000 euro/jaar/kind 
• nb bij 7385 kinderen = 20 miljoen euro/jaar 
• nb één psycholoog kost 60.000 

- Trend: kan nu voor elke problematiek gebeuren!! 

Wat kost nu een gezin zonder angstig kind, op dezelfde rubrieken? Dat is 148 euro per jaar. Gezinnen mét een 
angstig kind zijn 3000 euro per jaar. Je ziet hoeveel psychopathologie aan de maatschappij kost. Als je dat 
vermenigvuldigd met het aantal kinderen kom je op 20 miljoen uit. Dus de top-down en de bottom-up 
procedure zijn tot hetzelfde cijfer gekomen. 
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4. Stepped Care 

-Heeft psychotherapie bij kinderen wel zin (effectief, 
efficiënt)? 
• analyseer TAU 
• bereken kostprijs 

—> het is efficiënt, maar qua effectiviteit kan het beter.  

- ‘Matching’ : afstemming behandeling op specifieke groepen: 
• stepped care 
• predictoren voor succes? (oa impact comorbiditeit, ernst?) 
• vroege voorspellers: early gains 
• betrekken van de ouders 
• wie stopt vroegtijdig? 

Practice parameters zijn een belangrijke bron om bij stoornissen te kijken wat je moet gebruiken aan therapieën. 
Binnen die guidelines wordt er vaak ook gesproken van ‘stepped care’: dat wil zeggen dat je mensen alleen 
maar die behandeling aanbiedt overeenkomstig de ernst van de problematiek. Naast de practice parameters 
zouden de ‘guidelines van Nice’ de beste zijn (uit Groot Brittanië). Het probleem bij de practice parameters is dat 
men vraagt naar conflicts of interest. Als je bijvoorbeeld zegt dat de je vindt dat de eerste stap medicatie moet 
zijn, maar jij bent als psychiater aandeelhouder van een farma-bedrijf, dan is dat geen neutrale positie. Die 
conflicts of interest staan op het einde, dus je kan dat zien, en die practice parameters zijn door neutrale 
mensen gemaakt. Maar, het zijn wel allemaal psychiaters. Ze zijn dus niet door een onafhankelijke beoordelaar 
nagekeken, en de Nice-guidelines wel. Hierbij worden bv. de patiënten zelf gehoord, buiten de psychiater.  

Die guidelines gaan dus voor de meeste problemen ‘stepped care’ voorstellen, waarbij men zegt dat veel 
psychopathologie zou kunnen vermeden worden als er een goede vorm is van preventie. Maar, er is nood aan 
een eerste lijn, waarin ouders met specifieke vragen informatie en advies kunnen krijgen, en waar men vooral 
kortdurende programma’s aanbiedt. Dat is nu momenteel in Vlaanderen nog niet ontwikkeld. Met de hervorming 
is het nu wel de bedoeling dat Vlaanderen ook in de eerste lijn investeert, op grond van die guidelines, maar dat 
is er nog niet. In het nieuwe programma van de opleiding worden nieuwe vakken voorzien voor die eerste lijn, 
maar er is ook een postgraduaat, mensen die geïnteresseerd zijn in die eerste lijn kunnen na hun 2e master 
redelijk vlot in die opleiding starten. In het practicum ontwikkelingsgerichte psychotherapie in 2e master zit al die 
eerste lijns-werking in.  
Wij zijn vooral tweede lijn, met standaardprogramma’s. Voor sommigen is dit niet voldoende en moet je hetzij 
residentieel werken, hetzij gespecialiseerde hulp bieden. Hier worden nu de psychotherapie-opleidingen 
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gesitueerd. Het goede nieuws aan de nieuwe wet van de erkenning van de psycholoog binnen de 
gezondheidszorg (KB 78) is dat de meeste ervaring en competentie hier wordt gelegd. De meeste 
behandelingen kunnen we in derde lijn doen, maar ook die er onder (je moet hier wel voor opgeleid zijn).  
Wanneer een kind/volwassene aangemeld wordt, moeten we eerst kijken op welke lijn we beginnen met 
behandelen. Daar zal een screening moeten voor komen. Hoe kan je nu verkort screenen voor die eerste lijn? 
Handelingsgericht werken is een mooi model, maar dat is al tweede lijn. In de eerste lijn spreken we maar over 
4-5 sessies. Dit wordt wel terugbetaald, maar op 4-5 sessies moet je zowel diagnostiek en behandeling gedaan 
hebben. 
Dit wordt dus het model van de zorg. 

Matching (1 

- Predictoren voor succes? 
- Vragen: (nog voorlopige antwoorden via exemplarische studies) 

• (a) Ernst van de symptomen? Geen impact of negatief? Deze les: 2 studies 
• (b) Therapeutische relatie: belangrijker dan de technieken? Deze les: 2 studies 
• (c) Comorbiditeit: Geen impact of negatief? Deze les: 2 studies 

- Opgelet: 
• Stoornisafhankelijk 
• Per onderzoek: slechts beperkt aantal predictoren (power!) 
• Verschillen naargelang definitie van outcome? 

Categoriaal : (drop-out of diagnoses): Logistische regressie 
Dimensioneel: (groepsverschillen of individueel): Multiple Regressie of RCI 
(NB: strengst: intention to treat: zie tabel, slide 14) 

- Impact ernst? 
• Studie 1: Zie studie Weiss (1999) (minerva): geen impact  
• Studie 2: Onze studie (Braet, 2006): geen impact 

- Verklaring? 
• 1. Statistisch verschil is anders dan klinisch verschil 

(zie volgende slide) 
• 2. Wie hoger begint kan meer dalen  

(zie ook tabel x, slide 14, vergelijk casus 4,5 en 6) 

- de impact van ‘ernst van de stoornis’? 
• Casus A : A heeft grotere change maar eindigt gelijk met B  
• (klinisch) regression to the mean??… 
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• Casus A heeft gelijke change dan B (doet het goed in therapie) maar eindigt klinisch gezien minder 
goed... 

  

- Impact therapeutische relatie 
• Studie 1: Onderzocht in onderzoek naar behandeling eetstoornissen (Zie Wilson et al. ,1999) 

Verklaarde variantie AV door therapeutische relatie: 2%: LAAG  
Verklaarde variantie AV door therapeutische technieken: 6%: GROTER 

• Studie 2: Onderzocht in onderzoek naar behandeling depressie (Zie Krupnick et al. ,1996) (opm: geen 
community-study!) 

Speciale 44-items vragenlijst: 
‘beoordeling bij sessie 3’ (voor symptoomreductie)  
‘beoordeling totale behandeling’ (na symptoomreductie) 

Na sessie 3: 
Verklaarde variantie AV door therapeutische relatie: 5-8% 

Na behandeling: 
Verklaarde variantie AV door therapeutische relatie: 18-21% 

Hypothese?  

- De impact van ‘comorbiditeit’? 
• Studie 1: Onderzoek door Kazdin (1996); kinderen (3-13 jaar) met gedragsproblemen; tot 70% 

comorbide problemen 
Comorbiditeit: negatieve prognose (symptomen secundaire diagnose interfereert met behandeling!) 

• Opgelet: 
Stoornisafhankelijk 
Controleren voor ernst van de stoornis! 
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• Studie 2: Onderzoek van Jensen Doss & Weisz (2006)  
325 ‘referred’ children (7-17 jaar)  
Dimensionele benadering 

 

- Conclusie studie 2: 
• weinig impact comorbiditeit 
• daling op één klacht, kan zelfs daling op comorbide klachten meebrengen 

Vb als je sociale problemen aanpakt zal somatiek ook dalen 
• belang: goede keuze centrale klacht in je probleemsamenhang 

  
(voorlopige trends): OVERZICHT predictoren? 
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Matching (2) 

- De impact van ‘early gains’? (ROM)  
• Definitie: verbetering in eerste kwartiel 

(na 5 sessies, gegeven normale behandeling:32 sessies) 
• Hoe meten? 

1. Symptoomvragenlijst 
2. Checklist afnemen (score op VAS 5-puntenschaal) 

met Individuele Targets: Op straat gaan, hoofdpijn weg,… 
liefst voor de behandeling en na elke sessie  
(ROM=routine outcome measurements) 

• Bereken dan: 
Per kind RCI 
op symptoomvragenlijst  
op checklist 

• Vb: studie 1: Onderzoek bij 54 kinderen (TAU) met checklist  
Na de vijfde sessie: RCI significant voor 30 kinderen 
Dus: 30: early gain en 24: no early gain 

Onderzoek bij 54 kinderen: 
Besluit: predictie mogelijk na 5 sessies 
Wat nu als je na 5 sessie merkt dat er geen verbetering is? 

• Studie 2: Onderzoek bij 130 kinderen (TAU): 
38,5% comorbide problemen 
Geen comorbiditeit: 25% early gain 
Wel comorbiditeit: 61% early gain 
Verklaring? 

 
5. Rol van de ouders  

- Betrekken van de ouders? 
• Zie les obesitas:  

Ouders > kind alleen 
Opm. 

dimensionele maat: symptoomreductie 
To do: parents+ child vs parents only 

• Zie les gedragsstoornis  
Ouders+kind > kind alleen 
Opm 

dimensionele maat: symptoomreductie 
(effect-sizes) 

Effect Sizes voor CD 
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• Zie les angst 
Ouders+kind > kind alleen  
Opm 

categoriale maat:’diagnosevrij’ 
Betrekken van de ouders? Diagnostic Recovery Rates voor angst 
1 uitzondering 

Ouders + kind =kind alleen 
Opm 

Categoriale maat: Diagnosevrij 
 

 

• Conclusie onderzoek Bodden & Bogels (nb vanwaar de inconsistenties?) 
Posttest >< FU3 >< FU12 

Posttest: ICBT: 54% ‘angstvrij’ tegenover FCBT: 28% angstvrij  
FU3 : ICBT: 58% ‘angstvrij’ tegenover FCBT: 47% angstvrij  
FU12: ICBT: 68% ‘angstvrij’ tegenover FCBT: 53% angstvrij 
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Rol ouders: momenteel meer evidentie bij gedragsproblemen (bron: Kazdin; 2000) 

- Vroegtijdig stoppen: waarom? Slechts beperkt onderzocht! 
• ‘Oudere hypothesen’:   

Weerstand bij de cliënt 
Onvoldoende motivatie 

• Therapeut: geen enkele verantwoordelijkheid 
• + Weinig begrip voor de leefsituatie van sommige kinderen 

  
- Opm 1: Wat is vroegtijdig stoppen >< weigeren>< ‘late drop-out’ >< ‘therapietrouw’ = compliant (=adviezen 

uitvoeren) 
• Stel: kind daagt niet op bij eerste afspraak: drop-out?  Nood aan goede definitie vroegtijdig stopzetten 
• Reeds 5 beslissingsmomenten voor aanvang therapie! 

  

• Resultaten onderzoek Kazdin (1994, 1996, 1997) 
N=160 (3-13 jarigen; 75% jongens) met CD 
(dropout: < 6 sessies, tegen advies) 
In deze studie: 38.8% drop out 

- Kenmerken: Gezinskenmerken vs Kindkenmerken 
• Gezinskenmerken 

lagere SES 
hogere stress en meegemaakte gebeurtenissen 
geschiedenis van psychopathologie ouders 
ongunstige opvoedingspraktijken 
jonge moeders 
alleenstaanden 
ethnische minderheden 

• Kindkenmerken: 
comorbiditeit 
ernst van de symptomen 
ernst van de ontwikkelingsgeschiedenis van de klachten 
huidige leerachterstand 
contact deviante peergroep 
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- Behandelingsbelastmodel (Kazdin) - Assumpties: 
• Gezinnen die afhaken: teveel stressfactoren 
• Behandeling is eerder een bijkomende belasting 

kind/adolescent motiveren 
andere kinderen: oppas 
ouder: verlof nemen 
na school: reeds druk met hobby’s, koken, huistaken  
vervoer organiseren 
therapie is soms betalend 
therapie werkt met huiswerkopdrachten 

• Vooral van belang bij vroegtijdig afhaken (< 6 sessies) 

• Tips : 
Bespreek telefonisch de obstakels (Motivationeel interviews) 
Betrek meerdere gezinsleden vooraf 
Behandel ook andere zorgen van de ouders 
Oppas kinderen voorzien 
Huismoeders tijdens schooluren zien 
Behandelingssessies thuis  Groepstherapie? 
Meer kinderunits (per regio!) 
Aparte behandeling voor ethnische minderheden (VS)? 

- Opm. : Vroeger stoppen kan ook betekenen: tevreden 
• Kazdin: soms reeds verbetering nog na één gestructureerde sessie 
• Volgende frequentie van verandering: 

(1) welbevinden 
(2) symptoomreductie 
(3) gedragsverandering 

• Nood aan goede definitie vroegtijdig stopzetten 

- Opm: inconsistente resultaten (zie Kazdin) ook van belang: 
• Verwijsbron bijv. justitie, school (=opgelegd!) 
• Wachttijd hulpverlening (  motivatie gedaald, minder acuut) 
• Geografische afstand (reden:?) 
• Verwachtingen van de ouders (nog geen onderzoek) 
• Aard psychopathologie kind (internaliserend=minder storend!) 
• Persoonlijkheid therapeut en therapeutische relatie (volgende slide) 

Matching 

- ‘Reasons for ending Treatment Questionnaire (RETQ)’ Zie Garcia & Weisz (2002): 
• Altijd afnemen is aan te raden maar... niet evident! Op n=478 (10 settings TAU, 7-18 jaar) 
• Eerst en vooraf: IC ‘valid’ voor 344 
• Ten tweede dossieranalyse: wie stopte? 

NB 125 dossiers waren onduidelijk : 
therapeut niet opgegeven indien wel/geen advies tot stoppen  

• Dan afname RETQ: 
134 vulden RETQ niet in 
135 drop-outs vulde RETQ wel in 
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• 6 factoren: 
(1) Problemen in therap. relatie (16%) 
(2) Praktische problemen in gezin (7%) 
(3) Ongenoegen bij eerste telefonisch contact (6%) 
(4) Tijd (5%) 
(5) Geen urgentie meer (4%) 
(6) Financieel (3%) 

  
• 1 factor sterk verschillend: Problemen in therap. relatie: 

Therapeut begrijpt me niet 
Therapeut praat over andere dingen 
Iets staat mij niet aan in die therapeut 
Therapeut besteedde niet genoeg tijd 
... 

- NB. Werken met ouders: >< Werken met adolescenten… 
- Te overwegen: 

• Puberteit ligt nu twee jaar vroeger dan 100 jaar geleden (ts 8 en 14 jaar) 
• Maar weg naar zelfstandigheid wordt steeds langer (studies tot 23 jaar? 
• Impact ouders: langer maar lastig! 
• Impact therapeutische relatie 

(>< streven naar autonomie en onafhankelijkheid: individuatie, separatie) 
  
Werken met adolescenten... 
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- Te overwegen mbt therapie: 
• Welke adolescent meldt zichzelf aan?  
• Angst voor stigma (‘anders zijn’) 
• Hoge drop-out 
• Hoge non-compliance 
• Volwassenunit of kinderunit? 
• Wie betaalt? (ouders?? implicaties!!) 
• Wat met gedwongen hulpverlening? 
• Waak erover dat jongere jou geen verlengstuk van de ouders vindt 
• Waak erover geen gelijke te willen zijn 
• Bouw warme empathische relatie op en straal expertise uit (coach-model) 

diagnosticus (identificeer mechanismen en sterktes) 
psycho-educatie (kennis en vaardigheden) 
consultant rol (socratische houding, geen betweter) 

• Ook met ouders omgaan vraagt expertise: 
Empathie 
sommige ouders kunnen therapeut 
helper zijn 
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