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LES 1 – 25 SEPTEMBER 2017 

1. Inleidende casus 
• Suïcide nonkel 

• Problemen familiebedrijf 

• Moeder reeds in behandeling bij een psychloge 

• Ziekteverlof (werkloos voor 3m) 

• Soms slaapproblemen 

• Wel gemotiveerd (zeer positief gesprek) 

• 2e gesprek: komt niet opdagen 

o Contact opgenomen met huisarts, maar verder machteloos 

• Later bleek: 

o Liegen over het zien van de psycholoog 

o Later belt moeder of zoon ‘toch weer mag komen’ 

o Afspraak: zoon komt samen met zijn moeder 

→ Hij heeft er een boeltje van gemaakt, woont weer bij zijn moeder, ontslagen, wel nog 

een relatie 

Opvallend: 

• Doet zich goed voor, maar laat langzaam los 

→ hij weet zelf ook niet hoe het eigenlijk met hem gaan 

• Patroon van depressie (?) + mogelijke suïcide 

 

Doen: 

• Goede therapeutische band opbouwen e op die manier zijn vertrouwen winnen 

• Inspelen op mogelijkheden tot steun van zijn omgeving. De psycholoog komst slechts 1uur in de 

week in contact met zijn patiënt, waardoor hij er goed aan doet ook in te spelen op de directe 

omgeving van zijn patiënt. Hieruit kan hij steun halen en ook zij kunnen hem helpen met het 

voltooien van zijn proces. 

 

2 opties: 

A. Vertrouwen op de interne kracht van de patiënt om zijn leven weer op de rails te 

krijgen. 

B. Persoon laten opnemen aangezien hij zelf niet in staat is om zijn probleem in te zien. 

We moeten er hierbij wel op letten dat deze persoon niet ontoerekeningsvatbaar 

verklaard is! 
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2. De klinische situatie: vragen 

Wie komt er?  

-> Geslacht? Leeftijd(sgroep)? Cultuur? 

Waarom komt iemand? Met welk probleem/klacht komt iemand? 

-> Diagnose? Geschiedenis? Context? 

Bij wie komt iemand? Waar komt iemand terecht? 

-> Welke hulpverlener/hulpverlening? 

Hoe ga je daarmee om? Wat doe je?  

-> Verhouding tav onderzoeksobject? Hoe gebruik maken van wetenschappelijke 

evidentie? 

Hoe verhoud je je t.a.v. de cliënt?  

-> Hoe luisteren, vragen? Wat met moeilijke situaties?... 

 

3. Competency Cube 
De Competency Cube is een model dat de evolutie in 

verschillende competenties beschrijft welke een 

professioneel psycholoog zal ondergaan gedurende 

de opleiding. 

Het bovenste vlak van de kubus is het meest 

belangrijk. 
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4. Structuur van de cursus 
1. Het veld van de klinische psychologie 

2. Basismodellen in de klinische psychologie 

• Leerstof 

o Syllabus: artikels 

o Kennismaking met visies!  

o Gebruik Minerva voor: onduidelijkheden en zelf-studie opdrachten 

o Tijdens de les vragen 

o Laatste les: oefenexamen + vragenles 

3. Wetenschappelijk onderzoek 

• Leerstof 

o Syllabus: artikels 

o Kennismaking met visies!  

o Gebruik Minerva voor: onduidelijkheden en zelf-studie opdrachten 

o Tijdens de les vragen 

o Laatste les: oefenexamen + vragenles 

4. Algemene klinische vaardigheden 

• Leerstof: 

o Boek: psychologische gesprekvoering + collegestof  

o Oefeningen en responsecollege 

✓ Aanvang eind oktober 

✓ Inschrijven 24 oktober om 14uur 

✓ Opdrachten  

5. Structuur GGz 

6. Ethiek en deontologie 

• Slechts inleidend vak, vervolg in ‘Deontologie’ 

• Examenleerstof: colleges (Prof. Meganck) 

7. Psychotherapeutische scholen 

• Gastcolleges: 

o Gedragstherapie 

o Ontwikkelingsgerichte psychotherapie 

o Relatie- en Gezinstherapie 

o Psychoanalyse 

Relevante data: 

• Lessen:  

o Maandag (11:30 – 12:45) – aud2 

o Woensdag (16:00 – 18:45) – aud2 

• Opgelet: 

o Info afstudeerrichtingen 

o Les oefenexamen 
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Leerstof:  

• Slides op Minerva 

• Lessen worden opgenomen (slidecast) 

• Syllabus (docunet, €5) 

Cijfer: 

• Examen 

o Open vragen, gesloten boek 

o Kennis, inzicht en redeneren 

o Oefenvragen: syllabus en lessen 

o Voorbereiding + discussie op Minerva 

o Proefexamen 

• Opdrachten 

o Opdrachten gespreksvaardigheden 

o Video en reflectieverslag 

Vragen: 

• Spreekuur: maandag namiddag en donderdagvoormiddag 

• https://ernstkoster.youcanbook.me/ 

• Ernst.koster@UGent.be 

5. Zeven kernvragen van de cursus 
Visie op: 

• De mens 

• Normaliteit/abnormaliteit 

• Etiologie en veerkracht 

Wat is volgens een model: 

• Kernconcepten 

• Helpende/belemmerende factoren voor verandering 

• Processen van verandering 

• De rol van context 

  

https://ernstkoster.youcanbook.me/
mailto:Ernst.koster@UGent.be


5 
 

LES 2 – 27 SEPTEMBER 2017 

1. Het werkveld van de klinische psychologie 
1.1 Introductie 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klinische psychologie is gebaseerd op  psychologische theorieën en principes en wordt dus 

beschouwd als een wetenschap. Deze wetenschap is enerzijds gericht op het reduceren van 

ongewenste condities zoals stress, problemen en beperkingen. Anderzijds is ze ook gericht op het 

verbeteren van gewenste condities zoals het persoonlijk welbevinden en de persoonlijke groei. Het is 

ook een integratieve wetenschap. Deze is niet enkel gericht op de psychologische component, maar 

bekijkt het geheel van functioneren. Dit wordt ook wel een biopsychosociaal model genoemd. 

 

1.2 Populaties, settings en taken in de klinische psychologie 

De klinische psychologie houdt zich bezig met diverse populaties. Zowel kinderen, adolescenten, 

volwassenen, ouderen en gezinnen kunnen in de klinische psychologie terechtkomen. 

Binnen deze populaties kampen de patiënten natuurlijk niet met dezelfde problemen, daarom zijn er 

binnen de klinische psychologie nog verschillende settings zodat elk individu op een zo effectief 

mogelijke manier geholpen kan worden. Zo kan er een diagnostiek (indicatiestelling) worden 

opgesteld, maar daarnaast kan naargelang wat deze diagnostiek is de patiënt op meerdere manieren 

“Mental health is not just the absence of mental disorder. It 

is defined as a state of well-being in which every individual 

realizes his or her own potential, can cope with the normal 

stresses of life, can work productively and fruitfully, and is 

able to make a contribution to her or his community”   

            -WHO   

“The field of Clinical Psychology integrates science, theory, and 

practice to understand, predict, and alleviate maladjustment, 

disability, and discomfort as well as to promote human adaptation, 

adjustment, and personal development. Clinical Psychology focuses 

on the intellectual, emotional, biological, psychological, social, and 

behavioral aspects of human functioning across the life span, in 

varying cultures, and at all socioeconomic levels”. 

American Psychological Association (APA) 

Division 12, Society of Clinical Psychology 
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worden geholpen. Bij sommigen is therapie of zelfs revalidatie nodig, bij anderen slechts 

(team)begeleiding of advies in de vorm van psycho-educatie. In sommige gevallen wordt er ook 

preventies gewerkt naast het vele onderzoek dat in dit vakgebied gebeurt.  

1.3 Beroepen in de klinische psychologie 

Klinische psychologen kunnen tewerkgesteld worden in de volgende sectoren: 

• Psychopathologie 

• Relatieproblematiek 

• Psychosociale rehabilitatie 

• Gehandicaptenzorg 

• Verslaafdenzorg 

• Klinische neuropsychologie 

• Forensische psychologie 

• Klinische bedrijfspsychologie 

• Sportpsychologie 

• Klinische verkeerspsychologie 

• Gezondheidspsychologie 

• Sportverenigingen 

• Centra voor gehandicaptenzorg 

• Onderwijsinstellingen 

 

De klinische psychologie heeft een multidisciplinaire context welke onderstaande figuur duidelijk 

maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maar wat is dan de dag van vandaag de plaats van een klinisch psycholoog in de maatschappij? Er zijn 

recent enkele veranderingen doorgevoerd in de wetgeving waardoor het beroep van een Klinisch 

Psycholoog (en Psychotherapeut) nu wettelijk beschermd is. Ze hebben nu een duidelijk statuut, maar 

daarnaast is er nu ook mogelijkheid tot terugbetaling van de consultatie en moet de psycholoog in 

kwestie voldoen aan enkele vereisten om zichzelf te kunnen benoemen. 

• Eerste lijn 

• Diensten GGZ 

• Psychiatrie AZ 

• Algemene diensten AZ 

• Psychiatrisch ziekenhuis 

• Revalidatiecentra 

• Plaatsingsdiensten 

• Centrum leerlingenbegeleiding 

• Vertrouwenscentra 

• Rust- en verzorgingstehuizen 

• Organisaties ontwikkelingshulp 

• Bedrijven 

• Overheidsinstellingen 

• Justitiële instellingen 

Psychologie 
Alternatief 

Psychiatrie 

- Psychische processen 

- Cognitie, emotie, gedrag 

- Praten 

- Multidisciplinair 

- Zorg voor de ziel /zingeving/ genezing 

- O.a.,religie, spiritualateit, alternatieve behandelingen  

- Medische visie 

- Biol. psychiatrie 

- Medicamenteus 

- Ernstigere pathologie 
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De termen klinische psychologie, klinische psychologe en psychotherapie worden de dag van vandaag 

door elkaar gebruikt, maar willen zeker niet hetzelfde zeggen. Klinische psychologie is het brede 

werkveld waarbinnen de klinische psychologe (het beschermde beroep) actief is. De behandeling die 

deze psychologe geeft noemen we psychotherapie.  

De Klinisch Psycholoog heeft een breed takenpakket waartoe de diagnostiek, preventie en 

behandeling behoren. Een (psycho)therapeut is echter een verzamelnaam voor iemand die 

beroepsmatig een methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke 

gezondheidsproblemen dewelke in het geval van een psychotherapeut dus geestelijk zijn. Hij legt dan 

ook de focus op de behandeling van de patiënt. 

 

2. Modellen in de klinische psychologie 
2.1 Intro: Wetenschappelijke benadering 

Het basismodel dat gebruikt wordt in de klinische psychologie is het 

Evidence-Based Practice (EBP) model. Hierbij tracht de clinicus 

continu om de vraag van de  patiënt op een klinisch verantwoorde 

wijze te relateren aan de huidige stand van onderzoek. Het model 

tracht de relevantie te benadrukken van het informeren van de 

patiënten. Deze informatie moet gebaseerd zijn op de beste beschikbare onderzoeksevidentie 

over geëigende opties over diagnostiek, preventie of interventiemogelijkheden. 

 

Klinische psychologie: 

“(…)het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot 

doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens 

en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch 

referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het 

stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld 

psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of 

te begeleiden.” 

Psychotherapie: 

“(…)het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot 

doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, de 

moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen van een individu 

weg te nemen of te verlichten, het verrichten van 

psychotherapeutische ingrepen op basis van een 

psychotherapeutisch referentiekader, ten aanzien van dat individu 

of van een groep individuen, als een volwaardig systeem 

beschouwd, waarvan dat individu deel uitmaakt.” 

Klinische 

competentie 

Voorkeur 

patiënt  

Onderzoekskennis 
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2.1.1 Syllabus: McFall’s manifesto for a science of clinical psychologie (1991) 

Cardinal principle 

“Scientific clinical psychology is the only legitimate and acceptable form of clinical 

psychology” 

 

First corollary 

Psychological services should both be administered to the public (except under strict 

experimental conditions) until they have met four minimal criteria: 

1. Exact nature of the service clearly described 

2. Claimed benefits explicitly stated 

3. Claimed benefits scientifically validated 

4. Possible negative side effects that might outweigh any benefits empirically ruled 

out 

Second corollary 

Primary and overriding objective doctoral programs in clinical psychology must be to 

produce the most competent clinical scientists possible. 

2.1.2 Kritiek op EBP perspectief in de klinische psychologie 

Zoals op elk perspectief zijn er ook op dit EBP model enkele kritieken. Zo wordt er 

vastgesteld dat de groepsdata niet kan worden toegepast op het individu, maar ook niet 

alle problemen waar patiënten mee kampen zijn al onderzocht en we kunnen ook niet 

wachten tot er onderzoek is. Daarnaast stellen ze dat elk individu een unieke constellatie 

van ervaringen, cultuur en sociale context is en ze dus niet te begrijpen zijn door 

algemene psychologische wetmatigheden. Ook zijn klinische ervaring en intuïtie 

relevanter dan loutere wetenschap. De vraag die we ons hierbij echter wel moeten 

stellen is hoe valide de feedback is die op onze intuïtieve handelingen wordt gegeven. Als 

we dit even van naderbij bekijken zien we dat deze feedback vaak onderhevig is aan 

sociale wenselijkheid, vergelijkingsmateriaal hetwelk zelf niet altijd volledig correct is, 

korte – en lange termijn effecten en ga zo maar door. Hieruit leiden we dus af dat 

wetenschappelijke input zeer belangrijk blijft, maar het beste is om deze input te 

combineren met de handelingen die we intuïtief zouden stellen. 

 

2.1.3 Belangrijke transitie-periode 

De laatste tijd zijn er echter enorme vooruitgangen vastgesteld. Zo zijn er ondertussen 

meerdere goede databases voor handen die wetenschappelijke, gedifferentieerde kennis 

toegankelijk maken. Daarnaast is er ondertussen meer handigheid en vertrouwdheid met 

‘just in time knowledge’, maar ook verhoogde interesse in disseminatie (uitzaaiing) en 

verschillende open access tijdschriften. 

 

2.2 Wetenschapsfilosofie 

Epistemologie (‘kennisleer’) is de studie van de aard, oorsprong, voorwaarde en reikwijdte van 

kennis. De grote paradigma’s hierbinnen zijn het positivisme, post-positivisme en het  (sociaal-) 

constructivisme 
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2.2.1 Positivisme 

Binnen het positivisme is er slechts één werkelijkheid waartoe we enkel toegang hebben 

via empirische gegevens. Deze werkelijkheid is bevattelijk, identificeerbaar en meetbaar 

en alle verschijnselen zijn onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten. Ze stellen ook 

dat alleen de empirische wetenschap werkelijke kennis kan opleveren en een 

onderzoeker en zijn onderzoeksobject onafhankelijke entiteiten zijn. 

 

Het is een hypothetisch-deductieve methode die gericht is op het ontdekken van 

universele wetmatigheden. Dit wordt ook wel een nomothetische methode genoemd. Bij 

het positivisme moet er steeds sprake zijn van verificatie. Dit houdt in dat een 

wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te gaan of deze in 

overeenstemming is met zintuiglijke (empirische) waarnemingen. De kennis is bijgevolg 

dus waardenvrij. 

 

2.2.1.1 Positivisme en klinische psychologie 

De psychologie is op zoek naar algemene wetmatigheden, namelijk de oorzaken 

van een bepaalde pathologie. Dit doet ze door op zoek te gaan naar een specifieke 

en zo juist mogelijke behandeling voor het probleem waarmee de patiënt te 

maken heeft en naar technieken waarvan de effectiviteit kan geëvalueerd worden. 

Onze gezondheid is strikt te definiëren en voor iedereen hetzelfde waardoor het 

doel van de behadeling ook makkelijk eenduidig te bepalen is. Het doel van 

onderzoekers in dit vakgebied is dan ook om tot een verklaring te komen die leidt 

tot de predictie en controle van de waargenomen fenomenen (in dit geval 

Psychopathologie). 

 

2.2.2  Post-positivisme 

Het post-positivisme is gebaseerd op enkele problemen met het positivisme. Post-

positivisten zijn het eens met de positivisten over het feit dat er maar één ware 

werkelijkheid bestaat, maar ze zeggen echter wel dat deze slechts gedeeltelijk te vatten 

is. Ze gaan als het ware van een absolute zekerheid naar een plausibiliteit net als dat ze 

overgaan naar falsificatie in plaats van verificatie. De onderzoeker blijft bij de post-

positivisten wel net als bij de positivisten objectief en onafhankelijk. 

 

2.2.2.1 Post-positivisme en klinische psychologie 

De dominantie van kwantitatief onderzoek in de psychologie wordt vaak 

geassocieerd met het positivisme, maar hier is echter geen noodzakelijk verband 

 

Comte: “Our business is to study phenomena, in the characters  and 

relations in which they present themselves to us, abstaining from 

introducing considerations of quantities, and mathematical laws, which 

is beyond our power to apply.” 
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Het is echter wel de hypothetisch-deductieve methode die centraal staat in 

psychologisch onderzoek 

 

2.2.2.2 Kritieken op het (post-) positivisme  

Ook op deze theorie zijn enkele kritieken. Zo is het namelijk dat de dominante 

kwantitatieve methodes zorgen voor een verlies van mogelijke andere belangrijke 

variabelen, maar er is ook geen aandacht meer voor betekenis en motivatie van 

menselijk gedrag. Daarnaast doet de artificiële onderzoekscontext de relevantie 

voor de populatie enorm dalen en zijn de algemene resultaten niet toepasbaar op 

alle individuele gevallen. Ook verdwijnt de exploratieve dimensie van het 

onderzoek. 

 

2.2.3 (Sociaal-) constructivisme 

Deze wetenschapsfilosofie ontstond binnen de postmodernistische traditie in de jaren 

’60 van de 20ste eeuw. (Sociaal-) constructivisten spreken niet van één juiste realiteit, 

maar wel van meerdere geconstrueerde realiteiten. Ze zeggen dat het komen tot een 

waarheid en objectieve kennis onmogelijk is aangezien realiteit afhankelijk is van taal en 

woorden en teksten geen eenduidige betekenis hebben. Ze stellen dus met andere 

woorden dat alles afhankelijk is van de context. De sociale realiteit wordt dus actief 

geconstrueerd door de mensen zelf. 

 

Constructivisten zeggen dat de mens voortdurend betrokken is in het verwerpen en 

evalueren van de omgeving en daarop te reageren op basis van een betekenisverlenend 

proces. Voor de constructivisten zijn voornamelijk de cognitieve processen van belang. 

 

Sociaal- constructivisten stellen dat het proces van constructie sociaal gemedieerd word. 

Voor hen zijn voornamelijk relaties en interacties van belang. 

 

Voor zowel sociaal-constructivisten als constructivisten is de methodologie 

hermeneutisch en dialectisch en is het doel van onderzoek niet de predictie en controle 

van toekomstige gebeurtenissen, maar de constructie van krachtigere en meer heldere 

manieren om geleefde ervaring te begrijpen. Het accent ligt bij hem op de ideografische 

methode en het kwalitatief onderzoek. De onderzoeker is hier ook niet onafhankelijk van 

het onderzoeksobject aangezien de interactie tussen beiden centraal staat. Echter 

wanneer we deze zaken in het extreme stellen is er geen gedeelde kennis mogelijk. 

 

2.2.3.1 Implicaties voor de klinische psychologie 

De (sociaal-) constructivistische visie brengt enkele implicaties met zich lee voor de 

klinische psychologie. Zo zien we nu dat stoornissen eveneens socio-cultureel 

bepaald zijn en dat er geen absolute definities zijn van normaliteit en 

abnormaliteit. Ze hechten daarnaast veel belang aan de subjectief geleefde 

ervaring en aan het feit dat het therapeutisch niet of niet absoluut voorspelbaar is. 
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2.2.3.2 Implicaties voor het onderzoek 

Ook voor het onderzoek heeft de (sociaal-) constructivistische visie enkele 

implicaties. Zo draait het meer en meer rond de relatie tussen de patiënt en de 

therapeut (wat gebeurt er tussen deze mensen?) maar ook het belang van taal, 

meer specifiek de identiteit als narratieve constructie staan meer en meer 

centraal. Ze streven niet langer naar absolute, maar wel naar bruikbare kennis, 

modellen van psychisch functioneren, psychopathologie en behandelingen. Ook 

zien erin dat kennis in de vorm van onderzoeksresultaten (of andere vormen) 

nooit op zich bestaat en dat de context altijd belangrijk blijft. 

 

2.2.3.3 Postmodernisme: kritiek 

 

2.3 Wetenschapsfilosofische achtergrond  

De wetenschapsfilosofische achtergrond is meestal impliciet aanwezig. Ook start onderzoek 

meestal niet vanuit één epistemologisch kader, maar legt het verschillende klemtonen. Elk kader 

heeft zijn sterke en zwakke kanten in het denken over de wetenschap en dit is dan ook de grond 

voor debatten in de psychologie. 

  

Lilienfeld (2010): Postmodernism as threat to scientific psychology: 

1. A deep mistrust of reason, especially that imparted by 

science and logic;  

2. A rejection of science as a ‘‘privileged” means of acquiring 

knowledge, along with the belief that other means of 

knowledge acquisition are equally valid; 

3. Pessimism about scientific progress;  

4. Subjectivism, and the accompanying notion that the world 

is largely socially constructed;  

5. Extreme relativism, along with a denial of universal 

scientific truths 



12 
 

LES 3 EN 4 – 2 EN 4 OKTOBER 2017 

Leerpad 1 - Uitkomsten- en procesonderzoek 
1. Kernelementen medisch model 

- Psychopathologie naar analogie medische aandoening 

- Psychologische verklaring voor stoornis 

- Specifiek veranderingsmechanisme 

- Specifieke therapeutische interventies 

- Specificiteit werkzaamheid 

 

2. Kernelementen contextueel model: 

- Psychotherapie betreft emotioneel geladen vertrouwensrelatie met helpend persoon 

- Context: ‘healing setting’, patiënt wendt zich tot een hulpverlener waarvan hij verwacht 

dat deze hem ook effectief zal gaan helpen 

- Belang van rationale, een bepaalde verklaring voor hoe bepaalde problemen 

plaatsvinden, waarom die er zijn en hoe er iets aan gedaan kan worden. Het gaat niet 

zozeer om hoe ‘juist’ de verklaring is, maar wel om het geloof van beide partijen in de 

rationale. Zowel therapeut als patiënt moeten een actieve rol hebben. 

- Ritueel of procedure 

→ belang van common factors 

  

12 
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LES 5 – 9 OKTOBER 2017 

1. Metamodellen  
1.1 Medische vd contextuele visie 

1.1.1 Medisch model 

Deze visie vertrekt vanuit een patiënt met een ziekte of een stoornis. De focus ligt op 

symptomen en syndromen en we proberen om een diagnose of prognose te stellen. De 

medische denk- en handelwijze is die van de unidirectionele causaliteit. Psychologen die 

het medisch model volgen gaan op zoek naar de biologische of psychische oorzaken van 

de ziekte of stoornis en zoeken een duidelijke link tussen de diagnose en de bijhorende 

behandeling. 

 

De oorzaken waarnaar gezocht wordt binnen de wetenschappelijke verklaringsmodellen 

worden gezocht in zowel de biologische factoren, de sociale factoren, als in de 

psychologische factoren. Ze zien dat er feedback is tussen al deze factoren en zien ook 

dat er een interactie is tussen kwetsbaarheid en stress 

 

De uitdaging wat betreft de behandeling is dat therapieën veel verschillende 

ingrediënten bevat. De behandelingen worden dan getest aan de hand van te 

operationaliseren veranderingen. Hierdoor kunnen we een differentiatie vaststellen van 

de werkzaamheid van een ingrediënt, het spontaan herstel en de effecten van placebo. 

Binnen de psychologie is de grens tussen placebo en werkzame ingrediënten echter nog 

zeer vaag. 

 

Dit medisch model heeft enkele conceptuele problemen. Zo hebben psychische 

problemen geen duidelijk, enkelvoudig biologisch en psychisch substraat. Daarnaast zijn 

er complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren en kan de 

behandeling ook aanslaan zonder direct effect te hebben op de causale factoren die 

betrokken zijn bij de etiologie en de instandhouding van psychopathologie. We moeten 

onszelf ook de vraag stellen of het correct is om te focussen om symptomen en 

syndromen. 

 

1.1.2 Contextuele visie 

Bij de contextuele visie is de unieke narratieve constructie van de patiënt cruciaal. De 

werking van de therapie is dan ook afhankelijk van de match tussen de constructie van de 

patiënt en de hulpverlener. Deze hulpverlener moet dus volgens deze visie een rationale 

aanbieden aan de patiënt waaraan de patiënt geloof hecht. Wanneer deze patiënt geen 

geloof hecht aan deze rationale vindt er geen overgang plaats van demoralisatie naar 

remoralisatie. Bij deze visie zien we ook duidelijk de link met filosofische kaders. 
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1.2 Biopsychosociaal model  

Binnen dit model zijn er onderzoeken binnen de verschillende verklaringsmodellen 

(Psychologisch, biologisch, sociaal), maar er is steeds grotere interesse naar de interacties tussen 

de verklaringsmodellen. 

 

1.2.1 Biologische psychiatrie 

De kennis van de biologie kan zeer behulpzaam zijn bij het begrijpen van de 

psychologische stoornissen. Binnen de biologische psychiatrie zijn er verschillende 

benaderingen: structurele en functionele hersenafwijkingen, biochemische afwijkingen, 

en genetische invloeden en/of afwijkingen. De hoeveelheid verklaarde variante en 

biologische variabele in isolatie is vak beperkt. Hierdoor stelt zeker ook de biologische 

psychiatrie dat het belangrijk is om te kijken naar de interactie tussen de biologie, 

psychologie en de omgeving. 

 

1.2.1.1 Diathese-stress model 

De diathese  stelt een 

predispositie, een zekere 

kwetsbaarheid en dit is een 

biologisch gegeven. Deze 

biologische kwetsbaarheid 

heeft te maken met genetica 

en vroege aversieve 

ervaringen, dit wordt soms 

uitgebreid daar een 

psychologische variabele. 

 

1.2.1.2 Kwetsbaarheid-stress model 
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1.2.2 Sociale aspecten 

Deze sociale aspecten hebben een zeer brede invloed. Zo definiëren en normaal vs 

gestoord gedrag en zorgen ze ook voor de (h)erkenning van psychische stoornissen. De 

sociale “drivers” van de psychopathologie zijn: ongelijkheid-discriminatie, armoede-stress 

en de maatschappelijke tendensen. 

 

1.2.3 Feedbackloop van het biopsychosociaal model 
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LES 6 – 11 OKTOBER 2017 

1. De geschiedenis van onderzoek naar uitkomsten en 
processen: bespreking leerpad 

1.1 Samenvatting belangrijkste punten 

Naarmate het onderzoek in de klinisch psychologische interventies vordert, stellen we ons meer 

en meer de vraag of het wel effectief werkt (uitkomsten) en hoe het dan werkt (proces). We zien 

dan ook een verschuiving doorheen de tijd op vlak van methoden, gestelde vragen en visie.  

 

1.2 Historisch overzicht: kort samengevat 

In de ‘vroege’ geschiedenis maakten wetenschappers gebruik van klinische gevalstudies op kennis 

op te bouwen. Op die manier werd het systematisch onderzoek ontwikkeld. 

A. ‘Vroege’ geschiedenis: gebruik van klinische gevalstudies om kennis op te bouwen 

B. De ontwikkeling van systematisch onderzoek 

C. De ‘therapie-oorlogen’ 

D. Op weg naar methodologisch en epistemologisch pluralisme 

→ de periodes kunnen niet strikt gescheiden worden 

→ de ideeën uit de verschillende periodes blijven invloed hebben 

 

 Vragen leerpad: 

• In de psychotherapie-onderzoek ligt de klemtoon doorheen de geschiedenis 

eerder op uitkomstonderzoek 

 

• Onderzoek naar uitkomsten en processen van psychologische behandelingen is 

geëvolueerd doorheen de tijd. Deze veranderingen zijn toe te schrijven aan het feit 

dat de sociale, culturele en economische context verandert dooreen de tijd en 

doordat er nieuwe ontwikkelingen zijn op wetenschappelijk vlak. 

 

• Sterktes van de gevalstudie als onderzoeksmethode: 

o Rol in innovatie 

o Rijke, gedetailleerde beschrijvingen 

o Outcome in context van proces 

o Klinisch herkenbaar 

 

• Beperkingen van de gevalstudie als onderzoeksmethode 

o Subjectief 

o Geen systematisering 

o Geen controle mogelijk 

o Generalisatieprobleem 
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• Voor de ontwikkelingen in de tweede periode die we kunnen onderscheiden in de 

ontwikkeling van uitkomst- en procesonderzoek geldt het volgende: 

o In deze periode werd de relatie tussen therapeut en cliënt als de 

belangrijkste factor beschouwd in het begrijpen van de werkzaamheid 

van psychotherapie. 

o Het kritische artikel van Eysenck uit 1952 was een stimulans voor de 

bloeiende ontwikkeling van systematisch onderzoek in deze tweede 

periode. 

 

• Voor de periode die we kunnen benoemen als de therapie-oorlogen geldt het 

volgende: 

o Net zoals in de eerste periode de gevalstudie als methode werd 

overgenomen uit de medische wetenschappen, komt nu ook de RCT als 

methode overgewaaid van de geneeskunde naar de psychologie. 

o Het meer controleren van de behandeling in een RCT door het volgen 

van een manual is in tegenspraak met de opvattingen van het 

contextueel model.  

o In de periode dat de PSYCHOANALYSE ontstond was de gevalstudie de 

dominante methode, de periode van de ontwikkeling van systematisch 

onderzoek ging samen met het ontstaan van de CLIENT-CENTERED 

THERAPIE, terwijl de aanvang van de therapie-oorlogen samen gaat met 

het ontstaan van de COGNITIEVE GEDRAGSWETENSCHAPPEN . 

 

• Met een methodologisch pluralisme bedoelen  we het naast elkaar bestaan van 

verschillende onderzoeksmethoden, het waarderen van de bijdrage van 

verschillende methoden aan de kennisopbouw en het impliceert meteen ook een 

epistemologisch pluralisme. 

 

• Met practice-based evidence bedoelen we een alternatief voor evidence-based 

practice. Binnen de klinische praktijk doet deze methode onderzoek in het veld 

naar wat werkt en op welke manier het werkt. Het gaat uit van een bottom-up 

proces. EBP en PBE zijn geen absolute tegenpolen, maar ze hebben wel een 

verschillend vertrekpunt. 

 

• Voor de meest recente evoluties in uitkomst- en procesonderzoek geldt het 

volgende: 

o Vanuit de visie van methodologisch pluralisme kunnen evidence-based 

practice en practice-based evidence naast elkaar bestaan. 

o Onderzoek naar persoonlijke attitudes en interpersoonlijke 

vaardigheden van therapeuten die heel goede resultaten boeken, sluit 

meer aan bij een contextueel model dan bij een medisch model. 
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• De nood aan behandeling voor psychologisch trauma bij oorlogsveteranen. 

(PERIODE 2) 

• Focus op een specifieke behandeling voor een specifieke diagnose (PERIODE 3) 

• Focus op theorie-opbouw (PERIODE 1) 

• Uitkomsten en proces opvolgen in de dagelijkse klinische praktijk (PERIODE 4) 

2. Uitkomstonderzoek 
2.1 Vraag naar uitkomsten 

Er zijn verschillende onderzoeksbenaderingen die elk hun eigen sterktes en beperkingen hebben. 

Het doel ervan is om de werkzaamheid na te gaan, verantwoording af te leggen en de algemene 

hulpverlening te verbeteren. Het onderzoek is te situeren op het continuüm ‘efficacy’ – 

‘effectiveness’, waarbij effectiveness staat voor de werking in de gewone klinische praktijk en  

efficacy hoe de werking is in de experimentele context. Er is sprake van twee verschillende 

soorten effectiviteit: absolute en relatieve effectiviteit. De absolute effectiviteit vraagt zich af of 

therapie beter werkt da geen therapie en de relatieve effectiviteit vraagt zich af of  de ene 

theorie beter werkt dan de andere. Er zijn verschillende voorspellingen over de werkzaamheid 

van therapie op basis van het medisch in tegenstelling tot het contextueel model. 

 

2.2 Voorspellingen van het medisch en contextueel model 

 

  

   Medisch model Contextueel model 

Absolute effectiviteit psychotherapie is effectief psychotherapie is effectief 

Relatieve effectiviteit 
verschil ts behandelingen 

(dodo bird effect klopt niet) 

geen verschil ts behandelingen 

(dodo bird effect) 

Specifieke factoren 
evidentie voor effect 

specifieke factoren 

geen evidentie voor effect 

specifieke factoren 

Algemene factoren 
algemene factoren < specifieke 

factoren 

algemene factoren > specifieke 

factoren 

Allegiance & adherence 
adherence belangrijk 

allegiance onbelangrijk 

adherence onbelangrijk 

allegiance belangrijk 

Therapeuteffecten relatief kleine effecten relatief grote effecten 
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LES 7 – 16 OKTOBER 2017 

1. Tevredenheidsonderzoek 
Bij tevredenheidsonderzoek doen we een poging om het belang van het stem geven aan de cliënten te 

benadrukken en dut eenvoudig uit te voeren. We stellen ons dan ook de vraag naar de tevredenheid over 

therapie en get gevaar voor overschatting van de therapie-effecten als een sampling bias, het 

retrospectief, dat er geen gebruik gemaakt kan worden van een controlegroep en nog veel meer. 

2. Praktijkgebaseerd uitkomstonderzoek 
De dag van vandaag wordt er heel wat praktijk gebaseerd onderzoek uitgevoerd. Hiervoor doen 

onderzoekers pre-postmetingen in de dagelijkse praktijk met veelal korte zelfrapportagematen die breed 

symptomen als angst, depressie en stress en daarnaast ook het algemeen welbevinden meten. Op deze 

manier is er natuurlijk geen mogelijkheid om controlegroepen in te stellen, maar ze kunnen de resultaten 

wel vergelijken met andere informatiebronnen. Er is hierbij ook weinig controle over het invullen van de 

vragenlijsten aangezien vaak maar net iets meer dan de helft ingediend wordt en de follow-up zeer 

moeilijk is, waardoor er ook geen controle is over de behandeling. 

3. Randomized controlled trials 
De randomized controlled trials is een experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de 

effectiviteit van een behandeling voor een bepaald 

probleem na te gaan. Et vertrekt dan ook vanuit de 

assumpties van het medisch model van de 

psychotherapie. De psychopathologie bekijkt de 

analogie met de medische aandoeningen 

(entiteitsmodel) en de werkzame factoren van de 

behandeling volgens dit model zijn de specifieke 

(technische) interventies die inwerken op specifieke 

psychologische mechanismen, onderliggend aan het 

specifiek probleem. Het is de meest gecontroleerde 

test op vlak van effectiviteit. 

De Empirically supported treatment (EST) geeft een 

specifieke behandeling voor een specifiek probleem 

die effectief bleek in RCT onderzoek. Het is een 

specifieke invulling van Evidance Based Practice met een theorie van ‘One size fits all’.   

 

3.1 Belangrijkste kenmerken RCT 

De belangrijkste eigenschappen van en RCT zijn dat er minimaal twee groepen worden 

vergeleken met betrekking tot verandering in een bepaalde uitkomstmaat (pre-post verschil) ze 
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vergelijken dus de ‘experimentele’ groep met de ‘controle’ groep of ze vergelijken twee 

behandelgroepen 

 

Daarnaast is er een randomisatie van de participanten over de groepen heen om te voorkomen 

dat systematische verschillen tussen groepen de resultaten kunnen beïnvloeden. Het medisch 

RCT heeft ook een dubbel blind karakter. Dit betekent dat zowel de therapeut als de patiënt niet 

weten in welke conditie ze zich bevinden. Dit soort onderzoek is onmogelijk in de psychologie. De 

afhankelijke variabele bij RCT onderzoek is de uitkomst (de verandering in een bepaald 

symptoom) en de onafhankelijke variabele is de gebruikte behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is een RCT gericht op het maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen 

toe te schrijven zijn aan de behandeling via controle en standaardisatie van de participanten 

(steekproefselectie), de behandeling of therapeut (manualisering) en de onderzoekers 

(allegiance controleren). Ze zijn dus gericht op de interne validiteit. 

 

 

 

Just as there is nothing so practical as a good theory, there is 

nothing so causally decisive as a good experiment (or, more 

accurately, a meta-analytic aggregation of a body of such 

experiments). The major question is the extent to which RCT’s as 

they have been conducted to date provide answers to the questions 

most important to everyday clinical practice.”                                                

 

 Westen (2014) 
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3.2 Interne validiteit maximaliseren via steekproefselectie 

We kunnen de interne validiteit 

maximaliseren door de 

steekproefselectie op een bepaalde 

manier te doen. We moeten trachten 

om een homogene groep te bekomen 

op basis van DSM-diagnoses met 

strikte in- en exclusiecriteria. Dit heeft 

echter enkele moeilijkheden. De DSM 

heeft namelijk ook zijn beperkingen. 

Zo heeft het te kampen met co-

morbiditeit, staat de psychopathologie 

los van persoonlijk functioneren en de 

context en is er ook veel discussie 

over de categorieën die dit model vooropstelt. Daarnaast heeft het problemen met de externe 

validiteit aangezien de experimenten niet altijd representatief en generaliseerbaar zijn.  

 

3.3 Interne validiteit maximaliseren via controle behandeling 

We kunnen de interne validiteit ook maximaliseren via de controle van de behandeling. Zo wordt 

er vaak een tijdslimiet, beperkte therapieduur vooraf vastgelegd om meer controle te krijgen 

over de duur van de therapie. De patiënt kan de therapie op deze manier zien als een medische 

interventie. Dit impliceert dan ook een beperking voor wat kan onderzocht worden. Maar wat is 

nu de impact van het therapeutisch proces? 

 

“Ik heb gewoon de verwachtingen nie kunnen waarmaken ja eh- opnieuw ergens een 

schuldgevoel hè, van ik heb het gewoon nie goed gedaan”  

 

“De onderzoeksetting motiveert om door te gaan met therapie. Ik ervaar het als iets 

positiefs dat ik het langer volhou dan normaal omdat ik er meer denk uit te halen”  

 

Er is slechts een heel beperkt onderzoek dat tijd gelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended 

therapie. 

Manuels daarentegen zijn gedetailleerde beschrijvingen van de principes en technieken van een 

specifieke therapie en van de handelingen/interventies die een therapeut verondersteld wordt te 

stellen. 

Adherence is de mate waarin een therapeut de patiënt benadert en interventies stelt zoals 

voorgeschreven door de manual en interventies en procedures vermijdt die door de manual 

afgeraden worden. Via training en gebruik van manuals adherence gaan ze de interne validiteit 

maximaliseren en op die manier krijgen we meer controle. 
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Er wordt echter geen relatie vastgesteld tussen de mate waarin de therapeut manuals volgt en de 

werking van de therapie. Het valt zelfs op dat de flexibiliteit van de therapeut bijdraagt aan de 

werkzaamheid van de therapie en het voor betere uitkomsten zorgt. Het brengt natuurlijk wel de 

interne validiteit in gevaar. Wanneer de therapeut zich aanpast aan de cliënt, spreken we van 

responsiviteit. Dit is een klinisch zeer belangrijke vaardigheid die ook in manuals vaak wordt 

gebruikt. Wanneer therapeuten hun therapie aanpassen aan de cliënt kunnen we moeilijker 

stellen welke therapie voor welke problemen werken. 

3.4 Interne validiteit maximaliseren via controle onderzoeksallegiance 

De allegiance is de affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandelingen en theorieën. En 

vanuit het medisch model zouden we stellen dat dt er niet vee toe doet aangezien we het 

objectief kunnen onderzoeken. De affiniteit van de onderzoeker zal echter bepalen welke 

therapie als beste zou gevonden worden. Om deze reden proberen ze zoveel mogelijk 

onderzoekers te laten kennismaken met zoveel mogelijk therapievormen. Een meta-meta-analyse 

over het verband tussen de allegiance van de onderzoeker en de outcome zegt ons dat de 

relatieve behandelingseffecten kleiner zijn dan het verachte verschil tussen behandelingen met 

en zonder onderzoekersallegiance. Dit wijst ons natuurlijk op het belang van het maximaliseren 

van de onderzoekersallegiance in RCT’s 

 

3.5 Bevindingen RCT-onderzoek lezen 

De effect size is de maat voor de effectiviteit. Algemeen weten we dat statistische significantie de 

maat voor betrouwbaarheid van de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele is.  

Deze is echter afhankelijk van de steekproefgrootte. Effect size is de maat voor de sterkte van het 

verban, dit staat los van de grootte van de groep. Effectiviteitsonderzoek geeft een indicatie voor 

de grootte van het effect van een behandeling, maakt gebruik van een gestandaardiseerd verschil 

tussen de gemiddelden van de experimentele en controlegroep en er zijn verschillende 

mogelijkheden om dit soort onderzoek te interpreteren. 

 

Voorbeeld van een RCT studie naar de 

behandeling van depressie met vier 

behandelingscondities. We zien dat de 

effect size bij bijna alle groepen eerder 

klein zijn. 
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3.6 Meta-analyses 

Meta-analyses brengt, in tegenstelling tot RCT’s, resultaten op een systematische manier samen 

wat ons toelaat het overall effect te berekenen. Het biedt een oplossing voor een aantal 

beperkingen van enkelvoudige studies. Ze kunnen eveneens onderhevig zijn aan slechte 

methodes en misinterpretatie. Zo verschuift de publicatiebias naar de selectiebias, maar ook kan 

de slechte kwaliteit van basisstudies niet verholpen worden en kunnen appels nog steeds niet 

met peren vergeleken worden! 

4. Effectiviteitsonderzoek: samenvatting bevindingen 
De globale/absolute effectiviteit wijst ons op een groot effect van psychotherapie met een effectsize van 

.80 kunnen we zeggen dat de gemiddelde cliënt die therapie krijgt beter af is dat 79% van de 

onbehandelde patiënten. De relatieve effectiviteit ziet echter geen of zeer kleine verschillen tussen 

therapieën. 

Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten in verband met het dodo bird effect 

of de equivalentieparadox. Deze stelt dat ondanks dat de wijze waarop therapieën werken zeer 

verschillend kan zijn, ze toch gelijkaardige uitkomsten hebben. Op welke manier moeten we deze 

interpreteren? Dit blijft een debat tussen het medisch en contextueel model. 

Voorbij de gemiddelden zien we veel verschillen binnen groepen (veeleer dan tussen groepen), is er veel 

drop-out en zien we veel herval en bijkomende behandelingen. 
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LES 8 – 18 OKTOBER 2017 

1. Wampold (2007): Psychotherapy: The humanistic (and 
effective) treatment 
Dit artikel geeft een pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van de psychotherapie en 

spreekt over het belang van de verklaring van de patiënt voor de eigen problemen. De psychotherapie 

geeft een nieuwe verklaring via de interactie tussen de therapeut en de patiënt. De behandeling die in dit 

artikel wordt gehanteerd sluit aan bij de aangeboden verklaring.de juistheid van de verklaring heeft 

daarbij een ondergeschikt belang, het is enkel en alleen de aanvaarding die cruciaal is. 

Wampold heeft drie argumenten. Met zijn eerste argument spreekt hij over de absolute effectiviteit van 

de psychotherapie en haalt daarbij de hoge werkzaamheid ervan aan. Zijn tweede argument gaat over de 

relatieve effectiviteit. “… there is little evidence, afteer decades of clinical trials with children and adults, 

that for any diagosis, one treatment has been shown to be demonstrably superior to another.” Met zijn 

derde argument stelt hij dat er geen evidentie is voor specifieke factoren, meer bepaald de “therapie-

onmantelingsdesigns”. 

2. DeRubeis et al. (2005): a conceptual and methodological 
analysis of the nonspecifics argument 
DeRubeis gaf in zijn artikel een pleidooi voor het belang van de specificiteit van  het medisch model. 

De eerste kritieken die hij geeft, zijn kritieken in verband met het Dodo bird effect. Zo stelt hij het 

volgende:  

“… it is untrue that no superiority has been established” 

“Repeated findings of nonequivalence in well-conducted experiments must be taken as evidence 

that some differential factors between the two treatments are at work” 

“Tt is possible that when two treatments effect the same level of change, this change is the result 

of nonspecific factors. It is also highly plausible that the change is the result of different specific 

factors” 

De kritieken die hierop volgden waren kritieken op de therapeutische relatie als verklaring voor 

uitkomstequivalentie, net als bij Wampold. 

Zo vroeg hij zich af hoeveel variantie in de uitkomsten verklaard kan worden door de variantie in de 

therapeutische relatie. Wat de betekenis is van het verband tussen wie of wat verantwoordelijk is voor de 

variabiliteit in de therapeutische. Kunnen er wel causale conclusies getrokken worden uit het gevonden 

verband tussen uitkomsten en de therapeutische relatie. 

 

 



25 
 

3. Het vraagstuk van de afhankelijke variabele 
3.1 Wat is een goede uitkomst van psychotherapie? 

We moeten onszelf de vraag stelen wat een goede uitkomst is van psychotherapie. Moeten de 

symptomen verdwijnen? De ‘mentale aandoening’ verdwijnen? Het algemeen welbevinden 

verbeteren? Moet de patiënt meer sociaal aangepast kunnen functioneren? Moet de patiënt een 

verhoogd zelfinzicht krijgen? Het is zeer moeilijk om een einddoel op te stellen van 

psychotherapie dat losstaat van de context en de patiënt. Elke situatie is namelijk verschillend. 

Het is als een man die onder een lantaarnpaal naar iets aan het zoeken is. Wanneer je hem vraagt 

wat hij zoekt zegt hij dat hij op zoek is naar zijn sleutels. Je vraagt heb of hij ze daar verloren is 

waarop hij antwoord dat hij ze in de vorige straat verloor, maar dat er hier licht is om te zoeken. 

Deze metafoor maakt duidelijk hoe onderzoekers omgaan met symptomen. We zoeken vaak niet 

waar we moeten zoeken, maar eerder waar het makkelijk zoeken is. 

3.2 Kunnen we uitkomsten meten en zijn deze metingen neutraal? 

Ook moeten we ons afvragen of we dan uitkomsten eigenlijk wel kunnen meten? Is meten 

uiteindelijk wel weten? Wat zijn de beperkingen van meten? Is meten eigenlijk wel neutraal? De 

vraagt bepaalt eigenlijk al het antwoord dat je kan krijgen. Participanten kunnen daarnaast ook 

enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen en deze vragen weerspiegelen de assumpties van 

de onderzoekers eerder dan de ervaring van de participant. De interpretaties van de vragen en 

antwoordschalen verschillen over participanten heen. Opnieuw: elke situatie, maar ook elke 

patiënt is verschillend. 

 

3.3 Wat zijn de beperkingen aan meten? 

Er zijn verschillende vormen van bias mogelijk. 

 

3.3.1 Hello-goodbye effect 

Dit effect toont aan dat we een verschillende meting bekomen wanneer mensen op een 

bepaalde manier toekomen en weer doorgaan. 

 

3.3.2 Demand effects/responsiviteit cliënten 

Dit effect wijst ons erop dat de resultaten steeds afhankelijk zijn van de responsiviteit van 

de cliënten. 

 

3.3.3 Defensive mental health 

Dit effect toont aan dat zelfreportage geen verschil kan maken tussen de echte mentale 

gezondheid en de defensief voorgewende mentale gezondheid. Zo zien we dat sommige 

mensen toekomen op een onderzoek en willen laten zien aan de onderzoeker dat het 

niet gaat en ze hulp nodig hebben. Daar tegenover zijn er ook mensen die toekomen en 

niet willen tonen hoe hard ze eigenlijk nood hebben aan hulp. 
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3.4 Illustratie 

Deze grafiek geeft de twee vragenlijsten weer die ingevuld werden door een patiënt. Grafieken 

kunnen ons ook foute informatie geven. Deze patiënt heeft 50 sessies gevolgd en we zien ook een 

duidelijk pre- en post-test verschil, maar we moeten ook kijken naar alles wat ertussen zit. We 

moeten hieruit vooral onthouden dat scores uit vragenlijsten niet zo makkelijk te interpreteren 

zijn en dat gemiddelden ook maar cijfers zijn. Opnieuw: elke situatie en ook elke patiënt is 

verschillend. 

 

 

 

 

 

 

4. Kosteneffectiviteitsstudies 
Er wordt de laatste jaren meer en meer onderzoek gedaan naar de kosten en baten van psychotherapie 

en deze studies zijn vaak ook economisch geïnspireerd. Er zijn enkele ‘objectieve’ indicatoren as 

medicatiegebruik, absenteïsme, medische consultaties en nog andere die ze in rekening nemen.  

 

 

 

 

We moeten onszelf hierbij opnieuw aan herinneren dat we 

resultaten in de psychologie moeilijk of niet mogen 

interpreteren zonder de situatie in acht te nemen. 
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5. Routine outcome monitoring 
Routine uitkomst- en procesmetingen gaan proberen om een duidelijke link te vinden tussen het proces 

en de uitkomst ervan. Dit doen ze aan de hand van geformaliseerde feedbacksystemen en door de 

progressie van individuele patiënten tijdens therapie te monitoren en deze te vergelijken met de 

verwachte behandelingsrespons. 

Ze willen dus als het ware het uitkomstonderzoek toepassen in de dagelijkse klinische praktijk door clinici 

te informeren in real time vanuit de praktijk. Dit heeft ook enkele beperkingen zo is het een zeer enge 

visie op uitkomst en proces en is er een enorm spanningsveld tussen de gemiddelde verandering en 

individuele trajecten. 

6. Kwalitatieve uitkomststudies 
Kwalitatief onderzoek gebeurt meer en meer naar de uitkomsten van therapie. Ze gaan proberen om 

stem te geven aan de cliënten in kwestie en op 

die manier gaan ze meer en meer de positieve 

en negatieve effecten van therapie proberen 

begrijpen. Ze gaan ook proberen inzicht te 

verwerven in de ervaring en betekenis van de 

therapie voor de cliënten. Kwalitatief 

onderzoek doet dit op basis van interviews. 

Vaak maken cliënten een minder scherp 

onderscheid tussen de uitkomst en het proces. 
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7. Procesonderzoek 
7.1 Vraag naar proces 

We moeten onszelf de vraag stellen hoe en waarom een bepaalde therapie werkzaam is. 

Hiervoor zullen we processen identificeren die verbonden zijn met goede uitkomsten. Het is 

echter een complex, moeilijk te definiëren hulpverlening met als doel het begrijpen en 

verbeteren van de hulpverlening. Dit doen we aan de hand van een veelheid aan mogelijke 

vragen en ontwerpen, maar ook aan de hand van een veelheid aan methodes (kwalitatief 

onderzoek, observatie, vragenlijsten, geleide herinnering, gevalstudies,..). 

 

8. Focus procesonderzoek 
8.1 Verschillende definities van ‘proces’ 

Er zijn een heel aantal manieren om het begrip ‘proces’ te definiëren. Zo kan met ‘proces’ de 

algemene condities binnen een therapeutische relatie bedoeld worden, bijvoorbeeld empathie. 

Het kan ook slaan op de opeenvolging van acties tussen de therapeut en de cliënt en de 

ervaringen van beiden. Ook kan het slaan op de formele eigenschappen van de behandeling zoals 

de frequentie, het aantal sessies en zo verder. 

 

8.2 Verschillende focus op basis van analyse-eenheid 

Naast de verschillende manieren om het begrip ‘proces’ te definiëren, kan er ook een 

verschillende focus gelegd worden op basis van de analyse-eenheid. Dit kan zowel een individuele 

(therapeut of cliënt) als een dyadische of relationele (interactie tussen beide) focus zijn. 

 

8.3 Verschillende focus op basis van tijdschaal 

Wanneer tijdens een psychologisch gesprek gesproken wordt over tijd kan dit over verschillende 

tijdschalen gaan. De therapeut kan hiermee doelen op microprocessen, therapeutische episodes 

of events, een volledige sessie of zelfs een volledige therapie. 

  

“The rich research literature on psychotherapies for children, 

adolescents, and adults has identified several interventions that can 

ameliorate or effect significant change in psychiatric disorders and a 

variety of social, behavioral, and emotional problems and can 

enhance medical outcomes and recovery. After decades of 

psychotherapy research and thousands of studies, there is no 

evidence-based explanation of how or why even the most well-

studied interventions produce change, that is, the mechanisms 

through which treatments operate.” 

Kazdin  (2009) 
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9. Moeilijkheden bij procesonderzoek 
Procesonderzoek doet vaak onderzoek naar complexe, soms 

moeilijk vatbare fenomenen. Ze zijn vaak moeilijk te 

observeren of te meten. Meten binnen de therapeutische 

context heeft steeds ook ethische implicaties en een 

mogelijke interferentie in het therapeutisch proces waarmee 

rekening dient gehouden te worden.  

 

 

10. Therapeutfactoren  
De vraag naar ‘wat draagt een therapeut bij tot verandering’ is een vraag die vaak terug komt. De 

onderstaande grafiek kunnen we verklaren aan de hand van hun ervaring, opleiding, …., maar deze 

voorspellen de verschillen niet. We kunnen het ook verklaren aan de hand van faciliterende 

interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering), levenslang leren en het belang van openheid voor 

feedback. Dit alles is belangrijk voor verder onderzoek, meer bepaald naar onderzoek naar interactie met 

cliëntfactoren. Aangezien deze dingen moeilijker te onderzoeken zijn, is er ook minder onderzoek naar 

gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

     Okiishi et al. (2003). Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects 

11. Cliëntfactoren 
Ook hier moeten we er rekening mee houden dat er enkel nog maar individueel onderzoek gedaan is. Zo 

zijn er demografische variabelen die we in acht moeten houden, maar die we vooral moeten wegcijferen. 

De ernst, chroniciteit van de pathologie en de co-morbiditeit zijn wel factoren die een grote impact 

hebben op de therapie! Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de persoonlijke karakteristieken als 

engagement, hechting, perfectionisme en vele andere welke een groot effect op het therapeutisch proces 

en de uitkomst lijken te hebben. Ook de verwachtingen en voorkeuren van mensen kunnen ervoor zorgen 

dat een therapeutische behandeling werkt of niet werkt. 
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12. Helpende en niet-helpende factoren volgens de patiënt 
 

 

 

 

 

13. Enkele besluiten 
13.1 Onderzoeksobject van de klinische psychologie 

Het onderzoeksobject van de klinische psychologie is de therapeutische situatie, het 

systematisch gebruiken van de menselijke relatie voor therapeutische doeleinden. Ze 

doen onderzoek naar complexe en non-lineaire processen en geslaagde fenomenen. 

 

13.2 Vertrekpunt: hoe beschouwen we en gaan we om met een klinisch probleem? 

Voor de basisassumpties die ze maken baseren ze zich op de wetenschapsfilosofische 

kaders als achtergrond voor verschillende benaderingen. Evidence-based practice gaat 

eerder proberen verschillende operationalisaties te voorzien.  

 

13.3 Veelzijdigheid aan opvattingen en onderzoeksbenaderingen weerspiegelen de 

complexiteit 

We merken op dat er geen zwart of wit verhaal kan worden verteld, maar dat er enkele 

blijvende spanningsvelden zijn.  

- Medisch vd contextueel 

- Specifiek vs algemeen 

- Absolute kennis vd kennis-in-context (know-how) 

- Top-down vs bottom up 

- Nomothetisch vs ideografisch perspectief 
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LES 9 – 23 OKTOBER 2017 

Evidence based practice in de praktijk 

1. Kloof wetenschappelijk onderzoek – praktijk 
Er is nog steeds een enorme kloof tussen de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek. Dit komt deels 

doordat clinici nauwelijks wetenschappelijk onderzoek lezen, onder meer doordat het wetenschappelijk 

onderzoek vaak een beperkte klinische relevantie heeft. De redenen ervoor ten eerste dat 

wetenschappelijk onderzoek zeer ontoegankelijk is. Daarnaast hebben wetenschappelijk onderzoek en 

clinici een verschillende techniciteit, ze hebben verschillende opvattingen over de mens en de 

therapeutische situatie. Er is dus een zeker kloof tussen de formele en praktische situationele kennis. 

1.1 Formeel vs praktisch/situationeel denken 

De klinische situatie is zeer complex en dynamisch en kan niet losgekoppeld worden van de 

context. Ze spreekt eigenlijk van een voortdurend beslissingsproces. We moeten continu 

beslissingen make op welke zaken we inspelen van een gesprek, waarop we ons focussen en hoe 

we reageren. 

Het formeel denken is, in tegenstelling tot het praktisch/situationeel denken, zeer 

regelgebaseerd en algemeen. Daarnaast is er het praktisch/situationeel denken wat een eerder 

complexe denkvorm is. Het verloop grotendeels buiten het bewustzijn en hierbij is reflectie zeer 

belangrijk 

1.2 Kennis in de klinische praktijk 

De aard van de kennisbasis van het praktisch/situationeel denken is dus meervoudig, ingewikkeld 

en veranderlijk. Ze is afhankelijk van de cultuur (zowel algemeen als specifiek), de nadruk die we 

leggen op verschillende theorieën, het  wetenschappelijk onderzoek dat bekeken wordt en de 

ervaring, zowel de eigen ervaringen als die van een ander.  De kennisbasis is als het ware de 

vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar 

de klinische praktijk. 

De apperceptieve massa is het web van 

informatie dat we kunnen gebruiken om onze 

kennis op te baseren  

De kennisbasis organiseert de ervaring. We 

moeten wijs worden uit alle informatie die plots 

binnenkomt en daarbij helpt die kennisbasis ons. Ze verfijnt als het ware het beslissingsproces, 

maar is niet determinerend. Daarnaast geeft het ons ook veel informatie over welke reacte we in 

een bepaalde situatie kunnen verwachten.  
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Het belang van een goede descriptie is dat het ons de mogelijkheid geeft om de abstracte 

wetenschappelijke informatie kan worden vertaald in de specifieke klinische situatie.  

2. Evidence based practice in de geestelijke gezondheidszorg 
We moeten onszelf de vraag stellen in hoeverre het APA model aanwezig blijft en in welke mate de focus 

ligt op de medische benadering? 

We zien dat dit oorspronkelijke model grotendeels verdwijnt en de 

focus meer en meer eenzijdig wordt. We moeten echter wel in het 

achterhoofd houden dat de klinische psychologie, meer bepaald de 

therapieën die worden gegeven, zeer persoonsafhankelijk zijn en er 

dus geen algemene behandelingswijze is zoals in de medische wereld. 

 

 

2.1 “De nieuwe geestelijke gezondheidszorg” 

De symptomen die Eleanor Longden beschrijft, worden beschouwd als een ziekte en dit is dan 

ook wat ze wil aankaarten. 

Ook Jim Van Os wou dit probleem aankaarten in zijn boek “De nieuwe geestelijke 

gezondheidszorg”. Ze willen dus beide aantonen dat er vaak foutief vertrokken wordt van een 

medisch model en dat de nadruk teveel gelegd wordt op de vooraf opgestelde symptomen die 

instaan voor bepaalde ziekten. Met de ‘nieuwe geestelijke gezondheid’ verschuift men dus van 

een Platonisch gezondheidsideaal naar een eerder positieve definiëring van gezondheid. Het 

Platonisch gezondheidsideaal houdt in dat er een afwezigheid is van ziekte, maar daarbij stelt 

men zich ook de vraag of een complete staat van welbevinden wel bestaat. Hierbij is er een zeer 

scherp onderscheid tussen ziek en gezond, maar is dit onderscheid el zo scherp als verondersteld 

wordt? Daarnaast gaat deze visie uit van een passieve positie van de cliënt en een expertpositie 

van de hulpverlener. 

De positieve definiëring van gezondheid spreekt eerder van “het vermogen zich aan te passen en 

zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen” en heeft daarbij 

aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving. Ze ziet gezondheid eerder als een continuüm 

in plaats van een scherp onderscheid te maken en spreekt ook over de actieve betrokkenheid van 

de cliënt. 
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LES 10 – 25 OKTOBER 2017 

Algemeen klinische vaardigheden 

1. Situering 
1.1 Stadia in de hulpverlening 

Als vanzelfsprekend weten we dat er eerst een therapeutische relatie opgebouwd moet worden 

alvorens de problemen geëxploreerd worden. Dit is de eerste, zeer cruciale stap, die de nadruk 

legt op de informatie de de cliënt ons verleent. Dit wordt het cliëntperspectief genoemd en is een 

zeer gestructureerde fase. De tweede stap is het assessment, meer bepaald het 

expertperspectief. Wanneer deze twee stappen zijn volbracht gaat de  therapeut over tot de 

therapiedoelstellingen. Hij gaat selecteren en een bepaalde strategie implementeren. 

 

1.1.1 Doelen van het eerste gesprek 

Er zijn verschillende doelen die de therapeut wil bereiken na het eerste gesprek. Zo wil hij 

een werkrelatie/vertrouwensrelatie opbouwen met zijn cliënt en diens probleem 

verkennen. Daarna wil hij een eerste ordening maken van de problemen en duidelijkheid 

verschaffen aan zowel zichzelf als aan zijn cliënt. Er zijn echter enkele issues die tijdens 

het eerste gesprek duidelijk kunnen worden waarom meteen de aandacht gevestigd 

moet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de patiënt dient opgenomen te 

worden, deze een gevaar vormt voor zichzelf of voor de omgeving. 

 

2. Basishouding 
2.1 Basishouding van de hulpverlener 

De basishouding is gebaseerd op de “client-centered” therapie van Rogers het basisprincipe is als 

vanzelfsprekend dat iedereen een inherente tendens heeft om te streven naar groei, zelfrealisatie en 

zelfsturing. Deze tendens realiseert zich wanneer individuen toegang hebben tot condities, zowel in 

als buiten de therapie, die de groei bevorderen. Volgens Rogers zijn  er in therapie drie condities 

nodig voor groei, namelijk: empathie, echtheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Er is echter enige 

discussie over deze condities of deze als voldoende voorwaarden  voor verandering kunnen worden 

beschouwd en er is ook eensgezindheid nodig over de noodzaak van deze factoren. 

  



34 
 

2.1.1 Empathie 

Er zijn enkele belangrijke en noodzakelijke facetten die zich plaatsen binnen de 

empathie. Zo zijn de 

intrapersoonlijke beleving door 

de therapeut, naar diens 

communicatie en de receptie 

door de cliënt belangrijk 

Echter zien we later dat 

intrapersoonlijke vaardigheden geen trait zijn aangezien deze voor elke persoon 

verschillend zijn. Ze zijn afhankelijk van de kenmerken van de cliënt 

(probleemgerelateerd/-ongerelateerd), kenmerken van de setting (noodzaak van 

directiviteit), interactie tussen de kenmerken van de cliënt en de hulpverlener, de 

leergeschiedenis van de hulpverlener en diens levenservaring en natuurlijk de huidige 

levenservaring van de hulpverlener. 

De basishouding voor een hulpverlener moet zijn om mensen te helpen zichzelf te 

helpen. Ze gaan dus uit van een zeker autonomie van de persoon. Het vooraf willen 

begrijpen of willen veranderen is niet noodzakelijk (!). Wanneer de hulpverlener samen 

met de cliënt het probleem gaan begrijpen, zullen ze samen zien wat ze moeten doen 

en is de taak van de hulpverlener om condities te creëren waarin de cliënt zijn 

probleem kan aanpakken. Daarnaast moet de therapeut op een actieve manier 

luisteren naar de cliënt en zich de vraag stellen wat het probleem betekend in het leven 

van de cliënt. Als laatste is het noodzakelijk voor de therapeut om de cliënt het 

probleem te laten concretiseren. Het lijkt als vanzelfsprekend dat de hulpverlener rust 

en ruimte moet creëren voor een gesprek en deze ook bewust moet zijn van zijn eigen 

problemen en pijnpunten. 

Empathie, inlevingsvermogen, heeft drie basiscomponenten: cognitief, affectief en 

gedragsmatig en kan zowel verbaal als non-verbaal kan gecommuniceerd worden. 

Empathie geeft ons de mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar 

referentiekader eerder dan het eigen referentiekader. Hiervoor is flexibiliteit nodig van 

de hulpverlener! Het betekent echter denken met en niet voor of over de cliënt. 

Op een verbale manier kan 

empathie geuit worden door 

verlangen te tonen om te 

begrijpen vanuit het 

referentiekader van de cliënt 

door vragen en statements te 

stellen. Er moet worden 

gepraat over wat belangrijk is 

voor de cliënt en ook worden gerefereerd naar dienst gevoelens (primaire empathie). 

Daarnaast moet er ook worden gerefereerd aan impliciete boodschappen van de cliënt 

(additieve empathie). Bij empathie hoort ook non-verbaal gedrag. Het gedrag dat we 

Rogers (1957): “(..) the therapist’s sensitive ability and willingness to 

understand clients’ thoughts, feelings, and struggles from their point 

of view” 

CL: “ik heb geprobeerd mijn vader te begrijpen, maar het lukt me 

niet” 

HV: wel  “Kan je me uitleggen hoe dat voelt?” 

HV: niet “Klinkt lastig hoor. Heb je het dit met je moeder 

besproken?” 
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hierbij gebruiken om te communiceren zijn oogcontact, naar voor leunen, naar de cliënt 

kijken en een open arm positie. Het is belangrijk dat de hulpverlener het non-verbaal 

gedrag van de cliënt matched. 

2.1.2 Echtheid 

Het is belangrijk dat de hulpverlener zichzelf is zonder een rolletje te spelen en dat 

deze ook getrained zijn om “professioneel” te zijn. Echtheid refereert naar ‘mens zijn’ 

en samenwerken met de cliënt. Het draagt bij tot een betere therapeutische relatie 

omdat het de emotionele afstand kleiner maakt. Wanneer cliënten toekomen bij een 

persoon die zichzelf is en die hem het gevoel geeft open te staan om oprecht te 

luisteren naar de problemen, zullen ze zich veel makkelijker open zullen stellen. 

Wanneer de hulpverlener teveel te klemtoon legt op zijn rol en positie, kan er een 

overbodige emotionele afstand gecreëerd kunnen worden en zou de cliënt zich 

geïntimideerd kunnen voelen. Belangrijke facetten van echtheid zijn rolgedrag, 

congruentie, spontaniteit en openheid. 

Echtheid of congruentie is dus zoals gezegd een belangrijke faciliterende conditie. 

Cliënten hebben vaak al veel ervaring met discrepante boodschappen en kunnen dus 

reeds incongruentie detecteren. Vaak zien we dan ook een discrepantie tussen het 

verbaal- en nonverbaal gedrag van de cliënt. De hulpverlener moet ervoor zorgen dat 

zijn woorden, gevoelens en gedrag consistent zijn. Enkel en slechts enkel wanneer dit 

het geval is ka hij de negatieve en positieve gevoelens in een sessie onder ogen zien en 

zich hier consistent naar gedragen. Indien dit niet het geval is is er een risico dat de 

hulpverlener zich inconsistent za gedragen en bijvoorbeeld niet rechtstreeks zijn 

negatieve gevoelens zal uiten, maar wel afstandelijk zal reageren. 

De derde belangrijke faciliterende conditie is spontaniteit. De hulpverlener moet 

beschikken over de vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken, 

zonder artificieel over te komen. Hij moet daarnaast met tact met zijn cliënt kunnen 

omgaan zonder over alles bedachtzaam te zijn. Echter betekent dit niet dat de 

hulpverlener elke gedachte of elk gevoel moet verbaliseren. 

De laatste faciliterende condities waarover gesproken wordt zijn openheid en 

zelfonthulling welke beide vaardigheden zijn om open te zijn over jezelf. Het zijn eerder 

complexe vaardigheden die met voorzichtigheid moeten worde gebruikt. Ze geven de 

hulpverlener dan ook enorm veel informatie over het ‘zelf’ van de patiënt. Vaak is het 

zo dat de hulpverlener ervoor kiest om verbaal iets over zichzelf te vertellen, maar 

daarnaast is er ook de continue stroom van non-verbale informatie over het zelf 

waarvoor in mindere mate ‘gekozen’ wordt. Bij zelfonthulling kan het soort informatie 

over het zelf variëren van demografisch versus persoonlijk en positief versus negatief. 

Het gaat hier weer over persoonlijke informatie die vaak parallel loopt met de 

gevoelens van de patiënt. Bij een zelfonthulling horen vaak zinnen als: “Ik voel ook niet 

alleen positieve gevoelens ten aanzien van mijn kinderen.” en “Ik ben ook wel eens 

verrast geweest door de sterke positieve gevoelens die ik had ten aanzien van een 

goede vriend.” De positieve informatie die de cliënt over zichzelf meedeelt zegt de 
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therapeut iets meer over diens persoonlijke sterkten en succeservaringen en 

tegenstelling tot de negatieve informatie welke de persoonlijke grenzen en 

beperkingen, faalervaringen en situaties waarin ongepast werd gedragen van de cliënt 

weergeven. 

Er zijn verschillende redenen om zelfonthulling te gebruiken. Zo kan het een open en 

faciliterende sfeer creëren aangezien de hulpverlener als open en warm overkomt. 

Daarnaast reduceert het ook de afstand van de hulpverlener ten aanzien van de cliënt 

en kan dit de zelfonthulling of expressie van gevoelens va de cliënt bevorderen. Het kan 

ook de perceptie op een probleem en het gedrag bij de cliënt veranderen en zo een 

nieuw perspectief bieden om het nodige doel te bereiken. 

Er zijn echter enkele basisregels rond wat, wanneer en in welke mate informatie de 

therapeut over zichzelf geeft. Zo gaat het niet om het wel of niet geven, maar wel in 

welke mate men bepaalde informatie geeft en de selectiviteit hierin. In de breedte gaat 

het over de cumulatieve mate waarin informatie gegeven wordt. Het is belangrijk dat 

de hulpverlener op een gematigde manier informatie over zichzelf vrijgeeft en hij 

zichzelf hierbij op voorhand de vraag stelt of de informatie nuttig kan zijn voor het 

verderzetten van de therapie.  Ook de tijd die hieraan gespendeerd wordt is van 

belang. Zo moet de therapeut in de gaten houden dat hij niet teveel informatie geeft 

waardoor er te weinig tijd aan de cliënt wordt gespendeerd en moet deze daarnaast 

ook rekening houden met de capaciteit van de cliënt om iets uit de zelfonthulling te 

halen (welzijn van de cliënt’). 

2.1.3 Unconditional positive regard 

De onvoorwaardelijke acceptatie van de hulpverlener is de vaardigheid om de cliënt te 

appreciëren als een persoon met een eigen waarde en waardigheid. Het is belangrijke 

functie in de uitbouw van een therapeutische relatie omdat er op deze manier een wil 

is om met de cliënt te werken, er interesse is in de cliënt als een persoon en omdat de 

cliënt zo ook geaccepteerd wordt. Deze onvoorwaardelijke acceptatie bestaat uit vier 

componenten: betrokkenheid tonen ten aanzien van de cliënt, inspanning doen om de 

cliënt te begrijpen, een onvoorwaardelijke aanvaarding en warmte en nabijheid 

uitdrukken ten aanzien van de cliënt. 

 

Het eerste component dat we bespreken is de betrokkenheid van de therapeut. Dit 

slaat op de wil om met de patiënt te werken en de interesse om dit te doen. De 

betrokkenheid is gebaseerd op basis van de tijd die de therapeut geeft tijdens een 

sessie, de tijd die hij in het algemeen vrijmaakt voor de cliënt, het gegeven dat hij diens 

privacy reserveert en het vertrouwens respecteert. Barrières van betrokkenheid 

kunnen er zijn door een tijdsgebrek of een gebrek aan zorg en bezorgdheid. 

 

De tweede component die we bespreken is het begrip van de therapeut naar diens 

cliënt toe. Begrip zorgt ervoor dat de cliënt zich gerespecteerd voelt in die mate waarop 

hij/zij voelt hoe de therapeut het probleem probeert te begrijpen en hierover bezorgd 

is. Begrip wordt getoond aan de hand van empathie, maar ook door vragen te stellen 
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die belangrijke informatie voor de cliënt onthullen en door commentaar te geven die 

de interesse in het begrip van de cliënt ondersteunen. Hierbij is respect voor wat de 

cliënt belangrijk vindt uiterst belangrijk. Actief luisteren is een belangrijk medium om 

begrip te tonen. Zo moet de therapeut op gepaste momenten parafraseren wat zijn 

cliënt reeds vertelde en hierover samen met hem reflecteren. 

 

De derde component is de onvoorwaardelijke aanvaarding van de cliënt. Deze mag 

zeker niet veroordelend zijn. De attitude van de hulpverlener mag de gedachten en 

gevoelens van de cliënt niet afkeuren en hij moet zich onvoorwaardelijk inleven in diens 

problemen. Daarnaast moet de hulpverlener de gedachten en gevoelens rond de cliënt 

bij zichzelf nagaan en zich hierover comfortabel voelen. Het s vaak moeilijk om 

persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen waardoor hulpverlening verschilt 

van andere sociale interacties. De hulpverlener moet steeds uitgaan van de goede wil 

van de cliënt. Weerstand is geen teken van kwade wil en dat moet de hulpverlener dan 

ook inzien. De hulpverlener mag in geen enkel geval te snel oordelen, beoordelen of 

zijn eigen waarden opdringen. Dit betekend niet dat hij zijn onvoorwaardelijke 

goedkeuring moet geven, maar wel dat hij get gezichtspunt van de cliënt serieus moet 

nemen en hem helpen eisen aan zichzelf te stellen. 

De vierde en laatste component is die van warmte en nabijheid. Goldstein stelde in 

1986 dat zonder warmte de strategieën misschien wel technisch correct konden zijn, 

maar dat ze dan therapeutisch impotent zijn. Warmte reduceert namelijk het 

onpersoonlijk karakter van de interventies of de behandeling, maar daarnaast lokt 

warmte ook warmte uit en dit is dan vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige 

cliënten. Wanneer nabijheid niet aanwezig is in een therapeutische relatie, is er van 

beide kanten onzekerheid. Er kan dan ook sprake zijn van desinteresse, opgekropte 

gevoelens, defensiviteit en irritatie dewelke de therapeutische relatie niet ten goede 

komen. Bij nabijheid reflecteert de hulpverlener op de gedachten, gevoelens en 

CL: “Ik ga volgend seizoen meedoen aan Temptation Island!” 

HV ??? 

CL: “Ik weet niet meer wat ik met hem moet doen. Niks helpt. Ik heb gehoord dat bachbloesems helpen tegen 

depressie. Misschien moet ik dat eens proberen.” 

HV: Niet “De effectiviteit van bachbloesemtherapie is nog niet echt aangetoond en bovendien lijkt de therapie 

vooral te werken obv het placebo-effect. Je verbetert omdat je er in gelooft, maar eigenlijk is het een effect van 

spontaan herstel.” 

Wel “Het klinkt alsof je heel erg begaan met de depressie van je zoon en dat je daarbij op heel wat frustraties 

botst. We gaan het zo meteen hebben over de voor- en nadelen van bachbloesemtherapie en andere mogelijke 

interventies. Ik zou eerst graag wat meer horen  over je zoon zodat ik zijn problemen beter kan proberen 

begrijpen.” 
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gedragingen van zowel de zichzelf, de cliënt of de relatie tussen beide. Nabijheid is 

echter geen doel op zich, maar een middel in opbouw van de therapeutische relatie. 

Hulpverlener nabijheid: 

“Blij u te zien; sorry, ik kan niet goed volgen, laat we het nog eens overlopen, …” 

        Cliënt nabijheid: 

“Je lijkt zenuwachtig en wat onwennig om rond dit onderwerp te praten; Je lacht 

nu, je moet er heel blij om zijn” 

     Relatie nabijheid: 

“Ik ben blij dat je dat met mij kan delen, ik heb het gevoel dat we ergens geraken 

vandaag” 

Nabijheid is zowel in de overdracht als de tegenoverdracht bruikbaar. Wanneer de 

cliënt twijfelt (… het voelt aan alsof je je woorden wikt en weegt), maar ook wanneer er 

sprake is van vijandigheid, irritatie en boosheid (…ik voel me behoorlijk geïrriteerd 

omdat je niet op de afspraak verschijnt). Ook wanneer het gesprek vastzit, er een 

gebrek aan richting of een zekere spanning is kan nabijheid van belang zijn (…op dit 

moment heb ik de indruk wat vast te zitten) (…Ik ben er me van bewust dat we nu 

beiden met een vervelend gevoel zitten). 

3. Luistervaardigheden 
3.1 Waarom luisteren belangrijk is 

Basisregel 1: om een dynamische gesprekspartner te vormen dien je dynamische luistervaardigheden 

te ontwikkelen. 

Elk individu heeft een verlangen om gehoord te worden en de vraag te krijgen ‘Wat is er luik aan fijne 

gebeurtenissen?’. Mensen de dag van vandaag staan te weinig stil bij het belang van luisteren en we 

komen dan ook veelvuldig in confrontatie met mensen die dit niet doen. Vragen als ‘Alles ca va?’ zijn 

vandaag eerder regel dan uitzondering en ook de manier waarop we reageren bij heftige emoties 

getuigd van een tekort aan luistervaardigheden. Het is pijnlijk om te beseffen dat mensen niet 

luisteren en dat effect is nog veel sterker bij belangrijke aderen als je partner, familie en vrienden. 

 

Basisregel 2: je bent een egoïst en je luistert slecht. 

Het luisteren op zich heeft enkele belangrijke functies. Zo is het een manier om informatie te 

verzamelen, maar ook om je medeleven te tonen en op die manier een bron van steun te zijn of te 

helpen om heftige emoties te hanteren hetgeen op zijn beurt kan leiden tot een opluchting. 

Daarnaast betekent ‘gehoord worden’ ook ‘serieus genomen worden’. Wanneer er naar je geluisterd 

word, maar je het gevoel het dat ze de spot met je drijven heeft dit als vanzelfsprekend niet dezelfde 

effecten als wanneer je het gevoel hebt serieus genomen te worden. Ook geruststellen is niet 

hetzelfde als luisteren. Soms voelen mensen zich gewoon genoodzaakt om hun problemen met 
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iemand te delen, zonder dat ze daarbij veel zin hebben om allerlei ‘oplossingen’ naar het hoofd 

gesmeten te krijgen. 

 

3.2 Waarom we niet luisteren (of slecht) 

Er zijn verschillende redenen waarom mensen niet (of slecht) luisteren. Zo kan er enige worsteling zijn 

om onze eigen noden opzij te zetten. Tijdens een therapie wordt er dan ook eerst geluisterd alvorens 

er iets aan de situatie veranderd zal kunnen worden. Opgelet, luisteren is betekent niet dat de 

gesprekspartner moet zwijgen, in tegendeel zelf. Een aanmoedigende ‘hmm’ kan soms al voldoende 

zijn om te tonen dat je actief aan het luisteren bent. Het luisteren blijft wil in functie van één persoon. 

Vaak doen mensen aan semi-luisteren. Hierbij tonen ze medeleven, zwijgen ze, maar zijn ze niet 

aandachtig of proberen ze advies te geven. Ook wanneer de ene persoon iets verteld en diens 

gesprekspartner pikt in op het verhaal en vertelt daarover zijn eigen ding is een voorbeeld van semi-

luisteren. 

 

Basisregel 3: luisteren kan je leren/trainen 

 

Hoe moet dat nu, ‘beter luisteren’? We moeten ons ervan bewust zijn dat er twee verschillende 

niveaus zijn in luisteren: aandachtig luisteren en empathisch luisteren. Deze verwachten beiden een 

andere luisterrespons. 

Niet-selectieve luistervaardigheden en aandachtgevend gedrag zijn zaken als non-verbaal gedrag, 

verbaal volgen en het gebruiken en inlassen van stilte. 

Selectieve luistervaardigheden zijn zaken als vragen stellen, het parafraseren van de inhoud, het 

reflecteren over gevoel, maar ook concretiseren en samenvatten zijn belangrijke vaardigheden 

hierbij. 

Als laatste zijn er de regulerende vaardigheden. Dit houdt zaken in als het openen van een gesprek, 

het begincontract sluiten, terugkoppeling naar het doel wanneer dit nodig is, de situatie 

verduidelijken, maar ook hardop denken en het afronden van een gesprek vallen hieronder. 

3.2.1 Vragen stellen 

Vragen stellen is een van de belangrijkste manieren om te tonen dat we actief luisteren. 

De eerste doelstel van deze luistervaardigheid zijn om de cliënt aan te moedigen om 

meer te vertellen. Daarnaast kan de hulpverlener op deze manier de accuraatheid 

checken van wat hij hoort en vage, onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleer 

hij zijn conclusies trekt. 
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 De stappen van het ‘vragen stellen’ die worden weergegeven in het schema hiernaast zijn 

de volgende: 

Stap 1: de inhoud identificeren van de 

(non)verbale boodschap die de cliënt zegt. 

Stap 2: de hulpverlener gaat na waar er vage of 

ambigue delen in de boodschap zitten 

Stap 3: een open of gesloten vraag stellen 

Stap 4: een gepast begin formuleren (zien, horen, 

voelen) 

Stap 5: de effectieve vraag nagaan 

3.2.2 Parafraseren 

Boodschappen kennen vaak een inhoud en gevoel. We kunnen deze boodschappen 

op beide vlakken ‘samenvatten’. Als we dit op inhoudelijk vlak gaan doen 

parafraseren we de tekst op een cognitieve manier, als we dit op vlak van gevoel gaan 

doen reflecteren we de affectieve kant van de tekst. Het doel ervan is om de cliënt te 

helpen focussen op de inhoud van de boodschap alsook om de inhoud te 

benadrukken en ervoor te zorgen dat de aandacht niet te vroeg of op een ongepaste 

manier naar de gevoelens gaat. 

 

Tijdens het parafraseren is de aandacht zeer selectief gevestigd op de inhoud van de 

boodschap e kan de hulpverlener het belangrijkste van deze inhoud herformuleren in 

zijn eigen woorden. Hierin verschilt het dan ook van loutere ‘herhaling’. 

 

Het parafraseren gebeurt in verschillende stappen. Als eerste zal de hulpverlener 

moeten luisteren en zich herinneren wat de boodschap van de cliënt was. Daarna zal 

hij de inhoud identificeren (welke situatie, persoon, object of idee werd besproken?) 

en een gepaste beginzin ontwikkelen (sensorische taal). Wanneer dit allemaal 

gebeurd is zal hij de inhoud vertalen in zijn eigen woorden en de vorm van een 

statement (geen vraag) en de effectiviteit ervan nagaan. 

 

 

 

 

CL: “Soms wou ik dat ik even van de wereld kon verdwijnen” 

HV: “Je wil af en toe stopzetten wat er rondom jou gebeurt en even alleen zijn” 

CL: “Neen, dat is het niet, ik wou gewoon dat ik even kon ontsnappen aan al het werk dat op me afkomt” 

HV: “Kun je me beschrijven wat je bedoelt met ‘van de wereld verdwijnen’?” 

CL: “Wel, ik heb zoveel werk. Ik heb continu het gevoel dat ik achterloop. Ik wou dat ik dat vervelend gevoel even kon afzetten.” 
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3.2.3 Reflecteren van gevoel 

Door te reflecteren over de gevoelens wordt er een extra emotionele toon 

toegevoegd. Dit heeft als doel de cliënt aan te moedigen meer over diens gevoelens 

te praten en ze ook meer intens te beleven. Daarnaast kan het de cliënt helpen om 

meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren, maar daarnaast deze 

gevoelens ook te herkennen en ermee om te gaan. Het reflecteren over gevoelens is 

ook een goede manier die kan helpen bij het kunnen onderscheiden van de 

verschillende gevoelens. 

 

 

 

 

 

Een cliënt heeft een lang en verward verhaal verteld over zijn lastige puberzoon. Je begrijpt uit 

zijn houding en gezichtsuitdrukking dat hij het moeilijk heeft met zijn situatie, maar uit zijn 

woorden kun je nog niet precies afleiden waardoor  dat komt.  

HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer dan 

wat hij mag. Klopt dat?"  

CL: “Ja, precies, zo is het, en bovendien…” en hij vertelt meer. 

CL: “Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en 

verdrietig zijn. Ik denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen.” 

HV: “Het klinkt alsof je nog geen manier gevonden hebt om je vriend te vertellen dat je 

de relatie wil beëindigen om wille van zijn mogelijke reactie. Klopt dat?” 

Cliënt over zijn puberende zoon 

HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer dan 

wat hij mag. Daardoor voel je je machteloos.” 

 

De cliënt heeft nu de gelegenheid om je aan te vullen of te verbeteren 

CL: "Ja, precies. Maar dat niet alleen, het maakt me zo…" 

CL: “Je kan je niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik ontdekte dat mijn vrouw me bedroog. Ik zag rood van 

woede! Wat moest ik doen, haar verlaten of haar een hak terug zetten?” 

HV: “Het lijkt alsof je zowel kwaad als wraakzuchtig bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw vreemdgaat.”  

CL: “Ik ben kwaad ja, maar niet echt wraakzuchtig, ik denk dat ik haar gewoon hetzelfde ambetante gevoel 

wil geven als ik voel.” 

HV: “Het lijkt alsof je heel kwaad bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw vreemdgaat.”  
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3.2.4 Concretiseren 

Concretiseren is een van de moeilijkere vaardigheden aangezien emoties niet altijd 

goed te herkennen zijn, maar ze is echter wel uiterst belangrijk en samengesteld uit 

de eerdere vaardigheden. Het doel van het concretiseren is om de unieke facetten 

van een persoon te begrijpen in de relevante context en eventuele ambiguïteiten te 

verduidelijken. Op die manier krijgen zowel de hulpverlener als de cliënt een scherper 

beeld van het op te lossen probleem. De aspecten waarop wordt gefocust zijn het 

gedrag, de gedachten, gevoelens, reacties, antecedenten en consequenties. De 

hulpverlener kan de zaken concretiseren door vragen te stellen als ‘Kan je een 

voorbeeld geven?’ of ‘Wat bedoel je precies met…’, daarnaast kan hij voor zichzelf 

checken of hij er effectief in geslaagd is door zich af te vragen of hij de situatie 

effectief voor zich kan zien. Ook in deze luistervaardigheid zijn er verschillende 

stappen. 

 

Stap 1: luisteren naar de aanwezigheid van gevoelens door op zoek te gaan naar 

de affectieve woorden in de boodschap van de cliënt. Er zijn zeven grote 

categorieën. 

 

 

Stap 2: emoties detecteren op basis van het non-verbaal gedrag. 

Stap 3: het verbaal teruggeven van de emoties in de eigen woorden van de 

hulpverlener. Hierbij is de woordkeuze van groot belang. Het gaat hier niet enkel 

om het type emotie, maar ook om de intensiteit (nogal, eerder, sterk,..). 

Stap 4: start de reflectie met een gepaste opening. ‘Het lijkt alsof je…’ ‘Voor mij is 

duidelijk dat…’ ‘Het klinkt alsof…’ ‘Ik hoor je zeggen…’ ‘Ik kan je woede voelen’ ‘Je 

voelt de woede nu…’ 

Stap 5: de context of situatie beschrijven waarin de emotie voorkomt. 

Stap 6: ga de effectiviteit van de reflectie na 

 

3.2.5 Samenvatten 

Om een gesprek samen te vatten is het noodzakelijk thema’s en patronen te 

herkennen en in staat te zijn deze te benoemen. Daarbij moet voornamelijk aandacht 

geschonken worden aan datgene wat de cliënt steeds herhaalt of hetgeen hij 

aangeeft als een zaak met grote intensiteit. Het doel ervan is om de verschillende 
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elementen van een boodschap van de cliënt samen te brengen waardoor het 

makkelijker wordt om een thema of bepaalde patronen te ontdekken. Het is ook 

handig om het aan een stuk doorpraten te onderbreken en de vooruitgang te 

bespreken met de cliënt. Door een samenvatting te maken van de sessies die in het 

verleden reeds plaatsvonden kan de hulpverlener de vooruitgang met de cliënt 

bespreken en eventuele verdere doelen stellen. 

 Ook bij het proces van het luisteren kunnen we enkele stappen onderscheiden: 

Stap 1: luisteren en herinneren van de boodschap of een serie boodschappen over de 

tijd heen. We moeten ons hierbij de vraag stellen wat de sleutel gedachten en 

gevoelens zijn van de cliënt. 

Stap 2: de patronen, thema’s of verschillende elementen identificeren die samen 

horen. Welke zaken vermeldt de cliënt herhaaldelijk? 

Stap 3: het selecteren van een gepaste beginzin met ‘jij’ of de naam van de cliënt. 

Stap 4: de woorden selecteren die het thema of patroon weergeven en deze in eigen 

woorden omzetten. 

Stap 5: nagaan hoe effectief de samenvatting is. 

 Wanneer de hulpverlener iets wil samenvatten zal hij een vragende toon hanteren en 

zorgvuldig omgaan met het woord ‘dus’. Dit is namelijk een conclusief woord, maar dat is 

niet wat we willen bekomen. 

 

Samenvatting om verschillende elementen samen te brengen: 

Cl (student): “Ik dacht altijd dat ik leerkracht wou worden, maar nu weet ik het niet meer.  Ik dacht 

altijd dat het een ideaal beroep was voor een vrouw.  Maar ik weet niet of dat een goede reden is.”   

HV: “Je vraagt je af of leerkracht worden echt is wat je wil of wat je denkt dat een vrouw zou 

moeten doen.” 

Samenvatten om thema te identificeren: 

Cl (35-jarige man): “Eén van de redenen waarom we scheidden is dat zij mij altijd dwong dingen 

te doen.  Ik kon nooit nee tegen haar zeggen.  Ik gaf altijd toe.  Ik zal het wel moeilijk hebben om 

nee te zeggen tegen mensen.” 

HV: “Je ontdekt dat je de neiging hebt om toe te geven of niet te doen wat jij zelf wel in 

verschillende belangrijke relaties, niet enkel met je ex-vrouw.” 

Samenvatten om tempo te reguleren: 

Cl (26-jarige vrouw): “Ik had een verschrikkelijke week. De verwarming viel kapot, mijn hond geraakte vermist, 

mijn auto stond in panne en daarbovenop ben ik ook nog eens twee kilo verdikt. Het lijkt alsof alles op me 

afkwam” 

HV: “Laat ons eerst even stoppen voor we verder gaan. Het lijkt alsof de tegenslagen zich opgestapeld hebben 

deze week.” 
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LES 11 – 30 OKTOBER 2017 

3.3 Hoe kan ik beter luisteren: regulerende luistervaardigheden 

De hulpverlener is verantwoordelijk en geïnteresseerd in het proces. Hij zorgt voor een overzichtelijk 

en gestructureerd gesprek waarin hij de leidende rol speelt.  Er zijn enkele regulerende vaardigheden 

om dit te kunnen waarmaken. 

 

3.3.1 Terugkoppeling naar doelen 

De hulpverlener doet aan procesbewaking door middel van doelterugkoppeling. Dit is 

een gezamenlijk proces, aangezien zowel de therapeut als de cliënt actief moeten 

deelnemen om tot een productief gesprek te komen. Ook is het noodzakelijk om er 

een expliciete bespreking van te maken om te zorgen voor een gedeelde 

verantwoording. De hulpverlener doet zijn best om de cliënt te helpen, maar dit ka hij 

alleen maar doen wanneer de cliënt zelf mee wil werken. Wanneer de bespreking te 

impliciet is, is de kans groot dat er verwarring of enkelzijdige verantwoording 

ontstaat. 

 

3.3.2 Situatie verduidelijken 

Wanneer de cliënt en de hulpverlener verschillende opvattingen hebben van de aan 

te pakken problemen is het noodzakelijk om de situatie te verduidelijken. Op deze 

manier kan de therapeutische relatie herstelt worden wanneer het onduidelijkheden, 

discrepanties of problemen zouden zijn. 

 

De hulpverlener het proces waarin de situatie verduidelijkt wordt bewaken op twee 

verschillende manieren: Session Rating Scale – klinisch aanvoelen en door het voeren 

van een meta-gesprek. De Session Rating Scale kan nuttig zijn wanneer de cliënt zich 

aangevallen voelt of de therapeut het gevoel heeft dat de cliënt zich niet op zijn/haar 

gemak voelt. Een meta-gesprek is geen inhoudelijk gesprek, maar gaat over de 

eerdere gesprekken en over hoe het proces verloopt. De mate waarin de cliënt een 

meta-gesprek kan voeren zal voorspellend zijn voor de mate waarin de therapie goed 

afloopt. Ook de manier waarop de therapeut na dit meta-gesprek tewerk gaat is zeer 

bepalend. 

 

3.3.3 Hardop denken 

Wanneer de hulpverlener hardop denkt en op deze manier de cliënt inzicht biedt in 

zijn bekommernissen, nodigt deze de cliënt uit om mee actief naar een oplossing te 

zoeken voor het te behandelen probleem. Het is helpend voor de samenwerking en 

biedt veiligheid voor de cliënt. Daarnaast is het ook een voorbeeld van 

probleemoplossend denken. 
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3.3.4 Afsluiten van het gesprek 

Ook tijdsbewaking is belangrijk tijdens een gesprek bij de psycholoog. Dit zorgt ervoor 

dat alle cliënten voldoende tijd krijgen en daarnaast geeft dit ook de professionele 

grens van de hulpverlener aan (wat hem doet verschillen van een vriend of familielid). 

Om het gesprek vlot te laten verlopen en daarbij ook nog eens over alle zaken te 

praten die belangrijk zijn is het noodzakelijk dat de therapeut op voorhand nadenkt 

over de zaken die besproken dienen te worden. Aangezien therapie als 

vanzelfsprekend zo kort als mogelijk moet duren is het van belang dat de therapeut 

op voorhand vastlegt hoe hij de (verschillende) problematiek(en) aanpakt. Dit gaat 

niet alleen over de specifieke sessie, maar ook over de sessies heen. 

 

3.4 Probleem-nuancerende vaardigheden 

Luisteren reflecteert over het algemeen hoe de cliënt zichzelf begrijp, terwijl de respons eerder 

reflecteert hoe de hulpverlener de problematiek begrijpt. Het doel is om de cliënt de noodzaak tot 

actie en het helpen van anderen te doen inzien vanuit een meer objectief en adaptief 

referentiekader. 

 

3.4.1 Interpreteren 

Door te (her)interpreteren is het mogelijk om een nieuwe kijk te vormen op de 

moeilijkheden en eventuele andere verklaringen te bedenken.  Een interpretatie is 

een statement dat associaties legt tussen verschillende gedraging van de cliënt 

(waaronder eventuele causale verbanden) of mogelijke verklaringen. De interpretatie 

heeft vanuit het theoretisch kader tot doel de relatie te identificeren tussen de 

impliciete boodschappen van de cliënt en diens gedrag. Dat gedrag zal op een 

alternatieve manier of door middel van een andere verklaring bekeken worden.  Het 

begrip van de cliënt rond zijn eigen problematiek kan verhogen als basis voor 

verandering of actie.  

Het is als hulpverlener belangrijk om niet te snel te interpreteren aangezien we er dan 

vaak naast zitten. De reacties van de cliënt kunnen zeer uiteenlopend zijn. Zo is het 

mogelijk dat de interpretatie van de expressie voor een groter begrip zorgt rond het 

zelf en een emotionele opluchting of eventuele stilte als gevolg heeft. Bij hostiliteit is 

het vaak beter om het onderwerp even te laten rusten en er eventueel later op terug 

te komen. Als therapeut is het vaak handig om gebruik te maken van metaforen, 

tekeningen en meer zaken om de problematieken te visualiseren. Om bruikbaar te 

zijn moeten ze echter wel passen in de leefwereld van de cliënt. 

 

CL: “Ik begrijp mezelf niet. Ik kan gemakkelijk seksueel opgewonden geraken als we niet thuis zijn, zelfs 

in de auto of op restaurant. Maar thuis lukt het me vrijwel nooit.” 

HV: “Ik kan verkeerd zijn hoor, maar het lijkt alsof je vooral seksuele opwinding ervaart wanneer je op 

ongewone plaatsen bent, dus weg van de ‘gewone sleur’, waar er een zekere spanning aan verbonden 

is.” 



46 
 

Voordat we beginnen met belangrijke zaken te interpreteren is het belangrijk dat we 

de basisregels hierover even bespreken. De timing van de interpretatie is van uiterst 

belang. Zo gebeurt dit meestal niet in de eerste contacten, maar pas wanneer de 

cliënt er klaar voor is (alsof hij de interpretatie zelf zou kunnen maken. Ook het 

tijdstip in de sessie is van groot belang. Zo moet een interpretatie gemaakt worden 

aan het begin of in het midden van de sessie zodat er voldoende tijd is om deze 

nadien nog te bespreken. De hulpverlener werkt tijdens een sessie waarin hij wil gaan 

interpreteren gedurende die hele sessie toe naar de interpretatie van die problemen. 

Het is belangrijk om even te checken of de interpretatie gebaseerd is op wat de cliënt 

echt zegt en niet op de bias van de hulpverlener. Ook de taal en toon waarop gepraat 

wordt zijn belangrijk. Is het algemeen gesteld beter om ik-boodschappen te gebruiken 

en uitspraken als “het is mogelijk” of “wellicht”. 

Ook dit proces heeft enkele stappen die vastliggen: 

 

 Stap 1: detecteer het impliciete deel in de boodschap van de cliënt. 

Stap 2: stel jezelf de vraag op welke manier deze boodschap past binnen de 

theoretische oriëntatie. 

Stap 3: wat zijn de positieve aspecten van het probleem waarover de cliënt 

controle heeft? 

Stap 4: gebruik woorden die matchen met die van de cliënt1; 

Stap 5: ga de effectiviteit van de interpretatie na. 

 

3.4.2 Confronteren  

Wanneer de hulpverlener zijn cliënt wil confronteren mag deze confrontatie nooit 

vertrekken van enige vorm van agressie aangezien de lichaamstaal dan defensief 

gedrag zal uitlokken van de cliënt. Daarnaast moet de confrontatie ook steeds in 

functie staan van de patiënt wanneer de hulpverlener de discrepanties, conflicten, 

gemengde boodschappen die duidelijk worden vanuit gevoelens, gedachten en het 

gedrag van de cliënt beschrijft. Discrepanties kunnen te maken hebben met het 

verschil in verbaal en non-verbaal gedrag, het verschil tussen verbaal gedrag en actie 

(de hulpverlener is belangrijk en toch belt hij de sessie af; ik ga x doen en doet het 

uiteindelijk niet), het verschil tussen twee verbale boodschappen (ik hou echt van 

mijn zoon, hoewel hij de nagel aan mijn doodskist is), het verschil tussen twee 

personen of de verbale boodschap en de context. 

Je zegt dat je je op je gemak voelt en tezelfdertijd merk ik dat je aan je handen aan 

het prutsen bent.” 

 

“Enkele weken geleden vertelde je hoe belangrijk deze gesprekken voor je zijn. Nu 

merk ik dat je de voorbije twee afspraken afgezegd hebt.” 

 

“Je lijkt er je van bewust te zijn dat je hem het grootste deel van de tijd graag 

ziet, Toch kan zijn gedrag je soms ook kan irriteren.”  
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“Jullie zijn al drie keer uit elkaar geweest sinds het begin van therapie en nu 

vertellen jullie me dat jullie een kind willen om je relatie te verbeteren. Veel 

koppels vertellen me dat een kind de stress in de relatie verhoogt, eerder dan 

verlaagt. Hoe kunnen jullie die twee dingen met elkaar verzoenen?”  

We moeten echter zeer goed opletten met het gebruik van het woordje ‘maar’ aangezien 

dit een discrepantie aantoont van al het voorgaande wat gezegd werd en dit vaak niet is 

wat we willen bedoelen. 

Vaak confronteren we de cliënt om incongruente of gemengde boodschappen te 

identificeren of andere percepties op het ‘zelf’ van de cliënt of situaties te exploreren. 

We focussen de aandacht op de aspecten van zijn of haar gedrag die, indien die zou 

veranderen, naar een beter functioneren kunnen leiden. Door de cliënt te confronteren 

met diens gedrag willen we hem of haar uitnodigen om de consequenties ervan in te zien 

en niet defensief te reageren. De motivatie voor een confrontatie mag dan ook niet 

aanvallend of een ventilatie van frustraties zijn, maar wel het vooruit helpen van de 

cliënt. Er moet zeker gelet worden op het non-verbaal gedrag en deze mag niet 

be(ver)oordelend zijn. De confrontatie moet op een exploratieve en niet-corrigerende 

manier gedaan worden: “”Wat ik niet goed begrijp is dat..” en mag enkel plaatsvinden 

wanneer de cliënt zijn of haar therapeut voldoende vertrouwd.  

De timing is heel belangrijk. De confrontatie moet plaatsvinden op het moment dat de 

cliënt er iets mee kan aanvangen en er moet nog voldoende tijd over zijn om er nadien 

zijn of haar reactie over te kunnen geven en er even over te discussiëren. Er mogen niet 

te veel confrontaties na elkaar volgen omdat dit werkt op het begrip en bewustzijn van 

de cliënt en deze beiden beperkt zijn. Het is dus aangewezen om de confrontatie te laten 

plaatsvinden aan het begin of in het midden van een therapeutische sessie. 

Mogelijks reageert de cliënt defensief door bijvoorbeeld de hulpverlener te 

diskwalificeren, de hulpverlener te ervan te overtuigen dat zijn of haar visie fout is, het 

belang van het onderwerp te devalueren of ergens anders steun te zoeken. Daarnaast 

kan de cliënt ook vlot akkoord gaan zonder de gevolgen te geven of enige onzekerheid 

tonen over wat de hulpverlener hem zonet vertelde. 

Stap 1: ga op zoek naar discrepanties of gemengde boodschappen. 

Stap 2: probeer verschillende elementen in de discrepantie samen te vatten. Let op dat je 

het woord ‘en’ gebruikt in plaats van ‘maar’. 

Stap 3: om de confrontatie beter te laten overkomen is het aangewezen de woorden van 

de cliënt te gebruiken. 

Stap 4: ga de effectiviteit van de confrontatie na. 

HV: “Je lijkt bezorgd om de scheiding van je ouders.” 

CL: “Eigenlijk voel ik me daar gelukkig om. Ik ben blij dat ze  eindelijk gescheiden zijn” (zegt dit op verdrietige toon) 

HV: “Je zegt dat je gelukkig bent en tezelfdertijd hoor ik in je stem dat je je ongelukkig voelt.” 

CL: “Ik weet echt niet waar je het over hebt. Ik voel me helemaal niet ongelukkig.” 
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3.4.3 Positief heretiketteren 

Het doel van positief te heretiketteren is om de persisterende schuld en eventuele 

schaamte te verminderen en de veranderbaarheid te vergroten. Dit is uiterst 

belangrijk voor de therapeutische relatie. Om dit te kunnen doen moeten we leren 

kijken naar de positieve aspecten zonder meteen te (ver)oordelen en het hulpmiddel 

dat we hiervoor gebruiken is door naar de intenties eerder te kijken dan het gedrag 

dat de cliënt stelt. 

 

3.4.4 Informatie geven 

Informatie wordt gegeven aan de belanghebbenden of aan de cliënt zelf nadat er 

bijvoorbeeld vragenlijsten afgenomen zijn, er een sessie is geweest, de hulpverlener 

langs geweest is op de school van de cliënt enzoverder. De informatie kan gaan over 

juridische aspecten, maar ook over bijdragen, steun, een diagnose, eventuele 

doelgroepen en ga zo maar door. De doelstellingen van het geven van informatie is 

om eventuele alternatieven te identificeren en te evalueren. Ook wordt het gebruikt 

om mythes te doorprikken (bijvoorbeeld bij ouders die te horen krijgen dat hun zoon 

of dochter schizofrenie heeft) of om de cliënten te motiveren om de dingen die ze 

vermijden te exploreren. Hierin verschilt het geven van informatie heel sterk van het 

geven van advies. 

 

Allereerst moet nagegaan worden welke informatie de cliënt reeds heeft en of deze 

informatie valide, waar en voldoende is. Daarna moet gewacht worden op cues van 

de cliënt dat deze  verdere info wil. De hulpverlener moet nagaan welke informatie 

nuttig is voor de cliënt en moet deze zich baseren op betrouwbare en valide bronnen. 

Hij moet de informatie ook gestructureerd overbrengen door vakjargon te vermijden. 

De hulpverlener moet volledige informatie overbrengen, dus ook negatieve, maar 

hierbij de informatie wel doseren en vragen naar de gevoelens van de cliënt ten 

aanzien van de informatie. De hulpverlener kan best gebruik maken van pen en papier 

zodat de cliënt de informatie ook mee naar huis kan nemen en hij of zij op deze 

manier ook buiten de omgeving van de praktijk zijn of haar probleem onder handen 

kan nemen. 
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LES 12 – 6 NOVEMBER 2017 

Hulpverlening als wederzijdse beïnvloeding: verandering 
bewerkstelligen 

1. Procesmanagement 
Procesmanagement kan op verschillende niveaus plaatsvinden. We kunnen dit doen op niveau van de 

diagnostiek (ofwel klachtgericht of persoonsgericht), op niveau van de therapeutische relatie of van de 

verandering. Het niveau waarop ingespeeld wordt is fase-afhankelijk en veranderd gedurende de 

therapie. 

 

 

 

 

2. Verandering: inleiding 
Wat roept het op wanneer een cliënt de volgende dingen tegen u zegt: 

 

 (wanhopige toon) “U moet mij helpen, u bent de enige die mijn begrijpt.” 

 “We hadden nu al de 5e sessie en ik voel me nog altijd even slecht. Ik had meer aan die pillen.” 

 “Hoe kan jij nu begrijpen wat ik doormaak? Jij bent 22 jaar oud en hebt nog geen kinderen!” 

 

We stellen de volgende hypothese: de hulpverlener wil de cliënt veranderen. Er s echter een cognitieve 

dissonantie bij de cliënt door het verschil in visies van de hulpverlener en de cliënt waardoor de cliënt zich 

ongemakkelijk gaat voelen. De cliënt zal proberen deze dissonantie te reduceren door de hulpverlener te 

diskwalificeren, de zaken te rationaliseren, informatie te zoeken die elkaar tegenspreekt, de hulpverlener 

te proberen veranderen of in het beste geval door de ideeën van de hulpverlener te aanvaarden? 

Deze laatste optie wordt meer waarschijnlijk wanneer er onderling overleg plaatsvindt en de timing van 

de hulpverlener te laten aansluiten bij waar de cliënt zit in het proces. Ze komt ook vaker voor wanneer 

de hulpverlener als expert/competent overkomt en hij attractief en te vertrouwen is. Wanneer de cliënt 

en de hulpverlener verschillende overeenkomsten hebben is het ook waarschijnlijker dat de clënt de 

ideeën van de hulpverlener zal aanvaarden. Het gaat hier over kenmerken als leeftijd, geslacht, ras, 

attractiviteit, cognitieve stijl, motivatie, betrokkenheid,… 
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3. Expertise / competentie 
Competentie is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet hetzelfde als dogmatisch of autoritair 

zijn. Wanneer iemand competent is wil dit zeggen dat deze persoon te vertrouwen en aandachtig is en in 

staat is om te helpen door (aan de hand van (non)verbale cues) de cliënt diens probleem te laten 

exploreren en op die manier zelf op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Wanneer een hulpverlener 

zich profileert als ‘de expert’, zal dit zijn cliënt intimideren. Hij zal zich dus als een gelijke moeten 

gedragen en vriendelijkheid tonen zonder hierin te overdrijven aangezien dan de kans bestaat dat de 

hulpverlener zich onderdanig opstelt. 

Het is de bedoeling dat de hulpverlener zijn cliënt zal helpen om zijn/haar problemen te verminderen en 

de cliënt moet de samenwerking ook op die manier percipiëren. De perceptie van die cliënt zal gebaseerd 

zijn op zowel eerste gesprekken als op de verdere gesprekken. De eerste gesprekken hebben vaak een 

statische aard en gaan over het opleidingsniveau, de training, eventuele certificaten, anciënniteit van de 

cliënt, de taal, boeken, sekse, het oordeel van anderen, de reputatie en ook de stijl van de hulpverlener 

wordt in de eerste gesprekken duidelijk gemaakt. Bij latere gesprekken, die dynamisch van aard zijn, is 

expertise niet meer zo van belang, maar eerder het geheel van non-verbale en verbale gedragingen. Dit 

non-verbaal gedrag houdt vooral oogcontact, leunen en vloeiend praten in, terwijl verbaal gedrag veer 

meer omvat. Het gaat er daarbij om dat de hulpverlener goede vragen stelt die de gedachten van de cliënt 

uitdagen, maar ook aansluiten bij de persoonlijkheid van de cliënt een aantoont dat hij luistert. Ook het 

tempo van de sessie hoort met verbaal gedrag, net als het concretiseren van wat de cliënt aangeeft en de 

interpretaties van de hulpverlener. 

3.1 Goede vragen 

Vanaf het eerste (telefonisch) contact tot de laatste sessie moet de hulpverlener ‘intelligente’ vragen 

stellen. De indeling van Tomm (1998) stelde vier verschillende soorten vragen op twee assen in. Er 

was variantie in de vragen met betrekking tot wie de informatie als antwoord op een vraag zal 

gebruiken (gericht op oriëntatie van de HV – gericht op beïnvloeding van de cliënt). Daarnaast is er ook 

variantie in de vragen met betrekking tot of het om lineaire dan wel circulaire informatie gaat. 

 

3.1.1 Rechtstreekse vragen 

Rechtstreekse vragen zijn bedoeld om 

de hulpverlener te laten oriënteren en 

zijn lineair. Dit soort vragen zijn 

onderzoekend, deductief, rond inhoud 

en feiten en om problemen uit te 

leggen. Ze duiden vaak iets of iemand 

aan dat verkeerd is en moet 

veranderen (lineair!). Bijvoorbeeld: 

“Waarom komt uw man laat thuis van 

zijn werk?” 
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3.1.2 Circulaire vragen 

Een circulaire vraag is een vraag naar patronen of naar hoe de zaken op elkaar inwerken. Het 

geeft de hulpverlener de mogelijkheid verder te oriënteren en te zoeken naar patronen. Het 

is een systemisch denkkader dat er vanuit gaat dat alles met elkaar verbonden is en is geeft 

de hulpverlener de kans zich exploratief en nieuwsgierig op te stellen. Door dit soort vragen 

te stellen heeft de cliënt een meer open mogelijkheid uit te leggen hoe de zaken in elkaar 

zitten. Bijvoorbeeld: ‘Wat is er anders aan de dagen dat uw man niet overwerkt?’, ‘Wie 

begint over het onderwerp overwerken?’, ‘Wat is het verschil tussen vroeger en nu?’. 

 

3.1.3 Strategische vragen 

Strategische vragen zijn beïnvloedend voor de cliënt en hebben een lineair karakter. Ze 

opperen voor nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting, gaan uit van een oorzaak-

gevolg relatie en suggereren een verandering in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld: ‘Wat 

zou er gebeuren, mijnheer, indien u ’s ochtends vroeger zou beginnen werken waardoor u 

vroeger thuis zou kunnen komen?’. 

 

3.1.4 Reflexieve vragen 

Reflexieve vragen zijn beïnvloedend voor de cliënt en circulair van aard. Ze faciliteren ook 

een zeker verandering, maar zonder een richting aan te geven. Ze laten dus de verschillende 

richtingen open waardoor ze eerder neutraal zijn. Door middel van vragen kan de 

hulpverlener nieuwe reacties bewerkstelligen wat de cliënt de mogelijkheid geeft anders te 

reageren. Bijvoorbeeld: ‘Als u, mijnheer, niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan 

veranderen?’. 

 

3.2 Positionering 

Eventuele weerstand van de cliënt roept vaak non-therapeutische responsen op die afhankelijk zijn 

van de positie. Weerstand omzeilen is een 

communicatieve vaardigheid en een kweste van 

communicatieve stijl. Daarnaast is het een cruciale 

bron van informatie en vaak afhankelijk van het 

veranderstadium. We kunnen omgaan met weerstand 

door een motiverend gesprek te voeren. 

4. Attractiviteit 
De perceptie van attractiviteit door de cliënt wordt 

beïnvloed door de mate waarin de hulpverlener 

vriendelijk, aardig en prettig in omgang is en een zekere 

overeenkomst vertoont. Het effect van de interventie is het grootst wanneer er een zekere wederkerige 

aantrekking is. Wanneer er een relatie-ondersteunende en stereotype gedachte omtrent de attractieve 

persoon is, zal dit vaak tot een succesvolle samenwerking resulteren. Attractiviteit is zowel een 

oppervlakkige als een relationele dimensie. Ze is vooral in de eerste sessies statisch en oppervlakkig, in 

latere sessies verdwijnt dit effect door effect competentie, de dynamische factor. Om deze redenen 

structureren we enkele richtlijnen. 
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1. Er wordt over een structuur onderhandeld, deze wordt niet opgelegd. 

2. Het mag nooit gebruikt worden als straf. 

3. Er moet een reden gegeven worden voor de structurering (bijvoorbeeld: een andere fase,…) 

4. Er moet gelet worden op of de cliënt er al dan niet klaar voor is. 

5. Teveel attractiviteit is ook niet goed. Dit komt als rigide over en dan is de hulpverlener 

teveel bezig met controle houden. 

6. Attractiviteit vervangt nooooooit competentie!! 

 

Voorbeelden van structureren: 

Tijdens het eerste gesprek met Marie die heel onzeker is of ze al dan niet in therapie zou 

komen: 

 

“Het kan je misschien helpen als ik je wat uitleg geef van wat therapie nu precies is, wat 

mijn rol is, wat jou rol is en de dingen waarover we zouden kunnen praten. 

… Mijn rol is om je te helpen praten over de dingen die je bezig houden, om je ze te helpen 

begrijpen en om je te helpen een aantal stappen te zetten om de problemen op te lossen of 

om je leven een andere richting te geven. Weet dat alles wat je vertelt binnen deze vier 

muren blijft..” 

 

Structureren op het einde van een therapie-sessie: 

 

“John, we zijn een paar maanden geleden aan deze therapie begonnen. Je hebt de laatste 

gesprekken al een paar keer vermeld hoe goed je je voelt en hoe je nu beter kan omgaan 

met vrouwen. Ik denk dat we binnen een tweetal gesprekken de therapie kunnen afronden 

omdat ik ervan overtuigd ben dat je voldoende stappen gezet hebt en de dingen alleen 

aankunt.” 

5. Vertrouwen  
Vertrouwen is de perceptie van de cliënt dat de hulpverlener hem/haar op geen enkele manier zal 

misleiden, onrecht aandoen of benadelen in de eerste gesprekken is dit vertrouwen vooral gebaseerd op 

‘maatschappelijk aanzien’ en nadien vooral op het gedrag van de hulpverlener. Meestal is er een initieel 

vertrouwen dat verder groeit, tenzij er een reden is om niet te vertrouwen. Soms is het ook omgekeerd. In 

zo’n geval is er initieel sprake van wantrouwen en dal vertrouwen verdiend moeten worden. 

Vertrouwen is soms moeilijk te installeren, maar heel makkelijk te breken. Het vraagt tijd, verandert 

steeds en vraagt om wederkerige interacties. Daarnaast is het de basis voor een goede exploratie van de 

voor de oplossing van diens problemen. Non-verbale gedragingen die vertrouwen uitstralen zijn: een 

congruentie tussen verbaal/non-verbaal gedrag, een non-verbale aanvaarding van de onthulling van de 

cliënt en de non-verbale responsiviteit en dynamiek. Verbale gedragingen die vertrouwen uitstralen zijn: 

het accuraat parafraseren, een consistentie tussen het zeggen en doen van de hulpverlener, 

vertrouwelijkheid, de openheid en eerlijkheid, de accuraatheid in het geven van informatie en het niet 

defensief reageren op een eventuele ‘test’ van de cliënt. Het eroderen van vertrouwen gebeurt 
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voornamelijk door incongruent gedrag, oordelen of evaluatieve reacties en passiviteit van de 

hulpverlener. 

Een vertrouwensband tussen de cliënt en de hulpverlener ontwikkelt niet altijd automatisch. Soms heeft 

een cliënt behoefte aan het expliciet testen van het vertrouwen van de hulpverlener. De cliënt zal echter 

zelfden directe vragen stellen om dit verder te bespreken. Het zal hier dus eerder om subtiele 

manoeuvres om gegevens gaan om gegevens over het vertrouwen van de hulpverlener gaan                      

(= vertrouwenstest). De hulpverlener herkent dit niet steeds, waardoor een reactie op de inhoudt kan 

komen. De cliënt ziet dit als vijandig of reageert zelf defensief 

5.1 Vertrouwenstest: informatie vragen 

De cliënt kan door het stellen van een simpele impliciete vraag als: ‘Kan jij mij helpen?’ eigenlijk 

doelen op het vragen naar feiten of naar de opinie/opvatting van de hulpverlener. Bijvoorbeeld: 

“Heb jij kinderen?” of “Hoe lang bent u gehuwd?”. Meestal is de cliënt hier op zoek naar 

bevestiging dat de hulpverlener hem/haar zal kunnen begrijpen. De hulpverlener formuleert een 

antwoord rond begrip en vertrouwen als: “Ja ik heb twee kinderen. Hoe denkt u dat dit me helpt u 

te begrijpen?” 

 

 Cliënt: “Heb jij ooit al met zo’n ernstig geval als ik gewerkt?” 

 Hulpverlener:  

NIET: “Ja, heel vaak; af en toe; Oh, voor mij ben jij niet zo’n ernstig geval,…” 

WEL: “Het gebeurt wel vaker dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald 

moment verward of overweldigd voelen. Ik vraag me af of jij graag wil weten of 

ik de competentie heb om jou te helpen…” 

 

5.2 Vertrouwenstest: geheim vertellen 

De cliënt kan door het stellen van een simpele impliciete vraag als: “Kan ik me kwetsbaar 

opstellen?” testen of de hulpverlener de cliënt kan aanvaarden zoals hij/zij is. De cliënt is dus op 

zoek naar het al dan niet bewaard blijven van de vertrouwelijkheid en test of de kwetsbaarheid 

niet misbruikt wordt. Opgelet: de hulpverlener mag in deze situatie niet be- of veroordelend 

reageren. Soms is een geheim ook irrelevant, zeker dan mag de hulpverlener niet veroordelend 

reageren. Het is de vertrouwenstest waarover reeds gesproken werd. De hulpverlener moet dus 

zowel verbaal als non-verbaal open reageren door bijvoorbeeld te zegge dat het een geheim is 

tussen hen. 

  

Cliënt: “Ik heb dit nooit aan iemand kunnen vertellen, zelfs niet aan mijn man, maar ik 

heb een abortus gedaan een paar jaar geleden. 

Hulpverlener: 

 NIET: “Een abortus, echt? Je hebt het zelfs niet aan je man verteld?” 

WEL: “Wat je me nu zegt is ons geheim, iets tussen jou en mij. Je kan erop 

vertrouwen dat ik het aan niemand zal zeggen.” 
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5.3 Vertrouwenstest: gunst vragen 

Wanneer de cliënt de vraag stelt of de hulpverlener betrouwbaar is, kan hij erop doelen een 

gunst te vragen in vertrouwelijke context. Of de hulpverlener al dan niet verleent is niet 

belangrijk. Wat wél belangrijk is, is hoe betrouwbaar hij de gemaakte beloftes nakomt. Soms 

kunnen gunsten wel verleent worden, bijvoorbeeld in het geval van het lenen van een boek. 

Wanneer de hulpverlener de gunst moet weigeren, moet dit op een directe en tactvolle manier 

gebeuren. 

 

 Bijvoorbeeld wanneer de cliënt vraagt om hem thuis te bezoeken om tijd te besparen. 

 “Ik waardeer je bezorgdheid, maar werk liever zonder afleidingen die ik niet ken” 

 

Cliënt: “Zou u dt boek willen terugbrengen, ik durf mij daar niet meer te vertonen; Zou u 

voor mij willen bellen naar mijn baas?” 

Wat NIET helpt: iets beloven wat je niet kan waarmaken. 

Wat WEL kan: enkel iets beloven dat je kan waarmaken en ook effectief waarmaken wat 

je belooft. 

 

5.4 Vertrouwenstest: cliënt diskwalificeert zichzelf 

Wanneer een cliënt vragen stelt als: “Kan jij me accepteren?” is dit vaak bedoelt om de 

hulpverlener te choqueren, waarbij elk (non)verbaal gedrag van de hulpverlener aandachtig 

gevolgd wordt. De cliënt stelt zichzelf eigenlijk de vraag of de hulpverlener hem/haar nog zou 

accepteren als hij/zijn de donkere kant van zichzelf laat zien. De hulpverlener kan hierop best 

neutraal reageren door te reflecteren en interesse te tonen zonder daarbij positief of negatief 

over te komen. 

  

Cliënt: “Ik ben niet opgewassen tegen al de druk van het reizen, toen ze me drugs 

aanboden leek me dat de enige oplossing” 

Hulpverlener: 

NIET: “Wist je niet dat je je lichaam schade toebracht als je doorging zoals je 

deed?” 

 WEL: “De druk was zo hard dat het moeilijk was om er onderuit te kunnen.” 

 

5.5 Vertrouwenstest: hulpverlener in verlegenheid brengen 

Door impliciet te vragen of de hulpverlener grenzen heeft wil de cliënt mogelijks de hulpverlener 

in verlegenheid brengen. Zo kan het zijn dat die vraagt he tijdstip te veranderen, een sessie afbelt 

of vraagt om tijdens een sessie te bellen. De hulpverlener kan hier best open en direct op 

reageren en de grenzen die door de hulpverlener worden bepaald geven de cliënt ook veiligheid. 

  

Cliënt: “Mag ik uw GSM eventjes gebruiken voor we beginnen, ik zou nog eens moeten 

bellen.” 

Hulpverlener: 

 NIET: “Ja natuurlijk, doe maar eens” of “Nee, zeker niet!” 



55 
 

WEL: “De laatste 2 keer dat ik je zag, vraag je mijn GSM te gebruiken voor de 

sessie. We hebben dan minder tijd voor onze sessie. Zou het mogelijk zijn  om je 

telefoons ergens anders op een ander moment te doen, of wil je graag een ander 

tijdstip?” 

 

5.6 Vertrouwenstest: motivatie van de hulpverlener 

De cliënt kan in sommige gevallen ook de impliciete vraag stellen of de zorg van de hulpverlener 

‘echt’ is. Hierbij zijn echtheid en eerlijkheid essentieel. Wanneer de cliënt bijvoorbeeld vraagt 

naar hoeveel andere cliënten de hulpverlener heeft, hoe hij ze allemaal uit elkaar haalt en of de 

hulpverlener veel denkt aan andere cliënten tussendoor moet de hulpverlener duidelijk maken 

dat de cliënt gezien wordt als een mens door bijvoorbeeld te zeggen: “Je voelt je onzeker over je 

plaats hier” of “Ik geef er echt om”. 

 

Cliënt: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoveel energie heeft om de heeft om de 

hele dag mensen te zien. Je moet wel uitgeput zijn.” 

 Hulpverlener: 

  NIET: “Oh nee, ik kan daar tegen” of “Ja ik ben nu wel bekaf” 

WEL: “Voel je je onzeker over hoeveel energie ik nog heb om naar jou te 

luisteren? Wat me bij jou helpt om energie te krijgen is..” 
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LES 13 – 8 NOVEMBER 2017 

Integratie en discussie 

1. Integratie 
In dit deel van de cursus zullen we bespreken hoe het Evidende-Based Practice model, waarover we reeds 

al veel weten, wordt geïntegreerd in de maatschappij. In de syllabus staat hierover ook een artikel, 

genaamd: “McFall’s Manifesto for a science of clinical psychology (1991).”. Hierin stelt de auteur het 

volgende ‘Cardinal Principle’: “Scientific clinical psychology is the only legitimate and acceptable form of 

clinical psychology”. 

1.1 Verwarrende data 

In de psychologische wetenschappen vinden we vaak verwarrende data terug. Zo is er 

bijvoorbeeld een groot verschil tussen de effectiviteit van therapeuten. 

 

1.2 Kernvragen 

In de psychologie wordt er regelmatig (bijvoorbeeld bij depressie) slechts weinig verschil 

gevonden tussen Evidence Centered Theory’s 

(=nulbevindingen), wat zou dit kunnen 

betekenen? 

 

Is de vraag of behandelingen verschillend effectief 

zijn op groepsniveau een belangrijke vraag?  
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2. Discussie 
Nu vragen we ons af hoe we deze gevonden effecten kunnen verklaren. Er zijn meer en meer interessante 

technieken om patronen van verandering te onderzoeken, maar opgelet: deze zijn niet gelijk aan een 

mechanische verandering. Volgens Bohart & Tallman (2010) zijn cliënten vaak een genegeerde factor. Er is 

echter veel evidentie voor het menselijk potentieel tot verandering. Voorbeelden hiervan zijn 

zelfgegenereerde verandering en spontaan herstel, placebo-effecten, weerbaarheid en groei en 

zelfexpressie. 

Enkele van deze zaken zijn reeds in behandeling. Betrokkenheid en participatie, de perceptie van de cliënt 

ten opzichte van hulpverlening, cliënten sturen de hulpverlener in een helpende richting en bepalen zelf 

wat ze van de behandeling integreren in hun leven. De hulpverlener betrekt en monitort de cliënt en 

daarbij zien we het belang van een rationale relatie tussen beide. 

Spelen er nog ideeën naar specificiteit? Dit is afhankelijk van de fase in therapie waarin ze zich bevinden 

(kennismaking, diagnostiek, verandering) en van de weerstand die de cliënt geeft. 

Structuur van de Geestelijke Gezondheidszorg 

1. Relevantie 
De geestelijke zorg is relevant voor zowel de individuele cliënt als voor de psychologische hulpverlening in 

een bredere context. Daarmee willen we zeggen dat er enorme wachtlijsten zijn omtrent hulpverlening, 

“We vermoeden dat mijn dochter (4) een gedragsstoornis heeft. We 

zijn naar een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen geweest, maar 

staan op een wachtlijst van anderhalf jaar. Ik denk zelf aan ADHD of 

een variant ervan, maar op den duur denk je van alles. Wat zijn haar 

toekomstperspectieven? Kan ze naar een normale school? Kan ze 

hogere studies aan?” 

“Mijn vrouw is na de geboorte van onze dochter, Elsie, zo depressief 

dat het niet meer gaat. Ze kan het zelfs niet opbrengen om Elsie te 

verzorgen! Het kan zo niet verder. Maar ik weet niet goed welke 

mogelijkheden er zijn voor mijn vrouw, misschien moet ze wel 

opgenomen worden. Maar ik werk full-time dus hoe moet ik dat 

organiseren voor Elsie?” 

“Mijn nonkel wordt soms agressief als hij gedronken heeft. Mijn 

tante vertelde dat er dan gescholden wordt en er ook wel eens een 

klap valt. Ik ben heel erg bang voor mijn tante maar ook voor de 

kinderen. Die zijn jonger dan 10 jaar. Wat kan ik doen?” 
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dat dat 1,2 miljoen Belgen antidepressiva slikken en daarnaast is er een enorme groei in de 

gezondheidseconomie. In een praktijk is de psycholoog het aanspreekpunt, deze kent echter niet alle 

settings uit het hoofd, maar heeft een overzicht en kent zeker de belangrijkste voorzieningen zodat deze 

hulpverlener de cliënt indien nodig kan doorverwijzen. 

1.1 Inleiding 

We bespreken hierbij de relevantie van wetenschappelijke cijfers bij het beleid. 

 

1.2 Beleid en cijfers 

Rond zorgbehoefte valt er heel wat te zeggen. Zo is om te beginnen een psychiatrische diagnose 

niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik en is er slechts weinig onderzoek naar zorgbehoefte 

in de populatie. De studieresultaten van Engeland en Finland wijzen op het feit dat 8-10% van de 

populatie een duidelijke zorgbehoefte heeft en dat 50 tot 60% van deze mensen geen zorg 

ontvangt. Dit is een zeer hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoevenden en wijst ons erop 

dat het een consistent probleem is dat niet alleen in België plaatsvindt. De meest waarschijnlijke 

redenen zijn de mate van toegankelijkheid van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg 

en de beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners. Daarnaast is er een ‘antitherapeutische 

houding’ van sommige potentiële cliënten, maar wat zijn van dit alles nu de consequenties? 

 

Rond ‘zieke’ populatie moeten we ons eens afvragen wie er uiteindelijk in de zorg terechtkomt. 

De afbeelding hieronder geeft hierbij enige illustratie. 

 

 

 

 

 

  

Hierbij zien we dat ‘subklinische’ mensen een groter aandeel van de zorg innemen dan mensen met 

een klinische diagnose, omdat hun aandeel in de populatie veel groter is. Er is dus een zekere 

dynamiek tussen de stoornis en het subklinisch karakter waardoor de gegevens over de continue 

verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk zijn, naar de prevalentie categoriale diagnose. Er is 

aandacht voor de ‘zieke populatie’ (naast het zieke individu) op zijn plaats. 
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1.3 Het Echelonmodel  

Het Echelonmodel is een omgekeerde piramide die de mate van hulpverlening voorstelt. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Kernaspecten 

1.3.2 Kernbegrippen 

1.3.3 Overzicht  

De nulde lijn omvat de cliënt zelf, diens familie en gezin en het verdere sociale netwerk. De 

eerste lijn houdt laagdrempelige, snel toegankelijke hulp in zoals het CLB. De tweede lijn is de 

reeds gespecialiseerde ambulante hulp, zoals het Centrum voor Geestelijke Gezondheid Zorg. De 

derde lijn is de gespecialiseerde residentiële hulp, bijvoorbeeld de psychiatrie. 

1.3.1 Kernaspecten 

Het Echelonmodel is gebaseerd op het medisch gezondheidszorg systeem, wat wil 

zeggen dat een patiënt met hoofdpijn niet wordt nagekeken door een chirurg. Dit om de 

hiërarchie te behouden. Men begint dus generalistisch en eindigt specialistisch. Zo 

fungeren de huisarts en voorzieningen van de eerste lijn als poortwachter en hebben zij 

de taak door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Op deze manier wordt er getracht 

zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden. Het Echelonmodel heeft een minimalistische 

instelling aangezien men tracht de cliënt op een zo laag mogelijke lijn te houden. 

Wanneer hulp in de eerste lijn mislukt of niet aangewezen is, dan zal er vanuit deze lijn 

worden doorverwezen. 

 

1.3.2 Kernbegrippen 

Stepped care en Balanced care: hiermee bedoelen we dat de hulpverlening stapsgewijs 

gebeurt en gebalanceerd aangezien mensen met kleine kwalen niet bij de echte 

specialisten terechtkomen. Met vermaatschappelijking van de zorg wordt bedoelt dat er 

meer gekeken wordt naar op welke manier mensen ook op de nulde lijn beter 

ondersteund kunnen worden. Op deze manier willen ze er mee voor zorgen dat mensen 

minder terechtkomen binnen de psychologische zorg. Herstelgericht doelt op het feit dat 

men ervoor wil zorgen dat de mensen zo snel mogelijk weer onderdeel kunnen vormen 

van de maatschappij. 
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1.3.3 Overzicht  

 

 

 

 

  

Eerste lijn: 

• Medische context 

• Thuiszorg 

• Politie en justitie 

• Onderwijs 

• Telefonische hulpverlening 

• Organisaties voor vreemdelingen 

• Plaatsingsdiensten en pleeggezinnen 

• Sociale diensten en welzijnswerk 

Nulde lijn: 

• Zelfzorg  

• Mantelzorg  

Tweede lijn: 

• Privé psychiaters en psychologen 

• Centra geestelijke gezondheidszorg 

• Spoedopnamediensten en 

crisisinterventiecentra 

• Psychosociale revalidatiecentra Derde lijn: 

• Algemeen ziekenhuis 

• Psychiatrische afdeling van het 

algemeen ziekenhuis 

• Psychiatrisch centrum 

• Semi-residentiele opvang 

• Beschut wonen 

• Dagactiviteitencentrum 

• Psychiatrische thuiszorg 

• Therapeutische gemeenschap 

• Gevangenissen 

• Instellingen voor gehandicapten 

• Revalidatiecentra en beschutte 

werkplaatsen 

• Arbeidsre-integratie 
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Zorgaanbod 1e lijn 

1. Overzicht 
Het zorgaanbod van de 1e lijn vindt plaats op verschillende en zeer uiteenlopende gebieden. Hieronder 

worden de gebieden die verder besproken zullen worden kort opgelijst. 

• Medische context (kinder- en jeugdartsen) 

• CLB en onderwijs 

• Telefonische hulpverleningsinitiatieven 

• Organisaties voor vreemdelingen 

• Thuiszorg (thuisverpleegkundigen en paramedici) 

• Politie en justitie 

• Algemeen welzijnswerk  

 

1.1 Medische context: kinder- en jeugdartsen 

Jonge kinderen komen al snel terecht bij Kind en Gezin. Hier zijn artsen tewerkgesteld met een 

aanvullend diploma in jeugdgezondheidszorg of specialisten in de kindergeneeskunde. Deze 

instelling is zeer bekend (bereikt meer dan 90% van de Vlaamse gezinnen), maar is geheel 

vrijblijvend. Ze bieden een uitgebreid netwerk aan van consultatiebureaus (laagdrempelig, 

vrijblijvend en in elke gemeente) en preventieve zorgcentra (concentratiezones van kansarme 

gezinnen met interculturele medewerkers en ervaringsdeskundigen in de kansarmoede). 

Daarnaast coördineren ze ook instellingen die niet meer op de eerste lijn staan, zoals de 

vertrouwenscentra van kindermishandeling (VK), bijna de hele kinderopvang en de centra voor 

kinderzorg en gezinsondersteuning. 

 

Schoolgaande kinderen hebben medisch schooltoezicht ingepast in de centra voor 

leerlingenbegeleiding. Hier werken artsen met een bijkomend diploma voor schoolhygiënist in 

samenwerking met de psychologen in het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB). Hier 

kunnen vrijwel alle kinderen van de diensten genieten, maar dit is niet verplicht. 

 

1.2 CLB en onderwijs 

De school is een sociaal netwerk en kan zo een zekere ondersteuning betekenen bij het omgaan 

met psychische problemen. Ze stimuleren een positief schoolklimaat en leveren inspanning op 

het gebied van (geestelijke) gezondheid. Het is een ideaal kanaal om Gezondheid Voorlichting en 

Opvoeding interventies en omgevingsacties te plannen en te realiseren (stress, voedsel, 

verslaving,…). De streefdoelen van dit zorgaanbod van de 1e lijn zijn een ruim begrip creëren van 

gezondheid, leerlingenparticipatie, teamwork, schoolgebouw en omgeving, positief zelfbeeld van 

de leerlingen, relaties tussen leerlingen, leerkrachten en personeel, voorbeeldfuncties en nog 

vele andere. 

 

Het CLB is er voor zowel het basis- als het secundair onderwijs en ze hebben vier kernopdrachten: 

leren en studeren, onderwijsloopbaan en studiekeuze (individuele interesse-potentiëel-psychisch 

welbevinden), (preventieve) gezondheidszorg en het psychisch en sociaal welbevinden. 
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1.3 Telefonische hulpverleningsinitiatieven 

Het voordeel van telefonische hulpverlening is dat het discreet, vertrouwelijk en veilig is. Om 

deze redenen is het een makkelijkere stap om te zetten dan naar een huisarts of psycholoog te 

gaan. Er is een permanente dienst die vooral gebruikt wordt buiten de kantooruren en bij 

crisissituaties. Telefonische hulpverleningsinitiatieven werken op basis van een vrijwilliger als 

gesprekspartner. Deze werkt door vragen te stellen en fungeert als emotieventilator zodat de 

beller wat afstand kan nemen en helder kan nadenken om zelf tot een oplossing te komen. Ze zijn 

er voor crisisinterventies, om ondersteuning te bieden en de beller eventueel door te verwijzen 

naar een specifiekere vorm van hulpverlening. Hiernaast bestaan er ook een heel aantal mental 

help apps de ter ondersteuning gebruikt kunnen worden. 

 

Een voorbeeld van zo’n telefonisch hulpverleningsinitiatief is de zelfmoordlijn. Er wordt enorm 

veel beroep op gedaan omdat er zoveel mensen met vragen zitten rond de GGZ. Het contact kan 

hier zowel telefonisch als via chat gebeuren. 

 

1.4 Organisaties voor vreemdelingen 

Er is een toenemende ervaring in interculturele hulpverlening de laatste jaren. Echter krijgt de 

factor ‘cultuur’ maar langzaak een ingang in de hulpverlening en is er dringende nood aan een 

gesystematiseerde opleiding voor interculturele hulpverleners. Onze multiculturele samenleving 

is een complex gebeuren dat verbonden is met verschillende machtsfactoren tussen culturele 

groepen en tussen verschillende leden en generaties in migrantengezinnen. Zo zien we een 

continue confrontatie tussen de waarden en normen van de hulpvrager en die van e hulpverlener 

hetgeen erg duidelijk wordt in processen van overdracht en tegenoverdracht. Ook doorverwijzing 

is in deze gevallen niet evident. 

 

1.5 Thuiszorg: thuisverpleegkundigen 

In de eerste lijn van de hulpverlening worden ook thuisverpleegkundigen geplaatst. Er is een 

zekere noodzaak om het aantal psychiatrische bedden af te bouwen, maar om dit te kunnen 

doorvoeren zijn alternatieven noodzakelijk. Momenteel is er al sprake van Beschut Wonen en een 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis, maar een grote groep mensen valt nog uit de boot. Wat moet 

gedaan worden met psychiatrische thuiszorg? Het is wel duidelijk dat er een verdere uitbouw van 

de psychiatrische thuiszorg nodig is. Op die manier kan men geestesziekten sneller detecteren en 

een voor een snellere interventie doorvoeren. Op deze manier is er een preventie van opname 

en/of een verergering  van de symptomen en klachten. Uit onderzoek is gebleken dat dit een 

goede aanpak is voor acute psychiatrische cliënten die geen gevaar betekenen en bij wie de 

familie openstaat voor behandeling. Ook bij het begeleiden van chronische cliënten met het oog 

op een betere handhaving in de maatschappij en het vroegtijdig herkennen van terugval is een 

zekere psychiatrische thuiszorg zeker aangewezen. 
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1.6 Politie en justitie 

De politionele en justitiële diensten zoals de gemeentepolitie, de rijkwacht, de gerechtelijke 

politie, maar ook parketten, rechtbanken en gevangenissen zitten op alle echelons. De politie zit 

voornamelijk op lijn 0-1 en de gevangenissen en internering op lijn 3. 

 

De politie en justitie zorgen voor de eerste opvang van mensen met psychosociale problemen. Zo 

zijn zij het die tussenkomen bij crisisinterventies. Enkele voorbeelden hiervan zijn: slachtoffers 

van geweldmisdaden, natuurrampen, verkeersongevallen, gijzelingen, gewapende overvallen, 

terugbrengen van verdwaalde dementerende bejaarden, het melden van slecht nieuw aan 

nabestaanden en nog veel meer. 

 

Daarnaast zijn het ook vaak deze diensten die doorverwijzen naar andere voorzieningen zoals 

drugsbeleid, verwijzing naar een vluchthuis, zelfhulpgroepen, buurtwerk, straathoekwerk, 

huisartsen, CLB, OCMW, PAAZ, etc. 

De taken van politionele en justitiële diensten hebben een strikt preventieve aard als zijnde een 

eerste aanspreekpunt. Voorbeelden van mensen die deze taken vervullen zijn 

preventieambtenaren, onder andere psychologen. 

 

1.7 Algemeen welzijnswerk 

Deze instelling heeft een zeer breed doelpubliek dat alle mensen in nood en crisis inhoudt. Ze 

werken met een team van hulpverlener waarin onder meer maatschappelijk assistenten, 

psychologen, juristen en artsen tewerk gesteld zijn. Mensen kunnen zelf contact opnemen met 

CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk) zonder dat ze hiervoor een doorverwijzing van een arts 

nodig hebben. Zo kunnen ze er onder meer terecht voor algemeen maatschappelijk werk, 

centrum voor gezins en relationeel werk, jongeren adviescentrum, slachtofferhulp, justitioneel 

welzijnswerk, scheidingsbemiddeling en schuldbemiddelen 
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Zorgaanbod 2e lijn 

1. Overzicht 
Ook het zorgaanbod van de 2e lijn vindt plaats op verschillende en zeer uiteenlopende gebieden. 

Hieronder worden opnieuw de gebieden die verder besproken zullen worden kort opgelijst. 

• Privé- psychiaters 

• Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 

• Centra geestelijke gezondheidszorg 

• Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 

• Psychosociale revalidatiecentra (ook op 3e lijn) 

 

1.1 Privé- psychiaters 

De privé psychiaters werken niet in een CGG. De grootste groep werkt deels institutioneel en 

deels privé. Echter is de minderheid exclusief privé werkende, aangezien ze verwant zijn met 

psychologen en psychotherapeuten. Psychiaters mogen ook psychotherapie geven, maar hebben 

meestal een eerder biologische aanpas die gericht is op medicatie en dergelijke. Psychiaters 

hebben een sterk anoniem karakter, waardoor ze waarschijnlijk ondergewaardeerd zijn in de 

bijdrage tot geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn beschikbaar voor zowel individuen als voor 

consulenten voor instellingen en organisaties zoals rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, 

scholen,.. Als zelfstadig werkend psycholoog heb je deze groep hulpverleners zeer sterk nodig 

omwille van hun ondersteuning op vlak van psychofarmaca, maar ook op vlak van het stellen van 

een diagnose aangezien een uitsluiting van een biologische factor de basis is voor psychische 

klachten. Daarnaast hebben psychiaters veel meer expertise dan een psycholoog als het gaat om 

een opname of grote risico-situaties (voor een opname is er een medische verwijzing nodig). 

 

1.2 Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 

Bij zelfstandig gevestigde klinisch psychologen kan je terecht met levensmoeilijkheden met een 

wisselende graag van ernst.  Er zijn geen verplichte registraties, waardoor er ook geen 

neerpennen is van het soort therapie of de resultaten ervan. Er zijn enkele criteria voor de keuze 

van een psycholoog. Het gaat hierbij om de ernst van de problematiek (belang van doorverwijzing 

en netwerkvorming) en de aard van de problematiek. Dit laatste kan gaan van angstproblemen, 

depressies, dwangmatige problemen, leermoeilijkheden, eetproblemen, relationele conflicten, 

slaapmoeilijkheden, traumaverwerking en nog vele andere. Hierbij is de specialisatie van de 

psycholoog van groot belang.  Het is namelijk zo dat wanneer de hulpverlener vaak in aanraking 

komt met een zelfde problematiek, hij deze sneller zal herkennen en ook vlotter zal kunnen 

handelen aangezien hij de uitkomsten eerder kan voorspellen en meer handigheid heeft met 

bepaalde procedures. Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld de specialisatie van een dokter. 

Wanneer deze al vaak plaasters heeft gelegd rond gebroken armen zal hij deze handeling sneller 

en vlotter kunnen uitvoeren en ook kunnen voorspellen wat de eventuele gevolgen ervan zullen 

zijn. Zelfstandig gevestigde psychologen hebben meestal al enkele jaren ervaring. Dit is zowel 

belangrijk voor de cliënt als voor de hulpverlener zelf. De mensen die afstuderen met een 

diploma Psychologie werken eerst enkele jaren in groepsverband om op die manier voldoende 
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feedback te krijgen en de mogelijkheid te creëren om bij te leren en te zien hoe ze bepaalde 

problematieken het best kunnen aanpakken. Vervolgens nemen ze deel aan een psychotherapie-

opleiding waarbij ze enkele dagen in de week opnieuw gaan studeren, maar doordat ze reeds aan 

het werk zijn kunnen ze de geleerde theorie al meteen toepassen. Op deze manier hebben ze nog 

steeds een zekere supervisie. De psychotherapie-opleiding is een lange opleiding, waardoor er 

veel mogelijkheden zijn om bij te leren. Wanneer een net afgestudeerde klinisch psycholoog 

meteen zelfstandig zou gaan werken bestaat de kans dat deze het gevoel krijgt er alleen voor te 

staan. Dit doordat hij of zij weinig directe feedback krijgt over het handelen waardoor de 

hulpverlener zelf niet meer goed weet hoe of wat. Daarnaast zorgt het werken in groepsverband 

voor de cruciale ‘goede integratie’ binnen het zorgnetwerk en de mogelijkheid tot supervisie en 

intervisie welke staan voor respectievelijke oudere ‘leerkracht’ voor feedback en leeftijdsgenoten 

voor feedback. 

 

 

1.3 Centra geestelijke gezondheidszorg 

De centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn onze kennisbasis sinds 20 maart 1975. Ze bestaan 

uit diensten met één of meerdere equipes en zijn multidisciplinair samengesteld. Zo is er een 

(kinder)psychiatrische functie, een psychologische functie en een maatschappelijke functie en dit 

alles onder leiding van een in de neuropsychiatrie gespecialiseerde geneesheer. Ze staan in 

contact met het normale leefmilieu van de cliënt, maar hebben daarnaast functionele 

samenwerkingsverbanden met ziekenhuisdiensten.  

Soms zijn er verschillende equipes (kinder- en jeugdequipe) die elk in verband staan met 

psychiatrische ziekenhuizen en kunnen voorzien in ambulante psychotherapie voor het stellen 

van een diagnose, psychopathologie, een psychosomatische problematiek of relatieproblemen. 

Ook met alcohol en drugspreventie houden deze diensten zich bezig. ze zijn dus ook deels 

dienstverlening naar de eerste lijn toe. 

 

In de tweede lijn centra voor geestelijke gezondheidszorg komen ook verschillende klachten 

binnen. Bij kinderen en jongeren zijn dit in dalende voorkomendheid: relatieproblemen, 

gedragsproblemen, psychische problemen, specifieke andere klachten, verwerkingsproblemen,… 

Bij volwassenen gaat dit in respectievelijke dalende lijn om: psychische problemen, 

relatieproblemen, afhankelijkheid van middelen, problemen met sociale inschakeling, 

verwerkingsproblemen… 

 

Maar hoe gaan zo’n centra voor geestelijke gezondheid nu eigenlijk tewerk? Eerst is er een 

aanmelding nodig bij de huisarts of andere diensten, hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Daarna 

volgt er een intakegesprek hetgeen soms gevoerd wordt door een centrale intaker en soms reeds 

een diagnostisch kader heeft. Als dit gebeurd is volgt er een teamvergadering en tenslotte kan de 

psychotherapie van start gaan dit kan gebeuren in de vorm van een individuele therapie 

(gespreks- of speltherapie), in de vorm van een groepstherapie of als partner-, ouder-, 

gezinstherapie. Wanneer dit niet voldoende effect lijkt te hebben kan er eventueel nog 

overgeschakeld worden naar een psychiatrische consultatie. Sommige centra volgen slechts één 



66 
 

model, maar de meeste werken multi-therapeutisch. Er is eventuele residentiële doorverwijzing 

mogelijk en de tijdsduur is meestal onbeperkt. Er is dan echter wel een registratie nodig. 

 

1.4 Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 

In deze sector komen psychiatrische spoedgevallen en crisissituaties terecht en we zien de laatste 

tijd een enorme toename van het aantal hulpvragen. Bij die hulpvragen gaat het vooral om 

jongvolwassenen, vaker mannen dan vrouwen en gaat het vaak om een zwakke SES en 

maatschappelijke marginalisering. Depressie, psychotische verwardheid en middelengebruik 

zorgen samen voor 70% van de aanmeldingen, 15% komt met gedragsproblemen (soms agressie) 

en/of suïcidepogingen. De laatste 10% heeft situationele problemen zoals bijvoorbeeld en crisis in 

de leefomgeving. 

 

De primaire doelstelling van deze zorgsector is een reductie van het acuut fysiek en 

psychiatrische risico. Dit impliceert farmacologische of gedragsmatige interventies om een 

ontwikkeling van ernstige pathologie of lijden te voorkomen. De spoedopnamediensten en 

crisisinterventiecentra zijn zeer laagdrempelig. Dit zien we doordat 70 tot 80% van de cliënten op 

eigen initiatief komt. De toegankelijkheid is gekoppeld aan de nabijheid, onmiddellijke 

beschikbaarheid en doorzichtigheid doordat er 24-uursopvang voorzie is en dit zeven dagen op 

zeven. Hiervoor is een goede doorverwijzing cruciaal. 

 

1.5 Psychosociale revalidatiecentra (ook op 3e lijn) 

Mensen die nood hebben aan een specifieke behandelingsvorm komen terecht in psychosociale 

revalidatiecentra. Hier wordt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans gegeven 

die competenties en steunende netwerken te ontwikkelen die nodig zijn om een behoorlijk 

zelfstandig leven in de maatschappij (opnieuw) mogelijk te maken. Ze spitsen zich niet toe op een 

specifieke doelgroep in de psychiatrische terminologie en bevinden zich dus in de grijze zone. 

Hiermee bedoelen we dat cliënten vaak psychische stoornissen hebben, maar dat deze meestal 

verbonden zijn aan een andere problematiek neurologisch of ander somatisch lijden). De mensen 

die in psychosociale revalidatiecentra werken zijn zich bewust van de resterende mogelijkheden 

én de kwetsbaarheden. De hulp die in deze sector geboden wordt kan ambulant, semi-

residentieel of residentieel van aard zijn. 
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Zorgaanbod 3e lijn 

1. Inleiding  
Ook het zorgaanbod van de 3e lijn vindt plaats op verschillende en zeer uiteenlopende gebieden. 

Hieronder worden opnieuw de gebieden die verder besproken zullen worden kort opgelijst. 

• Algemeen ziekenhuis 

• PAAZ en PAUZ 

• Psychiatrisch centrum (PC) 

 

1.1 Algemeen ziekenhuis 

Een algemeen ziekenhuis heeft geen expliciete opdracht, maar aangezien het een zeer 

laagdrempelig aanspreekpunt is blijkt het wel een belangrijke speler. Cliënten kunnen er enorm 

veel problematieken terecht. Onder meer bij: somatiseren, het ervaren van psycho-sociale 

onvrede die zich uit in lichamelijke klachten, co-morbiditeit van lichamelijke problemen en een 

psychische belasting of stress.  

 

1.2 PAAZ en PAUZ 

= psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis & psychiatrische afdeling van een 

universitair ziekenhuis 

 

Bij een urgentiepsychiatrie vindt er in de eerste plaats een aanmelding plaats waarna er een 

observatie en informatieverzameling plaatsvindt. Vervolgens doen ze een aantal stabiliseren 

interventies zowel op biologisch, psychologisch en sociaal vlak waarna een indicatiestelling volgt. 

Dit is een eerste voorlopige probleemstelling/diagnose. Tenslotte zullen ze de cliënt 

doorverwijzen naar vervolgzorg. Deze vindt soms ook in de PAAZ plaats. De behandelingen die 

hier worden gegeven zijn dus van korte duur. Het gaat vaak om een intensieve observatie, het 

stellen van een diagnostiek, psychiatrische en psychotherapeutische behandelingen om de cliënt 

via een opname tot rust te brengen en een eenmalige of eerste psychiatrische decompensatie. 

 

Wanneer diagnosen worden gesteld is dit op basis van een individuele test en gesprekken, dit kan 

helpen bij het opstellen van een DSM diagnose. Ook neuropsychologisch onderzoek kan helpen 

bij het stellen van bepaalde diagnoses, bijvoorbeeld bij dementie.  

 

Een therapie is afhankelijk van de specialisatie en de psycho-educatie van de therapeut. Een 

psycholoog geeft vaak individuele therapie of groepstherapie. Binnen een sociaal netwerk 

gebeurt het eerder via relatie- en gezinstherapie. Psychotherapeutische interventies zijn slechts 

een klein deel van de interventies die gedaan worden 

 

De PAAZ en PAUZ staan ook in voor activatie, namelijk zowel het stimuleren als het begrenzen bij 

psychotische cliënten. De verpleegkundigen die in deze afdeling werken geven sociotherapie en 

zorgen voor de dagelijkse zorg van de patiënten, ergotherapeuten zorgen voor het herstel van 
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het dagelijks functioneren en psychomotorisch therapeuten mobiliseren de therapie. Het team 

werkt er samen om te komen tot een handelingsplan. 

 

De PAAZ en PAUZ doen als laatste taak een doorverwijzing. Dit kan zijn dat ze de cliënt terug naar 

huis sturen met ambulante consultaties van een psychiater of psycholoog, maat het kan ok een 

dagbehandeling bij PAAZ of PAUZ zijn. Als dit het geval is gaan ze veder met de ADL (activiteiten 

van het dagelijks leven), gaan ze de cliënt activeren, een zekere structuur geven, voorzien van 

sociotherapie en (opnieuw) enkele sociale vaardigheden aanleren. Het kan ook zo zijn dat 

cliënten terug naar huis worden gestuurd met verwijzing naar de CGGZ of met een doorverwijzing 

naar een psychiatrisch centrum. Dit laatste gebeurd enkel wanneer er voldoende indicaties voor 

zijn, bijvoorbeeld: weinig evolutie, diagnose van een bijzondere problematiek (ernstige 

verslaving, dementie,..), … 

 

1.3 Psychiatrisch centrum (PC) 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘cure’ (behandeling) en ‘care’ (zorg en 

begeleiding). Er zijn dan ook twee verschillende soorten psychiatrische centra: een psychiatrisch 

verzorgingstehuis (PVT) en een algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ). 

 

1.3.1 Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 

Een psychiatrisch verzorgingstehuis is met andere woorden een verblijfspsychiatrie en 

heeft een ‘oudere’ populatie. Er zitten vaak mensen met een langdurige en 

gestabiliseerde psychische stoornis die geen ziekenhuisbehandeling meer vergen, niet in 

aanmerking komen voor opname in rust en verzorgingstehuis wegens psychische 

toestand, niet in aanmerking komen voor beschut wonen, geen nood hebben aan 

ononderbroken psychiatrisch toezicht, maar wel nood hebben aan een continue 

begeleiding. Ook personen met een mentale handicap die aan diezelfde voorwaarden 

voldoen komen in een PVT terecht. Al deze mensen worden er voorzien van permanente 

begeleiding in tegenstelling tot de discontinue begeleiding die gegeven wordt bij beschut 

wonen. 

 

1.3.2 Algemeen Psychiatrisch ziekenhuis (APZ) 

In een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis hebben ze een actieve behandelingsfunctie, 

dewelke zowel vrijwillig als onder dwang uitgevoerd kan worden. In een APZ is er zowel 

een opname- afdeling als een behandel- afdeling. De opname-afdeling is beperkt in tijd 

van zo’n twee à drie maanden. Hier wordt, in tegenstelling tot de specialisatie bij een 

PAAZ, vooral de diagnostiek gesteld, waarna een kortdurende behandeling volgt. In de 

behandel- afdeling komen mensen terecht die te maken hebben met psychosen, 

stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, 

trauma’s, … Na de behandelfase vindt er een resocialisatie (re-integratie in het normale 

leven) en rehabilitatie (langdurige behandeling van één tot twee jaar voor volledig 

herstel) periode plaats. De programma’s die er worden aangeboden differentiëren 

volgens psychopathologie (psychosezorg, verslavingszorg, eetstoornissen, ...), populatie 

(kinderen, juridisch statuut, ...) of combinatie (forensische eenheid voor seksueel 
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afwijkend gedrag, ...). Maar ook de werkwijze (gedragstherapeutisch, resocialisatie, ...), 

modaliteit (voltijds, polikliniek, ...) en open versus gesloten praktijken maken hierin een 

verschil. Er wordt psycho-educatie, terugvalpreventie, informatie en voorlichting 

aangeboden in deze sector. 

2. Drie belangrijke momenten 
Binnen de instellingen van de derde lijn zijn er drie belangrijke momenten die we telkens opnieuw zien 

terugkomen. Zijde als eerste de psychiatrische opname en acute psychiatrie, daarop volgt de residentiële 

psychiatrische behandeling en verzorging en het laatste belangrijke moment is de psychiatrische 

rehabilitatie en resocialisatie. 

3. Gedwongen opname 
Voordat er een gedwongen opname kan plaatsvinden moet de diagnose van ‘geestesziekte’ worden 

gesteld. Dit houdt in dat de persoon een gevaar betekent voor zichzelf of voor de samenleving, deze 

weigert zich te laten behandelen, er geen ander therapeutisch alternatief voor handen is en er geen 

sprake is van misdrijf. Er zijn twee mogelijke procedures voor een gedwongen opname: een gewone 

procedure (10% van de gevallen) en een spoedprocedure (90% van de gevallen). In beide gevallen start de 

behandeling binnen de gesloten afdeling waarin uitgangsvrijheden kunnen worden verworven. Bij de 

verdwijning wordt zowel de politie als het gerecht ingeschakeld. 

3.1 Gewone procedure 

Om een gewone procedure van gedwongen opname moet er eerst een verzoekschrift worden 

neergelegd op het vredegerecht. Dit kan ingediend worden door om het even welke 

belanghebbende. Daarnaast moet er een omstandig geneeskundig verslag van maximum vijftien 

dagen oud ingediend worden.  

 

3.2 Spoedprocedure 

Om een spoedprocedure op te starten moet er sprake zijn van hoogdringendheid. In 

spoedeisende gevallen kan de Procureur des Konings beslissen tot ‘ter observatieneming’. Om dit 

te kunnen doen is het belangrijk dat een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisend 

karakter aantoont.  

 

3.3 Geïnterneerden 

Na het plegen van een delict kunnen mensen gedwongen worden openomen, deze mensen 

noemen we geïnterneerden. We zien dat een psychiatrische behandeling primeert op een 

gevangenisstraf. Deze mensen komen terecht in een gesloten instelling, dewelke soms deel is van 

een gespecialiseerde instelling, soms van een algemene psychiatrie. Geïnterneerden zijn echter 

een zware belasting voor het behandelmilieu. 
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4. Therapeutische gemeenschap 
De therapeutische gemeenschap zijn drugvrije therapeutische gemeenschappen (kunnen eventueel wel 

medicatie toedienen) die patiënten voorzien van een intensief en langdurig programma met het oog op 

het stopzetten van de verslaving aan alcohol of illegale druks en hem opnieuw drugvrij te integreren in de 

maatschappij. De fysieke ontwenning gebeurt in een aan de therapeutische gemeenschap verwante 

crisisinterventiecentrum of in een medische setting. De therapeutische gemeenschap staat naast talrijke 

semi-residentiële en meer laagdrempelige programma’s en de doelstellingen variëren van ‘harm 

reduction’ tot drugvrije re-integratie (familiaal, wonen, werken, …). 

Een aantal verwijzingen naar de therapeutische gemeenschap gebeurt onder druk van justitie, maar 

meestal is er eerst een intake gesprek waarna een opname volgt. Er zijn enkele uitsluitingscriteria, 

bijvoorbeeld: de aanwezigheid van primaire psychiatrische pathologie, dit is nu al afgezwakt aangezien er 

nu een speciale therapeutische gemeenschap is voor patiënten met een dubbele diagnose. In deze 

gemeenschap komt een eerder jong publiek naar voor, de patiënten zijn meestal tussen 18 en 35 jaar. De 

behandeling gebeurt er in een aantal sterk gestructureerde fasen en er is een zekere werkstructuur die de 

keuken, het huishoudelijk werk en administratie inhoudt. De ‘community as method’ hanteert de 

werkstructuur van de communie als het vehicel voor het therapeutisch traject. Daarnaast is er natuurlijk 

nog de familiewerking en encountergroepen. 

Jeugdhulpverlening 

1. Decreet integrale jeugdhulp 
Vaak is het verlenen van jeugdhulp een complexe puzzel omdat er gewerkt wordt met verschillende 

belanghebbende partijen, conflicten en instanties in 

het belang van het kind en in samenwerking met de 

ouders. Een gestructureerde werking is dus van groot 

belang aangezien er sprake is van een complex juridisch 

proces. Op 1 maart 2014 werd het 

jeugdhulpverleningslandschap volledig hertekend in 

Vlaanderen en Brussel. Verschillende sectoren werken 

nu nauw samen om de gepaste jeugdhulp aan te 

bieden aan zowel kinderen als jongeren. Hun 

kernopdracht is om beter samen te werken en op die 

manier sneller gepaste hulp te kunnen bieden. 
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2. Doelstellingen van het nieuwe decreet 
• Vermaatschappelijking van de jeugdhulp 

• Toegankelijkheid van de jeugdhulp verbeteren 

• Crisisjeugdhulp aanbieden 

• Gepast omgaan met verontrustende opvoedingssituaties 

• Continuïteit in de hulpverlening garanderen 

• Maximale participatie van de cliënt 

3. Intersectorale toegangspoort 
De intersectorale toegangspoort is een Vlaamse overheidsdienst van het Agentschap Jongerenwelzijn, 

afdeling Continuïteit en Toegang. Per provincie is er zo’n toegangspoort. 

3.1 De intersectorale toegangspoort 

Jongeren kunnen terecht bij de intersectorale toegangspoort 

voor vragen naar Niet Rechtstreeks toegankelijke Jeugdpulp. 

Wanneer ze dit doen zijn er twee stappen in de beoordeling 

van een vraag. Eerst wordt er bepaald van welke typemodule 

er sprake is en vervolgend wordt er gekeken welke vorm van 

hulpverlening hiervoor aangewezen is. Daarna kan men via 

een indicatiestelling een ticket bekomen voor Niet 

Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. 

 

3.2 Rechtstreeks/niet-rechtstreeks 

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp omvat het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB), 

Algemeen Welzijns Werk (AWW), Kind & Gezin (K&G), Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 

(CGG), Jongeren Welzijn (JW), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

 

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp omvat perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg, maar 

ook opvang en begeleiding (verblijf) in een residentieel centrum (VAPH/BJB), langdurig verblijf in 

een centrum van kinderzorg en gezinsondersteuning, opname 

in een OBC/OOOC, dit zijn observatiecentra. 

 

  



72 
 

GEDRAGSTHERAPIE:  
HET LEERTHEORETISCH KADER 

Gedragstherapie gaat er vanuit dat alle gedrag is aangeleerd. Zowel het feit dat een 

kleuter zijn schoenen moet leren binden, sociaal gedrag, maar ook abnormaal 

gedrag als het hebben van bepaalde angsten, fobieën, en zelfs smetvrees. Aangezien 

alle gedrag is aangeleerd, zullen we het ook weer kunnen afleren. Of toch zeker 

ánder gedrag aanleren. Gedrag is een zinvolle reactie op een betekenisvolle 

situaties.  

Stel: je bent alleen thuis en schiet wakker van een geluid. Wat is het eerste wat je 

denkt? Misschien is er een inbreker!! Hart begint te kloppen, wordt een beetje 

gespannen en angstig, begint goed te luisteren of ze nog iets kan horen. Wat we 

doen en voelen is dus afhankelijk van de interpretatie die we aan een situatie geven.  

Onder gedrag valt dus wat we denken, voelen en doen in bepaalde situaties. 

De leertheorie geeft een voorlopige verklaring voor het tot stand komen van het 

leerprincipe en de gedragstherapie  is de verandering van et gedrag door 

manipulatie van de leerprincipes die van toepassing zijn. Het is dus als het ware een 

toepassing van de procedure.  

Procedure: hetgeen wat de cliënt doet.  

Resultaat: de effecten van de toegepaste procedure.  

Theorie: de verklaring voor het resultaat 

De gedragstherapie is dus een toepassing van bevindingen uit de experimentele psychologie. Het heeft 

dus een zekere empirische verankering aangezien deze gebaseerd is op observeerbare principes. Ze is 

verankert in het experimenteel onderzoek en een zekere experimentele psychopathologie. Het evidence-

based denken is effectief en efficiënt. Ze werken op een gestructureerde manier met aandacht voor de 

complexiteit. Er wordt gewerkt aan behandeldoelen dewelke elke week, elke sessie opnieuw aangehaald 

worden en waaraan gewerkt wordt en ook zijn besproken met de cliënt. Back to basics: alle gedrag is 

aangeleerd  
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Wanneer we een pakje frieten zijn er verschillende aangeleerde reacties voor. Het water kan reeds in de 

mond staan, maar er kan ook een ‘vieze’ reactie zijn wanneer men bijvoorbeeld eens ziek is geweest van 

frietjes. 

1. Conditionering 
1.1 Klassieke conditionering 

= het leren van betekenissen: de Conditioneerde stimulus activeert de representatie van de 

Ongeconditioneerde stimulus en lokt zo de Geconditioneerde respons uit. Hierdoor werft een 

oorspronkelijk neutrale stimulus een nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde 

(intrinsiek beladen) gebeurtenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oorspronkelijke neutrale stimulus verwerft een 

nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde (emotioneel saillante) gebeurtenis.  

Maar! Ook hier weer: dieper liggende associaties 

Er zijn drie paden waarop betekenissen kunnen worden aangeleerd: door de directe ervaring, 

door te modelleren (ergens gezien) of door externe informatie. 
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1.2 Operante conditionering (skinner) 

= het leren van een zekere samenhang tussen wat het organisme doet en het resultaat wat erop 

volgt 

 

2. De vele wegen binnen gedragstherapie 
2.1 First wave 

De eerste golf binnen de gedragstherapie gaat voornamelijk over het ‘behaviorisme’ wat 

besproken werd door Skinner en Watson. Zei zeggen dat ‘Om menselijk gedrag te begrijpen en 

veranderen moeten klassieke en operante leerprincipes worden gebruikt.’ Dit kan gaan om 

stimuluscontrole, het invoegen of weglaten van een welbepaalde stimulus waar nodig, maar ook 

om contingency management, het bespelen van de triggerende factoren. Dit is echter al wat de 

cliënt vanzelf doet. De situaties vermijden waar hij bang van is.  

 

2.2 Second wave 

 

 

 

 

 

 

Het gedrag is dus een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie. Betekenisvol verwijst 

naar het feit dat er niet gereageerd wordt op de fysieke stimulus als zodanig maar op de 

cognitieve verwerking ervan. 

De second wave CBT wordt voornamelijk getrokken door Aaron T. Beck (cognitieve therapie) en 

Ellis (Rationeel Emotieve therapie). 
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3. Klinische conceptualisatie: van leertheorie naar cognitieve 
gedragstherapie 

3.1 Gedrags-therapie 

Het empirisme zegt dat de gedragstherapeutische praktijk is als een experiment met één persoon 

waarin een hypothese over zijn probleemgedrag wordt getoetst. 

Het leermodel daarentegen zegt dat abnormaal gedrag is aangeleerd of zijn uiteindelijke vorm 

krijgt via leerprocessen. ‘Uitwendig zichtbaar gedrag’ wordt als een belangrijk aangrijpingspunt 

voor behandeling beschouwd. Binnen de cognitieve stroming wordt ook ‘niet uitwendig zichtbaar 

gedrag’ als belangrijk beschouwd, ook ‘gedragsexperimenten’ blijven hier echter een belangrijk 

aangrijpingspunt voor verandering. 
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3.2 Gedragstherapeutisch proces 

 

3.2.1 Voorlopige probleemsamenhang 

= overzichtelijk schema van wat de problemen nu eigenlijk zijn. 

Ook de leergeschiedenis wordt op dit punt zeker in rekening gebracht. Deze is gebaseerd 

op de ontwikkelingsgeschiedenis. Ook de complexiteit mag als hulpverlener zeker niet uit 

het oog verloren worden. Mensen komen vaak niet maar met één probleem naar de 

psycholoog en we moeten dan ook kijken naar de relatie tussen de verschillende 

probleemgebieden en deze in kaart brengen. Een model dat we hierbij gebruiken is 

K=O*P (waarbij: K= klacht, O= omgevingsfactoren, P= persoonsfactoren). 

Casusconceptualisatie is dus zeer geïndividualiseerd en heeft nood aan een op maat 

gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’. Het werkinstrument binnen de 

therapie is dus probleemselectie en men doet een poging om met de cliënt op eenzelfde 

manier naar de problemen te kijken.

 

We kunnen aan de relatiebreuk niets doen, wel aan de gedachten en gevoelens van de 

cliënt. 
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3.3 Functionele analyses 

 

Het zijn deze zaken die we dan gaan gebruiken om een gestructureerd behandel plan op te stellen 

aangezien deze analyses er (bijna) nooit hetzelfde uitzien. 

3.4 Gedragstherapeutische interventies 

Een gestructureerd behandelplan bestaat uit cognitieve en emotieve technieken. Ook 

gedragsexperimenten zijn een sterke motor voor verandering (meisje dat zich lelijk voelt 

fotoshoot laten doen met een vriendin waarin ze beseft dat ze wél knapper is dan ze zelf dacht). 

We gaan mensen niet proberen overtuigen van het feit dat ze ‘goed genoeg zijn’ maar zelf doen 

inzien dat dat zo is. Blootstellingstechnieken/exposure zijn de gekende gewenningsexperimenten. 

Het is een zeer contextafhankelijke therapie die zeer gekend is en in bepaalde situaties wel goed. 

Mediatietherapie gebeurd met kinderen, de interventies worden gedaan door ouders, 

leerkrachten,… 
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ETHIEK EN DEONTOLOGIE 

Inhoud lessen 
• Introductie: ethische vraagstukken… 

• Ethische begrippen 

• Ethische/normatieve theorieën 

• Intro deontologie van het beroep 

• Morele dilemma’s analyseren 

In dit deel van de cursus creëren we voor onszelf een gereedschapskist om morele vragen te herkennen 

en aan te pakken, aangezien ook dit een belangrijke klinische vaardigheid is en een belangrijk onderdeel 

van onze basiskennis is om te reflecteren en te handelen in klinische situaties. We bespreken 

voornamelijk de ethische visie op de mens, op normaliteit-abnormaliteit, finaliteit van therapie en de 

verhouding therapeut-patiënt. 

1. Ethische begrippen 
Ethiek is een moraalwetenschap. Deze denkt na over het morele denken en stelt zich de vraag hoe we 

moeten leren om goed te leven. Morele vragen zijn vaak verschillend in verschillende culturen en de 

studie van die vragen wordt bestudeerd door de ethiek. 

 

 

 

 

 

1.1 Moraal  

Er wordt vaak gesproken over ‘morele vragen’ of ‘morele opvattingen’, ‘waarden en normen’, 

enzoverder, maar wat betekent dit nu juist? Het zijn vragen en opvattingen die verbonden zijn 

aan een bepaalde levensvisie en idealen en worde opgesteld aan de hand van intuïtie, emoties of 

rationele overwegingen. Ze zijn niet statisch, maar veranderen over de tijd bepaalde zaken die 

enkele jaren geleden niet aan de orde waren, zijn de dag van vandaag morele vraagstukken. 

“Moeten we minder met de auto rijden?”, “Is het moreel toegelaten om (alle dagen) vlees te 

eten?” en zo kunnen we nog vele andere morele vraagstukken bedenken die de dag van vandaag 

aan de orde zijn.  Voor sommige mensen zijn de antwoorden op morele vragen eerder 

emotionele keuzes (bv: een vegetariër zijn omdat hij/zij het zielig vindt dat de dieren lijden), 

anderen denken hier puur rationeel over na of volgen hun intuïtie. 

Morele opvattingen kunnen we situeren op verschillende niveaus: microniveau, mesoniveau en 

macroniveau. Het microniveau omvat vraagstukken over de vrienden, partners en familie, terwijl 
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het mesoniveau eerder naar het groter plaatje kijkt en vragen stelt over organisaties, bedrijven, 

… Hier komen vragen aan bod zoals: “Hoe kunnen we onze kledij op een verantwoorde manier 

laten maken?”. Het macroniveau bekijkt de gehele maatschappij en bespreekt bijvoorbeeld 

vraagstukken omtrent de vluchtelingenproblematiek. 

 

1.1.1 Waarden 

Waarden omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven het gaat 

hier om abstracte cognitieve begrippen als eerlijkheid, betrouwbaarheid, 

rechtvaardigheid,… 

 

1.1.2 Normen 

Normen zijn handelingsvoorschriften en geven concrete inhoud aan de waarden. Er 

bestaan morele normen, fatsoennormen en  juridische normen, maar er is vaak geen 

zuivere grens tussen deze verschillende vormen. Wanneer we ons alleen focussen op 

regels lopen discussies vaker vast dan in gevallen waarin normen betrokken worden. 

 

1.1.3 Deugden 

Deugden zijn ‘goede eigenschappen’ die de handelswijze van de mens bepaald. We 

kunnen spreken van deugden wanneer de waarden zijn verinnerlijkt. 

 

1.2 Ethiek 

Ethiek is afgeleid van het Griekse ‘Ethos’, wat zede of gewoonte betekent. Het gaat om een 

systematische reflectie op morele vragen op basis van rationele argumenten en op grond daarvan 

moet men beslissen hoe te leven. Er wordt gesproken van een descriptieve en prescriptieve of 

normatieve ethiek. De descriptieve ethiek beschrijft de feitelijke moraal in een gemeenschap en 

de prescriptieve of normatieve ethiek voorschrijft principes om moreel te handelen. Er bestaat 

ook zo iets als een meta-ethiek. Dit is de studie van fundamentele morele vraagstukken als: Zijn 

waarden universeel of cultureel gebonden? Zijn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun 

daden? Zijn mensen gelijk? 

 

 

 

 

 

Je staat in de Delhaize aan te schuiven aan de kassa. Het is druk en 

er staat een lange rij. Voor jou staat iemand die tijdens het wachten 

een koffiekoek uit het zakje haalt en alvast opeet. Bij het betalen, 

merk je dat hij niet betaalt voor de koffiekoek. Wat vind je hiervan? 

Zeg je er iets van of niet?  
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2. Ethische/normatieve theorieën 
2.1 Teleologische of gevolgenethiek 

De teleologische of gevolgenethiek zal beoordelen welke handeling moreel juist is door het doel 

en de gevolgen af te wegen. Het sluit aan bij de het utilitarisme waar ze spreken van ‘het grootste 

geluk voor het grootst aantal mensen’. Hierbinnen kan nog een onderscheid worden gemaakt 

tussen het handelingsutilisme en het regelutilisme, maar daar gaan we verder niet op in. Deze 

visie heeft echter ook enkele moeilijkheden? Zo moeten we ons de vraag stellen of het altijd 

mogelijk is om de gevolgen in te schatten en of het doel steeds de middelen heiligt? 

 

2.2 Deontologische of beginselethiek  

De deontologische of beginselethiek beoordeelt welke handeling op zich moreel juist is, ongeacht 

de feitelijke gevolgen. Het is afgeleid van het Griekse ‘deon’ = plicht en ‘logos’ = rede, dus 

letterlijk vertaald gaat het om de plichtethiek. Dit doet ons zeer sterk terugdenken aan Immanuel 

Kant. Hij achtte autonomie as hoogste doel: de mens bepaald als redelijk wezen zelf zijn wetten. 

Daarnaast sprak Kant over universele waarden en het categorisch imperatief. Hij gaf kritieken op 

het absolute karakter, het bestaan van een universele redelijkheid en het miskennen van de 

verbondenheid tussen mensen. 

 

2.3 Deugdenethiek 

De deugdenethiek biedt een antwoord rekening houdend met het belang van de persoon die de 

handelingen uitvoert en het motief waarmee deze dit doet. We zien een verschuiving van ‘ideale 

handeling’ naar ‘ideale karakter’, dit vormde reeds de basis voor de maatschappij van de ouder 

Grieken. Hierbij zijn de eigen emoties en zelfzorg van uiterst belang en de deugdenethiek 

evolueerde verder in de zorgethiek en tolerantie. 

3. Intro deontologie van het beroep 
3.1 Beroepscodes 

Beroepscodes zorgen voor ethiek en deontologie aan de basis van elke vorm van hulpverlening. 

Daarnaast zorgen ze voor regels ter bescherming rechten patiënten, complementaire plichten 

van hulpverleners en het bied een kader voor alle psychologen. Daarnaast benadrukt het het 

belang van onderliggende waarden van gedragsregels. In België is er reeds een wettelijk 

verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht. 

 

In deze les zullen we de vier pijlers bespreken die horen bij de beroepscodes. De les geeft echter 

geen volledig overzicht van de deontologische code, maar geeft ons wel voeling met en laat ons 

denken over ethische dilemma’s in de klinische praktijk.  

 

“De complexiteit van de situaties waarmee psychologen in aanraking komen, maakt een 

systematische toepassing van praktische regels onmogelijk. De naleving van de regels van 

deze Code berust dus op ethisch beraad en onderscheidingsvermogen.” 
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3.1.1 Respect 

De eerste pijler die we zullen bespreken is respect. Het gaat hierbij om de houding van 

een bewuste en zorgvuldige aandacht voor wie en wat zich aandient. Hierbij zetten we 

opzettelijk onze persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren aan de kant zodat de cliënt zich 

niet moet verbinden aan voorwaarden? De patiënt heeft enkele rechten en de 

hulpverlener heeft enkele plichten. 

 

Rechten patiënt Plichten hulpverlener 

Recht op vrije deelname en inzagerecht Informatieplicht  

Zelfbeschikkingsrecht Plicht tot eerbied voor morele waarden 

Recht op geheimhouding zwijgplicht 

  

Het respect voor morele waarden is zeer belangrijk. Therapie is onvermijdelijk een met 

waarden geladen proces, maar wat met waardenconflicten en de grenzen van 

zelfbeschikkingsrecht? Het ondervragen van waarden is niet hetzelfde als veroordelen 

en dit moet ook voor de patiënt op deze manier over komen. Dit vereist een zekere 

deskundigheid. De therapeut moet bereid zijn tot kritische reflectie en een besef 

hebben van de relativiteit van persoonlijke voorkeuren. Daarnaast is een zekere kennis 

over een breed spectrum van waarden en normen van groot belang. 

 

Ook het beroepsgeheim is een 

deel van de basis voor de 

vertrouwensrelatie, er is dan 

ook een groot spanningsveld 

tussen het juridisch 

perspectief en de ethische 

praktijk.  

 

 

Dilemma’s rond beroepsgeheim 

• Patiënt dreigend gevaar voor anderen 

• Patiënt slachtoffer van anderen (bv. misbruik) 

• Suïcidegevaar 

• Kennis krijgen van misdrijven in het verleden 

• … 

Beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk 

• Zorgvuldig omspringen met informatie, dossiers 

• Discretie 

• Omgaan met eigen emoties en spanningen (zelfzorg!) 

• Gedeeld beroepsgeheim 
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3.1.2 Integriteit 
• Eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, 

waarheidsliefde 
• Veronderstelt bereidheid eigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis) 
• ≠ geen fouten maken 
• Zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag 
• Verschillende aspecten: 

o Eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke 
informatie 

o Oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet?; belang van 
betrouwbare communicatie... 

o Rolintegriteit 
 

• Rolintegriteit 
= grens tussen wat wel en wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening 

o Oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen 
o Wat met geschenken? 

▪ Geen absolute richtlijnen 
▪ Primair: openen (onbewuste) betekenis van het geven op zich 
▪ Andere overwegingen: aard en grootte geschenk, wanneer, 

frequentie 
▪ Belang van verschil tussen betaling en geschenken! 
▪ Voelen mensen een zekere ‘schuld’ omdat er naar hen geluisterd 

wordt en dat het een voorwaardelijke relatie is  
▪ Een hogere betaling zorgt niet (in tegenstelling tot hoe het gebeurt 

in kledingswinkels) tot een betere hulpverlening, betere zorgen 

• Meervoudige relaties 

o Therapeutische relatie = asymmetrische relatie => meervoudige relaties 
vergroten kans op machtsmisbruik 

o Veelal geen specifieke regels 

o ≠ professionele relaties combineren? Mag niet! Bijvoorbeeld: kinesist komt 
bij een therapeut en stelt voor om een groepspraktijk op te richten, kan 
niet omdat de ene persoon een bepaalde ‘macht’ heeft. 

o Vrienden en familie in therapie? 

o Vriendschap met cliënten? 

o Overwegingen: macht in de verschillende relaties? Duur van de relatie? 
Aard/eindigheid relatie? 

o Niet altijd op voorhand duidelijk of te voorspellen 

o Voorbeeld: zoontje zit op een bepaalde kleine school, er komt een cliënte 
en wanneer die begint te vertellen blijkt dat haar zoontje op dezelfde 
school zit. Therapeut en cliënte zullen elkaar dus ook buiten de praktijk 
tegenkomen. Meedelen aan de cliënt en nagaan of zij er een probleem 
mee heeft en zo ja een oplossing voor zoeken. 

o Wel verbod op seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënt 

o Zelfs met instemming beschouwd als schadelijk 
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o Wat na beëindigen hulpverleningsrelatie? 

o Belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en 
reacties therapeut (tegenoverdracht) 

o Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie 

o Verschillende opvattingen (plaats-, theorie-afhankelijk…) 

o Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang 
patiënt, ondervragen eigen motieven…) 

 

3.1.3 Verantwoordelijkheid 

• Bereidheid zich te ver-antwoord-en voor professioneel handelen 

• Patiënt staat in vorm van afhankelijkheid ten aanzien van hulpverlener: 

machtsverhouding 

• Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven  

• Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg 

• Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor 

handelen 

• Verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen collega’s 

 

3.1.4 Deskundigheid 

• Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 

• Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van 

deskundigheid: 

A. Intellectuele deskundigheid:  

o Problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, 

synthetiseren, verzamelde kennis creatief kunnen toepassen… 

B. Vaktechnische deskundigheid:  

o Technische know-how (opleiding en ‘levenslang leren’) 

o Zorg voor kwaliteit (cf. EBP) 

o Kennen van grenzen eigen competenties => doorverwijzen als nodig 

C. Emotionele deskundigheid: 

o Persoon van de therapeut 

o Zelfkennis 

o Motivatie beroepskeuze? 

o Eigen functioneren, voorkeuren, waarden,…? 

o Omgaan met macht, intimiteit? 

o Eigen blinde vlekken, valkuilen? 

o Leertherapie, intervisie, supervisie 

D. Morele deskundigheid: 

o Vermogen om ethisch te handelen 

o Hangt samen met waarden 

o 4 componenten: ethische gevoeligheid, ethisch redeneren, ethische keuzes 

maken, uitvoeren ethisch gedrag 
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4. Morele dilemma’s analyseren: stappenplan Rothfusz (2010) 
1 De situatie in kaart brengen: beschrijving situatie, onderscheid tussen feiten, gedachten en 

gevoelens 
 

2 Het morele probleem vaststellen: dilemma formuleren 
 

3 Handelingsalternatieven verkennen 
 

4 De betrokkenen noemen en hun belangen afwegen 
 

5 De relevante waarden en normen omschrijven en afwegen 
 

6 Een handelingsalternatief kiezen (argumenteer vanuit gevolgenethiek, plichtsethiek en 
deugdenethiek) 
 

 

Voor meer uitleg omtrent het model: zie paper op Minerva! 
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PSYCHOTHERAPIE 

Inhoud 
• Focus ontwikkelingsgerichte psychotherapie 

• Toepassing 

o Depressie bij jongeren: klinisch beeld, prevalentie en verloop 

o Rol van cognitie en emotie 

o Effectiviteit van preventie en behandelprogramma’s 

o Focus op denken, voelen en doen 

1. Ontwikkelingsgerichte psychotherapie 
Focus: stoornissen bij kinderen 

Methode: longitudinale benadering 

Onderzoeksdomein: ontwikkelingspsychopathologie ( ontwikkelingspsychologie) 

Centraal uitgangspunt: kindfactoren x omgevingsfactoren 

Diagnostiek:  
  CLASSIFICATIES: op basis van kindvriendelijke, klinische vragenlijsten 

- Categoriaal: je hebt de stoornis (of niet) 
- Traditionele benadering 
- DSM = gouden standaard 

 
DIMENSIONEEL: probleem en ernst van het probleem gesitueerd in een continuüm 

- Kwantitatief = kinderen worden gesitueerd op een continuüm gaande van veel tot weinig 

problemen. 

- Screeningslijsten: ernst van de score = ernst van de psychopathologie 

 

 

 

Diathese-stress model: er spelen 2 factoren in de 

kwetsbaarheid van een kind. Ieder individu heeft een 

bepaalde kwetsbaarheid om een emotionele problemen 

te ontwikkelen, dit is enkel zo in combinatie met stress. 

Ook personen die niet kwetsbaar zijn, kunnen onder 

invloed van stress toch diezelfde drempel bereiken. 
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Mensbeeld: 

Mens = denkend wezen (cognitieve visie) 

- Rol van onderliggende schema’s 

- Sturen van aandacht, interpretatie en geheugen 

• ‘bril’ die het leven kleurt 

• Gevaar: informatie wordt niet geverifieerd 

• Belangrijk in standhoudend mechanisme 

 

De linkse kat is 

nieuwsgierig en zal 

toenadering zoeken, in 

tegenstelling tot de rechtse 

kat die angstig is en dus zal 

weglopen. De twee katten 

kijken naar dezelfde hond, 

maar ze kijken door een 

verschillende ‘bril’ die hun 

waarneming kleurt. 

 

 

Methode: 

Men bestudeert deviaties aan de normale ontwikkeling aan de hand van empirisch onderzoek, 

bij voorkeur op groepsniveau. 

Behandeling: 

Men voert een behandeling uit vanuit de Cognitieve GedragsTherapie. Deze is gericht op         

denken – voelen – doen  

2. Toepassing op depressie bij jongeren 
Wanneer we spreken van een depressie hebben we 

het op eender welke leeftijd over drie 

kernsymptomen. Bij kinderen ligt de somber- en 

prikkelbaarheid eerder op de voorgrond dan op de 

andere leeftijden. 
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Maar: 

We moeten rekening houden met leeftijdsspecifieke symptomen ten gevolge van: 

- Leeftijdsverschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling 

- Leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken 

• Baby’s (ontwikkelingstaak ‘hechting’): eet-, slaap- en groeiproblemen, huilen, 

apathie, terugtrekken uit interactie 

• Kleuters (ontwikkelingstaak ‘separatie’): huilen, prikkelbaarheid, spelremming, 

somatische klachten, afhankelijkheid, separatieangst 

• Basisschool (ontwikkelingszaak ‘prestatievermogen’): schuchter, negatieve 

gedachten, somatische klachten, onderpresteren (‘leerremming’), agitatie, 

ongehoorzaam 

• Adolescentie (ontwikkelingstaak individuatie’): ontkennen en afweren van 

depressieve symptomen en gedachten, compenseren met stoer gedrag, alcohol- 

en drugsmisbruik, seksueel promiscue gedrag, delinquentie,.. 

→ overONafhankelijkheid 

Andere extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit 

→overafhankelijkheid 

De prevalente is zeer laag in de kindertijd, maar wordt groter naarmate de leeftijd stijgt. Ook 

voelen jongeren zich meer depressief naarmate ze ouder worden. 

 De kans op herval bij depressie is zeer groot!  

  20-60%: 1-2 jaar na remissie 

  70%: herval na 5 jaar 

Er is dus nood aan fundamenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen die een rol 

spelen bij depressie. 
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3. Rol van cognitie en emotie als onderliggende 
werkingsmechanismen 
De therapie focust zich vaak op het cognitieve en de emotie aangezien deze veranderlijk zijn. Typische 

depressieve gedachten zijn dan ook vaak afhankelijk van de cognitieve schema’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is sprake van een zekere cognitieve kwetsbaarheid. 

De rol van onderliggende schema’s is dat het cognitieve structuren zijn die ons sturen in onze 

informatieverwerking. We ontwikkelen ze al vroeg in onze levensloop, al zijn het vaak negatieve 

ervaringen die mogelijks voor disfunctionele schema’s zorgen. Daar komt bij dat schema’s onbewust 

aanwezig zijn, geactiveerd worden door stressvolle gebeurtenissen/stimuli en de informatieverwerking 

beïnvloeden. 
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NIEUWE INVALSHOEK! 

Er zou een link zijn tussen een verstoorde cognitieve controle en depressie. 

uit onderzoek is gebleken dat 

jongeren met depressieve 

symptomen meer afgeleid zijn door 

negatieve/boze gezichten en meer 

energie steken in het inhiberen van 

deze gezichten. Daarnaast zouden 

ze moeite hebben om hun 

aandacht weg te richten van boze 

gezichten en zich dus lol te maken 

van negatief materiaal. 

 

 

 

 

Hoe kunnen verstoorde cognitieve processen leiden tot depressie? 

 

 

 

 

 

 

 

 LINK 1: cognitieve processen en emotieregulatie 

 

  

 

 

 

 

 

1 2 

Mediator 
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 LINK 2: emotieregulatie en depressie 

De tweede link die gelegd wordt, spreekt van een stoornis in de emotieregulatie. Het 

gaat hier dus om “processen die beïnvloeden welke emoties we hebben, wanneer we die 

hebben en hoe we die ervaren en uiten”. Er zijn zowel adaptieve als maladaptieve 

manieren van emotieregulatie. 

Voorbeelden van adaptieve manieren van emotieregulatie zijn cognitieve 

herstructurering (=temperen van negatieve gevoelens) en afleiding. Maladaptieve 

strategieën zorgen op korte termijn even voor verlichting, maar op lange termijn zeker 

niet (bv: rumineren). 
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4. Klinische praktijk: behandelingsprogramma’s 
Is behandeling nodig? JA!! 

→ er is een zekere ernst van lijden op verschillende vlakken 

→ slechte prognose 

Reeds behandelingsprogramma’s voor kinderen vanaf 8 jaar. 

 FASE 1: diagnostiek 

- Multi-method + multi-informant 

- Multiple stage aanpak (!) 

• Screening: 

Depressieve stemming: 

o Kinderen 

o Ouders/leerkrachten 

 

Risico- en beschermende factoren 

o Emotieregulatie 

o Cognities 

o Executieve functies 

o Ervaren stress thuis/school 

o Sociale vaardigheden 

→ efficiënt, goedkoop en makkelijk te scoren 

• Diagnostisch onderzoek: 

Klinisch interview 

o Module depressieve stoornissen uit Scid-juniors 

o Ouder, kind, leerkracht 

FASE 2: behandeling 

ALGEMENE COMPONENTEN 

- KIND X OMGEVING 

1. Kind 

• Opbouw therapeutische relatie 

• Motiveren voor de behandeling 

• Psycho-educatie 

 

2. Omgeving 

• Contextuele aanpak (individuele interventie, oudertraining, gezinsgesprekken, 

betrekken schoolomgeving,..) 

SPECIFIEKE COMPONENTEN 

- Depressie werkt in op wat een kind DENKT, VOELT, en DOET en zo hoort ook een goede 

behandeling hierop in te werken 
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1. DOEN 

• Mastery experiences: kleine opdrachten die ook thuis en op school kunnen 

worden uitgevoerd met garanties op succes 

! Wanneer de opdrachten te moeilijk gemaakt worden heeft dit een averechts 

effect en zal de jongere ontmoedigd zijn ! 

• Activiteiten-niveau gradueel doen toenemen adhv lijsten, weekplanning, 

huiswerkopdrachten 

• SoVa-training: sociale vaardigheden training 

 

2. VOELEN 

• Emotieregulerende interventies (1) 

o Emoties herkennen, benoemen en differentiëren 

o Hulpmiddelen: ‘doos vol gevoelens’, relaxatie, gevoelensdagboek 

o Aanbeveling: focus op positieve gevoelens 

• Emotieregulerende interventies (2) 

o Gevoelens zien als een signaal 

o Opkikkertjes introduceren 

 

3. DENKEN 

• Cognities aanpakken (1): bewustwording 

o Gesprek (non-directief): praten of spel 

o Ontlokkers: dagboekopdrachten 

o Socratisch dialoog 

• Cognities aanpakken (2): zwart kijken doorbreken 

o Sombere gedachten vangen 

o Cognitief herstructureren 

• Cognities aanpakken (3): probleemoplossend denken  

o Nauwkeurig beschrijven van het probleem 

o Informatie inwinnen bij anderen 

o Doelen in kleine, haalbare subdoelen splitsen 

o Betrekken van ouders en leerkrachten 

o Zichzelf gedifferentieerd evalueren 

Opgelet! Sommige situaties kan het kind niet zelf oplossen: 

o Ervaringen uit het verleden 

o Huidige situatie thuis, op school, met vrienden, … 

→ werken met een ruimere context + een nazorg inbouwen van 6-12 

maanden 
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INTRODUCTIE OP DE PSYCHOANALYSE 

Dit vak bespreekt hoe we de theorie de dag van vandaag gebruiken 

Psychoanalyse kan worden vergeleken met het rode 

doek. Veel mensen vinden het een controversiële 

benadering en vragen zich af of het wel een vak is dit 

thuishoort aan de universiteit. 

 

 

 

 

1. Is psychoanalyse altijd controversieel? 
M.Boudry ’De Morgen’  (2017) 

  

S. Vanheule ‘De tijd’ (2017) 

 

 

→ Freud 1909: « we brengen ze de pest » 

Vergelijking psychoanalyse met de pest 

 

 

 

 

1.1 Premisse 1: de mens is een verdeeld subject 

 homunculus (veronderstelling dat in een persoon een ‘echte zelf’ zit) 

- De basis van deze premisse is driftmatigheid 

Iedereen heeft een lichaam dat geprikkeld kan worden door zowel interne als externe 

omstandigheden. De menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch 

geregeld. Er is geen kwestie van bronsttijden zoals bij dieren, bij de mens heeft de 

driftmatigheid een biologische aanzet, maar de omgang ermee is cultureel. 
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- Driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen (extentievragen): 

• De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw 

• De positie in de partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit 

• De verhouding in generaties: verhouding met de (stief-)ouders, verhouding met 

de (stief-)kinderen / voorouders 

• De houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood (de meeste 

mensen kunnen zich ervan weerhouden hieraan gedurende de hele tijd te 

denken) 

 Daar lig je wakker van 

- Deze zijnsvragen ‘verdelen’ het subject.  

- De identificatie beïnvloed hoe we antwoorden formuleren op de vragen op basis van de 

omgeving 

Maar het gezin en de (sub)cultuur helpen ook met het beantwoorden van die vragen 

indien nodig.  

- De antwoorden die we op een bepaalde vraag geven kunnen wisselen doorheen het 

leven, maar ze blijven als een geheugenspoor = verdeeldheid 

De vorm van het omgaan met een bepaalde verdeeldheid is wat ons aanzet tot het uiten 

van symptomen. 

- Het ‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachten  blijven als het ware opgeslagen in 

onze ‘geest’. 

- Het gaat bij psychoanalyse niet om het ‘onderbewuste’, maar om het ‘onbewuste’. Dit zijn 

de gedachten die we proberen verdringen, de gedachten die we liever niet aan de 

oppervlakte houden 

- Subjectwording komt nu op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze 

nooit volledig op. Het verdeelde subject komt bovenop de drift te staan 

 

1.2 Premisse 2: psychisch functioneren is een samenspel tussen drie dimensies 

 

Het gaat hier om het imaginaire, het symbolische en het reële. Het zijn de drie lagen in het 

psychisch functioneren die samenspelen op een niet-harmonieuze manier 

 

A. IMAGINAIRE 

= beeldvorming 

- Het mentaal functioneren in imago’s, beelden 

- Zelfbeeld, beeld van een ander 

- Uit diffuse informatie bouwen we een totaalplaatje op = identificatie 
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In dit beeld zien we een snuffelende hond 

in het park. Echter zien we een afbeelding 

waarop enkele vlekken staan (diffuse 

informatie) en in die vlekken identificeren 

we een snuffelende hond in het park 

 

 

 

- De perceptie van totaalbeelden is de norm en tekorten moeten worden ingevuld. Een 

miskenning is de tendens om ook van die dingen waarvan we niet zeker zijn een beeld te 

vormen en er vanuit te gaan dat dit de werkelijkheid is. 

 

Mensen kiezen wat ze zien en misverstanden worden actief 

opgebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het imaginaire is dus het mentaal fucntioneren in termen van beelden. Vertrekkende van 

totaalbeelden zijn mensen geneigd tekorten, incoherenties en hiaten te miskennen en dit 

heeft een effect op onze manier van omgaan met zijnsvragen. 

 

B. SYMBOLISCHE 

 betekenisvol symbool 

 symbolisme 

= de mens categoriseert. We delen de wereld op, niet in 0 en 1, maar via taal, woorden,… 

 

Meer categorisatie betekent meer complexiteit. Op deze manier gaan we de werkelijkheid 

Betekenen De mens is een BEtekenaar, dit verwijst naar het woord los van de betekenis.  

- De mens kleeft woorden op de dingen: Betekent de werkelijkheid met Betekenaars 

- Meer ver-woording → meer complexiteit 

- Cultuur is een symbolisch geheel. Het bestaat uit wetten, conventies, opvattingen,… en is 

het vertrekpunt voor het individu 

→ de Ander  de ander 

- Categorieën/ woorden  zijn verbonden in structuren: betekenaars roepen andere op zie er 

associatief mee verbonden zijn. Dit bepaalt de omgang met zijnsvragen en de studie op 

individueel niveau naargelang het type pathologie (dit wordt beluisterd binnen de 
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psychoanalyse, het spreken in psychotische staat is anders dan het spreken in neurotische 

staat). 

- De stimulus en het individu spelen op elkaar in en dit vormt dan ook, samen met de 

betekenis in het spreken, de rode draad 

- Echter bepleit de psychoanalyse een studie van de betekenaar op zich 

 

C. REËLE 

Symbolische en imaginaire hebben een defensieve functie, vatten wat ontsnapt 

= het reële 

- Het reële is de confrontatie met zowel interne als externe prikkels die het intern 

evenwicht verstoren en onbehagen oproepen 

- De psychoanalyse herneemt de vraag naar het reële op individueel niveau 

→ seksualiteit/ driftmatigheid/ jouissance (=genieten) 

 


