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Praktisch 
 

⇒ Doel: inzicht in theoretische modellen, onderzoeksbevindingen + actief gebruiken van 
de inzichten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk 

⇒ Handboek is ook volgend jaar nog nodig (ontwikkelingsgerichte psychotherapie à 
best niet verkopen want kan ook later nog handig zijn) 

⇒ Begeleide zelfstudie à aantal artikels, etc. die zelfstandig ingestudeerd moeten 
worden à bij elke les is er een artikel van toepassing (kunnen ook vragen uit komen 
op het examen!!)  
 

⇒ Examen: meerkeuzevragen (25) + 1 openvraag à examen staat op 14 punten en 
practicum op 6 punten  

⇒ Practicum = individuele paper (psychodiagnostisch rapport) 
⇒ Algemene doel practicum = ervaring krijgen met de klinische ontwikkelings-

psychologische benadering bij kinderen en adolescenten 
à leren werken met screeningsinstrumenten, verschillende methoden, leren scoren 
van vragenlijsten, leren interpreteren, leren psychodiagnostisch rapport schrijven, etc.  

 
⇒ Belangrijke data: 

Ø Indienen paper (en vragenlijsten): 
§ Donderdag 14 december (9-15u) 
§ Donderdag 21 december (9-15u) 

Ø Feedback: officiële feedbackverslag eerste zittijd, na afspraak met begeleider 
 

 
⇒ Leerstof: slides + artikels + sommige boxen uit het handboek (wordt gezegd in de les 

welke juist)  
 

⇒ Twee lessen worden niet opgenomen: 19/10 Gedragsproblemen & 9/11 Aandachts- 
en impulsregulatieproblemen à alle andere lessen worden wel opgenomen  
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Hoofdstuk 1: Ontwikkeling en psychopathologie 
 
1.1      OPP en KLOP: conceptualisatie 

 
1.1.1 Definitie ontwikkelingspsychopathologie (OPP) 
 

• Developmental psychopathology: 
Ø “A general approach to understanding relations between development and its 

maladaptive deviations” (Achenbach, 1990) 
 

⇒ Achenbach is degene die een definitie van developmental psychopathology naar voor 
gebracht heeft à zal nog vaak aanbod komen in de lessen 

 
 

1.1.2 Historiek: ontwikkelingspsychopathologie (OPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jonge discipline: redenen? 
 

⇒ Het is nog een jong domein (eerste artikel ongeveer 40 jaar geleden) 
⇒ Waarom? à het gaat over het bestuderen van de maladaptieve ontwikkeling (vooral 

bij kinderen en adolescenten) à vroeger kregen psychische problemen en 
stoornissen bij kinderen veel minder aandacht; er waren dus ook geen instrumenten 
om het in kaart te brengen à de laatste jaren is dit steeds meer toegenomen 

⇒ Instrumentarium moet ontwikkelingsgevoelig, betrouwbaar en valide zijn  
⇒ Tijdsintensieve studies: follow-up, grote steekproeven à proberen voorspellen en 

verklaren waarom bepaalde zaken gebeuren à men gaat dus vaak mens over 
verschillende jaren opvolgen, daarna moeten de data nog verwerkt worden en pas 
daarna kan het gepubliceerd worden à het kost dus vaak heel veel tijd  
 
 

1.1.3 Definitie ontwikkelingspsychopathologie (OPP) (vervolg) 
 

• OPP = Beschrijven, verklaren en voorspellen van afwijkende gedragingen en 
processen door de tijd heen (~ bestuderen van afwijkende ontwikkeling) 
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⇒ Beschrijven, verklaren en voorspellen à de psychopathologie gaat de afwijkende 
ontwikkeling bestuderen à ook verklaren hoe het ontstaat, in stand wordt gehouden, 
waarom iemand ermee blijft sukkelen, etc. 
 

• KLOP = stap verder 
Ø Op grond van OPP komen tot voorkomen en behandelen van psychische 

problemen bij kinderen 
Ø OPP is onderzoeksdomein van KLOP 
Ø Toevoeging van: 

§ Diagnostiek 
§ Preventie 
§ Interventie 

 
⇒ Gaat op zoek op grond van OPP hoe we stoornissen kunnen voorkomen en 

behandelen à het voegt er dus ook nog diagnostiek, preventie en interventie aan toe 
 
 

• Klinische psychologie 
= Stoornissen in hier en nu bestuderen 

Ø OPP = vanuit ontwikkelingsperspectief 
Ø OPP = ook interesse in kinderen met risico die geen stoornis ontwikkelen of 

terug in normale ontwikkeling komen 
Ø OPP = geïnteresseerd in beschermende factoren (veerkracht) 

 
• Ontwikkelingspsychologie 

=  Bestuderen van normale ontwikkeling (ook longitudinaal onderzoek) 
Ø OPP = wat wijkt af van de normale ontwikkeling  

 
⇒ Je kan enkel weten wat er afwijkt van de ontwikkeling als je weet wat er normaal is 

voor de ontwikkeling à ook later moet je hier rekening mee houden; kennis van de 
normale ontwikkelingspsychologie is nodig om normale veranderingen in de 
ontwikkeling te kunnen herkennen en te kunnen kaderen in zijn context (vb. kleuter 
die plots geen groenten meer wil eten)  
 

⇒ KLOP gaat vanuit het hier en nu zaken bestuderen ßà ontwikkelingspsychologie 
gaat over langere tijd zaken bekijken 

 
 

Voorbeeld onderzoek 
 

• Doel: wat zijn de gevolgen van angst bij de moeder tijdens de zwangerschap voor de 
nakomeling? 

Ø Onderzoekers: Van Den Bergh (< KUL) 
Ø Start 1986-1987 
Ø 86 zwangere vrouwen (18-30 jaar, eerste baby) 
Ø Bestuderen en opvolgen van moeder, kind, moeder-kindinteractie 
Ø 4 grote fasen: Follow-up! 

§ Eerste 7 levensmaanden 
§ 8-9 jarige leeftijd 
§ 14-15 jarige leeftijd 
§ 17-jarige leeftijd  
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⇒ Onderzoek naar angst tijdens de zwangerschap en de invloed ervan op het kind à 
op verschillende tijdsmomenten de moeder, het kind en de moeder-kindinteractie in 
kaart brengen 

 
 

• Multi-methodisch 
Ø Vragenlijsten (vb. STAI, CBCL) 
Ø Observatie gedrag (vb. foetus, via ultrasound) 
Ø Ontwikkelingsschalen 
Ø Cognitieve taken 
Ø EEG,… 

 
⇒ Moeder en kind werden op verschillende manieren bevraagd en geobserveerd  
⇒ De centrale vraag was of angst van de moeder tijdens de zwangerschap effect heeft 

op het kind jaren later  
 

• Meerdere informanten 
 
 
 

• Resultaten: 
Ø Angst bij moeder effect op foetaal en neonataal gedrag: actief, prikkelbaar, 

huilen, krampen,… 
Ø Geen verschil op sommige vlakken: neurologische conditie bij geboorte, 

voedingsgedrag, mentale en motorische ontwikkeling 
 

⇒ Er was een duidelijk effect van de angst op bepaalde parameters, maar op andere 
zaken ook totaal geen effect 

⇒ Het is dus belangrijk om niet alleen te kijken waar de hypothese wel klopt, maar om 
ook te gaan kijken waar de hypothese niet klopt 
 

 
• Resultaten: 

Ø T2: angst voorspellend voor psychopathologie (ADHD, stemmings-
stoornissen,…) 

Ø T3: angst voorspellend voor gebrek aan responsinhibitie 
Ø T4: angst voorspellend voor gebrek aan cognitieve controle 

 
⇒ Op tijdstip 2 was er vb. een grote kans op ADHD à op tijdstip 3 meer kans op een 

gebrek aan responsregulering (vb. meer drank- en drugsgebruik) à op tijdstip 4 was 
er meer kans op een gebrek aan cognitieve controle 
 

 
1.1.4 OPP = verklaren 
 

• Drie casussen depressie (meisjes, 15 jaar oud) 
Ø Mira: genetische belasting (mama) 
Ø Loes: gepest en schooluitval 
Ø Silke: afwijzing ouders 

 
• Welke verklarende processen en mechanismen zijn verantwoordelijk voor oorsprong, 

toename, afname, instandhouding van probleemgedrag? 
à Verschillende verklaringsniveaus! 
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⇒ Als we de linkt leggen met de praktijk kan je vb. drie jongeren met een depressie 
hebben die allemaal een ander verhaal hebben over hoe de depressie is ontstaan 

Ø Vb. bij Mira is er een grote genetische belasting (moeder is ook al lang 
depressief) 

Ø Vb. bij Loes is er een familie waar geen depressie in voorkomt, maar zij kende 
slechte periodes op school, etc. 

Ø Vb. bij Silke is er ook geen genetische belasting, heeft een goede schooltijd 
gehad, maar de ouders zijn op een bepaald moment gescheiden en heeft 
hierdoor een depressie ontwikkeld  

⇒ Het is dus belangrijk om te kijken wat het juist verklaart, hoe iemand iets gekregen 
heeft 
 

 
• Ideaal = verschillende verklaringsniveaus integreren (gedragsgenetica, biologische 

systemen, neuropsychologie, gezinspsychologie,…) 
Ø Vb.: model van Pennington (2002) cf. Figuur  

 
⇒ Er zijn heel veel verschillende mogelijke niveaus om zaken te verklaren 

Ø Bij de ene stoornis is de rol van de genen vb. groter dan bij de andere stoornis 
à de genen kunnen dan ook nog voor verschillende stoornissen op 
verschillende leeftijden een bepaalde rol spelen 

Ø Neurologische mechanismen in de hersenen kunnen ook een bepaalde 
invloed hebben  

Ø Hoe de hersengebieden zelf ontwikkeld zijn kan ook veel verklaren  
Ø Je moet ook de context mee in rekening brengen à zowel voor het zoeken 

naar verklaringen, protectieve factoren, etc. à ouders, familieleden, 
leeftijdsgenoten, maatschappij, etc. 

 
 
Integratiegedachte: Pennington (2002) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à 4 elkaar aanvullende analyseniveaus 
à Verklaringsmodel voor psychopathologie bij kind 
à Reductionistisch? Integratief? Revolutionair? 

 
⇒ Het integreert verschillende verklaringsniveaus voor psychopathologie bij kinderen 
⇒ Etiologie is vooral de biologische/genetische basis 
⇒ Executief functioneren bij kinderen/jongeren is iets waar nog maar recent onderzoek 

naar gedaan wordt  
⇒ Het zijn dus vier analyseniveaus die elkaar aanvullen  
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• Alle gedrag (sociaal, emotioneel, cognitief) heeft een neurochemisch en 
neurobiologisch substraat à bestuderen van (neuro)biologische correlaten = 
belangrijk 

ßà reductionisme, teruggaan naar enkelvoudige biologische oorzaken 
 
 

• Verschillende analyseniveaus zijn complementair: bidirectionele causaliteit 
à Cf. Epigenetica: invloed van stress, opvoeding op genexpressie en 
hersenontwikkeling 
 
ßà lineaire causaliteit van biologie naar psyche 

 
⇒ Het is belangrijk van “het zit in de genen” de nuanceren à elk symptoom heeft wel 

min of meer een genetische verklaren en het is interessant om de rol van de genen te 
onderzoeken, maar alle verklaringsniveaus zijn complementair dus er zijn ook andere 
zaken die zeker een rol spelen 

⇒ Epigenetica komt ook steeds meer aan bod = ook de omgeving kan een invloed 
hebben op je genen  

⇒ Het is dus niet uni-causaal à bepaalde zaken keren steeds terug à vb. bij anorexia; 
door het ondergewicht worden bepaalde hersenfuncties aangetast à de symptomen 
hebben dus ook weer gevolgen voor het gedrag  

⇒ De terugkerende pijlen zijn dus belangrijk à maakt een gedrag transactioneel 
 
 
 

• Toekomst: Psychopathologie gedefinieerd door mechanismen in plaats van 
symptomen? 

Ø Vb. “disinhibitieprobleem”, “emotieregulatieproblemen” 
Ø Beter inzicht in comorbiditeit tussen aandoeningen (vb. ADHD en obesitas) 
Ø > Louter gedragsdiagnostiek maar ook aandacht voor neurobiologische 

markers 
§ Cf. NIMH research priorities: nieuw classificatiesysteem! 

 
⇒ Dat psychopathologie gekenmerkt wordt door die onderliggende verklaringen kan 

ervoor zorgen dat men meer inzicht krijgt in de comorbiditeit 
⇒ Eetproblemen gaan vb. heel vaak samen met zelf-verwondend gedrag à zijn beiden 

een manier van emotieregulatie à net hetzelfde met overmatig alcoholgebruik  
⇒ In de toekomst gaat er dus veel meer gekeken worden naar onderliggende 

mechanismen 
 
 
 
1.1.5 OPP = voorspellen 
 

• Nood aan longitudinaal onderzoek: zijn factoren die voorafgaan in de tijd statistisch 
predictief voor latere uitkomstmaten? 

 
⇒ Vb. onderzoek naar de invloed van pesten op eetproblemen à men gaat dit 

longitudinaal bekijken  
⇒ Men kan dan ook gaan kijken naar de factoren die kinderen minder of meer 

kwetsbaar maken 
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• Nuances: 
Ø Statistisch bepaalde kans voor een geïdentificeerde risicogroep 

à zegt nooit iets over één specifiek individu 
Ø Complexe interacties in rekening brengen 

à cf. Transactioneel model! 
Ø Toevalsfactoren in rekening brengen 
Ø Opletten voor historicisme: zoektocht naar “de” oorzaak steeds mogelijk? + 

zegt niets over beïnvloedbaarheid  
 

⇒ Men bekijkt het op groepsniveau, dus men kan geen uitspraken doen per individu à 
het gaat om statistisch bepaalde kansen voor een bepaalde (risico)groep 

⇒ Het is belangrijk om dit altijd in het achterhoofd te houden à vb. bij het lezen van 
wetenschappelijke artikels; het besluit geldt niet voor iedereen 

 
⇒ Het gaat om de combinatie van factoren à het is nooit één factor die zal bepalen dat 

een stoornis tot uiting komt à daarom is het ook vaak moeilijk om te voorspellen welk 
kind juist een stoornis zal / zou kunnen ontwikkelen en welk kind niet 

 
⇒ Sommige factoren kan je niet voorspellen (vb. een ongeluk meemaken) à ook al heb 

je geen risicofactoren en loopt alles goed, toch kunnen er dingen gebeuren waardoor 
een stoornis tot ontwikkeling kan komen (= toevalsfactoren) 

 
⇒ Opletten voor historicisme à vb. we weten dat er een link is tussen alcoholgebruik 

tijdens de zwangerschap en latere stoornissen bij het kind à je kan de klok niet 
terugdraaien, dus je kan dit niet gaan beïnvloeden à daarom is het belangrijk om 
naar de onderliggende mechanismen te gaan kijken à vb. het kind leren om zijn 
gedrag beter te inhiberen  

⇒ Je kan de wetenschappelijke resultaten dan wel gebruiken om mensen te gaan 
informeren en aan preventie te doen 

 
 

• Toepassing: 
Ø Bestuderen van ontwikkelingstrajecten  
Ø “The product of an applied science is as good as the knowlegde that gets into 

the hands of those who do not produce the science” (Tremblay, 2006) 
 

⇒ Tremblay deed veel onderzoek naar ontwikkelingspaden à je onderzoek is maar zo 
goed als je er in de praktijk ook iets mee kan doen 

⇒ De theorie is heel belangrijk om te weten, om in de praktijk toe te passen à 
tegelijkertijd is het ook in de praktijk belangrijk om de theorie van daaruit mee te 
stuwen à vandaag is hier nog een heel grote kloof tussen 
 

⇒ Longitudinale studies kunnen zeker interessante resultaten opleveren waar men in de 
praktijk iets mee kan doen 

 
Voorbeeld: 
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• Doel en methode 
Ø Bestuderen van fysieke agressiviteit bij kinderen 
Ø 13 439 Canadese gezinnen met kind tussen 9 en 48 maanden oud 
Ø Follow-up tot leeftijd van 11 jaar! 
Ø Huisbezoeken om de 2 jaar (interview + vragenlijsten) 

 
• Resultaten: 

Ø Piek fysieke agressie in peutertijd 
Ø 3 groepen: 

1) Licht (31,1%): weinig FA als peuter + daling met ouder worden 
2) Middelmatig (52,2%): occasioneel FA als peuter + daling met ouder 

worden 
3) Hoog (16,6%): frequent FA als peuter + niveau blijft hoog en stabiel met 

ouder worden 
 

⇒ Drie trajecten / groepen: 
Ø Groep die helemaal beneden zit 

vertoont weinig fysieke agressie als 
peuter 

Ø De middelste groep toonde al een 
iets duidelijkere piek in agressie 
rond de 3,5 jaar à nadien daalt dit 
wel terug 

Ø De bovenste groep zijn zij die 
redelijk hoge niveaus van agressie 
vertonen à dit blijft ook redelijk 
hoog stabiel à dit is een groep die 
in het oog gehouden moet worden 

 
 

• Vergelijking tussen trajecten? 
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⇒ Hij heeft verschillende variabelen bekeken en hij heeft gekeken of er een factor of 
variabele is die kan voorspellen of je een grotere kans hebt om in de meest 
agressieve groep te komen 

⇒ Jongens bleken meer kans te hebben dan meisjes, socio-economische status bleek 
ook een factor, opleidingsniveau van de moeder ook en ineffectief ouderschap ook 

⇒ Hoe meer risicofactoren er bij iemand aanwezig zijn, hoe groter de kans  
 
 

• Predictoren traject 3? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conclusies en implicaties 
Ø “Typical (normative) trajectory”: kinderen leren FA inhiberen + alternative 

problem solving strategieën  
§ ~ socialization of aggression  

 
Ø “Atypical (elevated) trajectory”: problemen met inhibitie 

§ Verklaring? Familiekarakteristieken (interactie met neurologische, 
genetische deficieten?) 

Ø Geen stijgend traject: weinig kinderen die niet agressief zijn als peuter en het 
pas op latere leeftijd aanleren 
 

Ø Limitaties 
§ Generalisatie naar andere vormen van agressie? Hoe ontstaat de 

“piek” in peutertijd? Enkel moeder als informant?  
 

Ø Belang vroege interventie! 
§ Aanleren adaptieve strategieën op jonge leeftijd 

 
⇒ Typisch traject: sommige kinderen leren de fysieke agressieve gedragingen inhiberen 

à ze leren andere oplossingsvaardigheden om te bekomen wat ze willen à bij heel 
veel kinderen is er even een piek en daarna leren ze om op een andere manier hun 
gedrag te reguleren 

⇒ Atypisch traject: sommige kinderen leren niet hun gedrag te inhiberen à dan gaan 
kijken wat hiervoor verklaringen kunnen zijn (vb. als de ouders snel agressief worden, 
gaan kinderen dit overnemen) 
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⇒ Positief was wel dat er geen stijgend traject was à er zijn weinig kinderen die als 
peuter niet agressief waren en op latere leeftijd plots agressief werden 

⇒ Negatief was dat het onderzoek enkel iets zegt over fysieke agressie à op vlak van 
verbale agressie zal men een nieuw onderzoek moeten doen à men heeft ook niet 
onderzocht waarom de piek juist in de peutertijd plaatsvindt à men heeft ook enkel 
de moeder erbij betrokken en niet de vader; dit had nog tot andere resultaten kunnen 
leiden  

⇒ Belang van vroege interventie à als er kinderen zijn waar je op vroege leeftijd al bij 
kan voorspellen dat ze in de hoge groep zitten, kan er aan preventie gedaan worden 

 
 

• Toepassing: 
Ø Identificeren van risicogroepen à opstellen van preventieprogramma’s  

 
 
 
 
1.2      Afwijking van normale ontwikkeling? 
 
1.2.1 OPP = beschrijven  
 

• Wat is afwijkend van de normale ontwikkeling? 
• Nut? 

Ø Communicatie 
Ø Bestuderen incidentie, prevalentie 
Ø Bestuderen verloop 

 
 

à MAAR ook klinisch relevant: 
Ø Diagnostische cyclus: uitspraak over aanwezigheid en aard van 

psychopathologie bij kind en jongere (onderkennende diagnostiek) 
Ø Zie ook: Assessment van psychopathologie: categorisch of dimensioneel? 

(H9) 
 
 

⇒ 1/5 kinderen/jongeren heeft psychische problemen à ze voldoen op zich misschien 
nog niet aan alle criteria van de stoornis, maar ze vormen wel een risicogroep  

⇒ Als we kijken naar wat nu juist afwijkt van de normale ontwikkeling, is dit belangrijk 
voor: 

Ø Communicatie (vb. weten wat anorexia juist inhoudt) 
Ø Incidentie, prevalentie (vb. weten hoeveel kinderen/jongeren er lijden aan een 

bepaalde stoornis) 
Ø Verloop  

 
 

⇒ Het is goed om te kunnen beschrijven wat er juist aan de hand is à diagnostische 
cyclus à het is belangrijk van goed te beschrijven over welk probleem je het juist heb 

⇒ Onderkennende diagnostiek is belangrijk à weten wat er aan de hand is  
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1.2.2 Verschillende benaderingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ De twee benaderingen kunnen samen gebruikt worden à kan vaak een meerwaarde 
zijn om ze beiden op te nemen in je categorisch proces 
 

⇒ Kwalitatief verschil (= je hebt het of je hebt het niet) vs. gradueel verschil (= 
pathologie bekijken op een continuüm) 

⇒ Klinisch-psychiatrisch vs. empirisch-statistisch  
⇒ Psychiatrisch vs. psychologisch 
⇒ Rutter vs. Achenbach 
⇒ Stoornissen/diagnoses vs. syndromen 
⇒ Wel/geen probleem vs. kenmerken van een probleem 
⇒ DSM / ICD vs. CBCL à het zijn beiden classificaties op gedragsniveau, maar het 

gaat niets zeggen over de onderliggende mechanismen 
 
 
 
Overeenkomsten tussen beide systemen 
 

• Classificatie op gedragsniveau (beschrijvende/fenotypische classificaties) 
Ø Achterliggende oorzaken? Biologische markers? 

 
• A-theoretisch: steunen op theorie over ontstaan, beloop en behandelen van 

problemen en stoornissen 
 

• Wetenschappelijk onderbouwd (cf. Revisie DSM) 
 

• Wereldwijd verspreid en gebruikt (MAAR rekening houden met mogelijke culturele 
verschillen) 

 
• Dynamische ontwikkelingen: integratie? 

Ø DSM-systeem: aandacht voor pathologie bij kinderen en jongeren à 
ontwikkelingsperspectief (~ dimensionaliteit) 
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Ø ASEBA-systeem: intro klinische grensscores en DSM-georiënteerde 
subschalen (indicaties, geen diagnose!) 

 
⇒ Zowel in DSM als CBCL gaat het niet over oorzaken  
⇒ Steunen niet op een theorie, maar zijn wel wetenschappelijk onderbouwd  
⇒ Het houdt soms minder rekening met culturele verschillen à onderzocht, maar de 

items bleken wel binnen de culturen betrouwbaar genoeg  
⇒ Het is mogelijk om de systemen te integreren à men ziet dit ook in de systemen zelf; 

men gaat in de DSM vb. nu veel meer rekening houden met ontwikkelingsaspecten 
ßà bij de CBCL komen er cutoff scores waardoor ze toch ook wel categorieën 
introduceren  

 
 
1.2.3 Foute classificaties? 
 

• Verschil tussen informanten 
Ø Vb.: tussen clinici bij stellen DSM-diagnose 
Ø Vb.: rapportage depressie door verschillende informanten 

 

 
⇒ Vb. verschillende clinici bevragen een kind à hopelijk komen ze tot dezelfde 

conclusie à maar dit is wel altijd een subjectieve conclusie (vb. de ene zal een 
bepaald criteria wel als aanwezig zijn en de andere niet) 

⇒ Het is dus altijd belangrijk om multi-methodisch te gaan werken à zo proberen om de 
foute classificaties te vermijden 

⇒ Er is vaak een groot verschil in informanten à het is belangrijk om je hier bewust van 
de zijn (vb. het kind zal zich op school misschien anders gedragen dan thuis) à die 
verschillen kunnen je ook juist heel veel informatie bieden (vb. waarom ziet de 
moeder het niet? Is het kind bang om iets te zeggen?)  

 
 

• Dimensionele schalen categorisch gebruiken: 
Ø Vals positieven: “over-identificeren” ~ sensitiviteit 

à Vb.: screening mogelijke risicogroep 
Ø Vals negatieven: “onder-identificeren” ~ specificiteit 

à Vb.: enkel die kinderen identificeren van wie men praktisch zeker is dat ze 
de stoornis hebben 
 

§ Foutenmarge berekenen 
§ Klinische grensscores aanpassen afhankelijk van het doel 
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Ø Illustratie: sensitiviteit CDI (box 9.3): 
§ Score 13 als cutoff in klinische groep 
§ Score 19 als cutoff in algemene populatie 

 
⇒ Als je dimensionele schalen categorisch gaat gebruiken, ga je altijd vals-positieven 

en vals-negatieven bekomen à elke vragenlijst krijgt hiermee te kampen  
⇒ Zie Box 9.3 in het handboek à meer uitleg over hoe men gekomen is tot die 

verschillende grenswaarden: 
Ø Drie scores bij de CDI 

§ De ideale score = 16 
§ Als je kinderen er uit wil halen die een stoornis hebben is de beste 

score = 13 
§ Als je een populatie gaat bekijken en je geen foute uitspraken wil doen 

leg je best de score op 19 
⇒ Afhankelijk van het doel van je vragenlijst kan je dus verschillende scores gaan 

hanteren 
 

 
1.2.4 Andere aspecten voor bepalen van afwijking? 
 

• Wat is eigen aan normale ontwikkeling? (zie verder) 
• Hulpvraag? Slechts 2% zoekt hulp! 
• Lijden/impairment? 

à Voorbeeld: studie Carter et al., 2010 
Ø Klinisch interview bij 1329 ouders over kind (M age = 3 jaar) 
Ø 32% van kleuters stoornis 
Ø MAAR: bij 10% geen significant lijden die gewone functioneren belette à bij 

22% wel ernstige problemen die school readinness beperken 
 

⇒ Er zijn ook nog een aantal andere zaken die je mee in rekening moet brengen à vb. 
wanneer een gedrag nog eigen is aan de normale ontwikkeling en wanneer niet 

⇒ Vb. is er een hulpvraag? à als je enkel gaat kijken naar wie er hulp zoekt ga je 
sowieso met een onderrapportage zitten à heel veel jongeren vragen geen hulp 

⇒ Vb. is er lijden? à de mate waarin een bepaalde problematiek interfereert met het 
dagelijks leven à als je het lijden niet mee in rekening brengt ga je ook een 
overrapportage hebben van wie er eigenlijk nood heeft aan hulp à vb. je kan een 
minimaal aantal symptomen hebben, maar toch heel veel lijden ervaren; dan verdien 
je het even hard om een behandeling te krijgen 

 
 
1.2.5 Prevalentie van kinderpsychopathologie  
 

• Eerste epidemiologische studies 
Ø Rutter (in 1964): eiland Wight 

§ Alle kinderen tussen 9 en 11 jaar (~ hele populatie; N = 3500) 
§ Gedragsvragenlijst voor ouders en leerkrachten 
§ 13% in problematische groep (> kritische score) 
§ Stabiliteit? FU-onderzoek: climbers, fallers, permanents (= 

verschillende stoornis) 
 

⇒ 1/5 kinderen heeft psychische problemen  
⇒ 1/20 kinderen heeft echt een psychische stoornis  
⇒ Rutter heeft één van de eerste epidemiologische studies gedaan rond de 

aanwezigheid van psychopathologie bij kinderen à hij ging dus een ganse groep 
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bevragen à hij selecteerde één eiland en heeft daar alle kinderen tussen 9 en 11 
bevraagd (de ouders en de leerkrachten)  

⇒ 13% kwam in de problematische groep à men heeft de groep dan opgevolgd over 
verschillende jaren en men zag dat er climbers, fallers en permanents zijn à men 
zag hier wel verschil in afhankelijk van de stoornis  
 

 
Ø Champion, Goodall en Rutter (1995): London 

§ Prevalentie van 25% 
§ Verklaringen? 

 
⇒ Hij deed daarna hetzelfde onderzoek in de stad Londen à prevalentie cijfer van 25% 

à stedelijke omgeving zorgt voor meer prikkels, stressvollere omgeving, ouders 
minder tijd voor de kinderen,… 

⇒ In een grootstad is er ook meer criminaliteit dus kinderen komen hier vaken mee in 
contact à afhankelijk van de plaats kunnen er dus zeker verschillen zijn in 
prevalentiecijfers  

 
• Prevalentie in Benelux 

Ø Studies van Verhulst (sinds 1983, om de twee jaar) 
§ Kinderen 4-16 jaar (n = 1615; aselecte representatieve steekproef); 

vragenlijst bij ouders 
§ Prevalentie: 10-15% 
§ F.U. na 14 jaar: 

à geen toename psychopathologie 
à stabiliteit bij 41% van de jongeren met klinische score op T1 (bij 
59% dus verdwenen) 
à meer stabiliteit bij adolescenten 
à internaliserende en externaliserende problemen even stabiel 
à soms “verspringen” van stoornis 
à nadeel: geen controle voor hulpverlening tussendoor 

 
⇒ Eerst onderzoek bij kinderen tussen 4 en 16 jaar à 10-15% problemen 
⇒ Na 14 jaar: bij 41% was er stabiliteit à wil dus zeggen dat als men in het begin 

klinisch scoorde, men na 14 jaar nog steeds klinisch scoorde 
⇒ Maar dit wil dus ook zeggen dat 59% van de kinderen na 14 jaar niet meer klinisch 

scoorden à we kunnen dan gaan kijken welke factoren ervoor gezorgd hebben dat 
de psychopathologie niet gestegen of stabiel gebleven is  

⇒ Soms waren stoornissen ook versprongen à vb. na 14 jaar geen sociale problemen 
meer maar depressieve problemen  

⇒ Nadeel: ze hebben niet gekeken in welke mate er tijdens die 14 jaar eventueel hulp 
werd gezocht à men weet dus niet juist hoe het komt dat de problemen verdwenen 
 

 
• Studies van Verhulst (vervolg) 

Ø F.U. na 24 jaar: 
à jongeren tussen 28-40 jaar 
à respons rate 66% 
à klinisch interview bij jongeren zelf 
à bij 26% nu wel stoornis (niet in 1983) 
à bij 33% stabiliteit (risicogroep op jonge leeftijd); 
à opnieuw “verspringen” van problemen (vb. gedragsproblemen à depressie 
of gedragsprobleem) 
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⇒ 66% heeft bij de tweede follow-up nog deelgenomen à de resultaten kunnen ons 
veel leren, maar wie weet was de 44% die niet meer wou deelnemen wel juist de 
meest klinische groep 

⇒ Men zag dat er bij 26% nu wel een stoornis ontstaan was 
⇒ Bij 33% was er stabiliteit  

 
 

• Prevalentie in Vlaanderen 
Ø Studie van Hellinckx (1993) 

§ Kleuters 3-6 jaar (N = 800) + jongeren 6-12 jaar (N = 1218); CBCL bij 
ouders 

§ Prevalentie: 15,4% ernstige emotionele of gedragsproblemen (1 op 6!) 
= 240 000 hulpbehoevende jongeren op een totaal van 1 555 362 
jongeren op dat moment 

§ MAAR: slechts 1 op 10 had hulp 
§ Belangrijk: 84,6% doet het dus wel goed! 
§ FU?? 

 
⇒ De CBCL komt regelmatig terug à het is een vragenlijst die we nog heel vaak gaan 

zien terugkomen 
⇒ Prevalentie in Vlaanderen: 15.4% à de cijfers verspringen niet heel hard over de 

jaren heen 
⇒ Ook al is er nog niet echt sprake van een stoornis, er is wel sprake van lijden bij deze 

jongeren  
⇒ Slechts 1/10 had op dat moment hulp à veel jongeren blijven er dus mee rondlopen 

 
 

• Verschillen in prevalentie? 
Ø Studiegroep (vb. Europa vs. VS; culturele verschillen) 
Ø Instrument (categoriaal vs. dimensioneel) 
Ø Leeftijd (kleuters, lagere school, adolescenten) 
Ø Informant (ouders, leerkrachten, jongere zelf) 
Ø Soort probleem/stoornis (AN vs. Angststoornis) 
Ø Geslacht (gedragsproblemen vs. emotionele problemen) 

 
⇒ Amerikaanse cijfers zijn meestal iets hoger naar prevalentie toe 
⇒ In bepaalde culturen komt een bepaalde vorm van pathologie vaker voor dan in 

andere culturen 
⇒ Als men categoriaal gaan kijken komt men lagere cijfers uit dan wanneer men 

dimensioneel gaat kijken 
⇒ In bepaalde leeftijdscategorieën komt een bepaalde stoornis ook meer voor  
⇒ Welke informant je gebruikt geeft ook een belangrijk verschil  
⇒ Internaliserende of externaliserende symptomen à wordt door verschillende mensen 

wel of niet opgemerkt 
⇒ Geslacht speelt ook een rol à eetstoornis komt meer voor bij meisjes dan bij jongens  

 
 
1.2.6 Soorten prevalentiestudies 

 
• Voorbeeld 1: Kessler et al., 2005 

Ø Amerikaanse volwassenen (vanaf 18 jaar) 
Ø Meer dan 9000 participanten  
Ø Interview over symptomen van psychopathologie tijdens jeugd 
Ø 46% rapporteert ooit stoornis gehad te hebben 
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Ø = Age of onset-studie (op welke leeftijd wordt een stoornis voor het eerst 
gesignaleerd?) 

§ Angst: 5 jaar 
§ Drankmisbruik: 15 jaar 
§ Depressie: 11 jaar 

Ø Nadeel: retrospectief, vaak grote mediaan 
 

⇒ Age of onset studies à kijken op welke leeftijd een stoornis ontstaan is à 
angststoornissen ontstonden meestal op 5-jarige leeftijd vs. drankmisbruik op 15-
jarige leeftijd 

⇒ Kan je ook de vraag stellen hoe betrouwbaar dit juist is à mensen zeggen wel 
wanneer bij hen de symptomen voor het eerst ontstaan zijn maar je weet dit natuurlijk 
nooit heel zeker  

⇒ Het is retrospectief à er zitten grote verschillen in van persoon tot persoon  
 
 

• Voorbeeld 2: Costello et al., 2003 
Ø Jaarlijks opvolgen van 1420 jongeren (9-13 jaar) tot leeftijd van 16 jaar (en 

verder) 
Ø Gestructureerd interview van jongere zelf  
Ø Resultaat: 

§ PP binnen één meting: 13% 
§ Op 16 jaar, over alle metingen: 37% minstens één psychologische 

stoornis = lifetime prevalentie 
§ Op 21 jaar, som alle stoornissen ooit gedetecteerd in deze groep = 

cumulatieve prevalentie (Copeland et al., 2011) 
o 61% tussen hun 9 en 21 jaar minimum één diagnose 
o 21% subklinische symptomen 

à Ooit meemaken van psychiatrisch probleem blijkt universeel  
à Kanttekeningen: stabiliteit? Lijden? Andere landen? 

 
⇒ Binnen één meting van jongeren gevonden dat bij 13% psychopathologie 

gerapporteerd werd 
⇒ Op 16 jaar zag men dat 37% wel minstens één psychologische stoornis rapporteerde 

= lifetime prevalentie 
⇒ De cumulatieve prevalentie à alles optellen  
⇒ Het toont aan dat zo’n prevalentiecijfers kritisch bekeken kunnen worden à vb. is er 

stabiliteit? Lijdt iedereen er wel onder? Hoe zit het in andere landen? à door 
onderzoeken kritisch te leren bekijken kan je heel wat nuanceren  

 
 
 
1.2.7 Cf. OPP = beschrijven 
 

• Wat is afwijkend van de normale ontwikkeling? 
 
 
 
1.2.8 Wat is normale ontwikkeling? 
 

• Ontwikkelingstaken 
Ø = normale uitdagingen voor een kind op 

een bepaalde leeftijd 
Ø Kunnen spanningen meebrengen  
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Ø Leiden tot veranderingen in gedrag, gevoelens, gedachte (vb. 
stemmingswisselingen, opstandig gedrag) 

Ø Dus: niet noodzakelijk signaal van afwijkende ontwikkeling of psychische 
stoornis, wel oordeel van doorlopen van bepaalde ontwikkelingstaak (al dan 
niet succesvol) 

• Tabel: zie afbeeldingen hieronder! 
 

⇒ Ontwikkelingstaken zijn normale taken die wel spanningen kunnen meebrengen à dit 
kan lijden tot afwijkend gedrag waardoor ouders zich zorgen maken 

⇒ Bij het ene kind lukt het makkelijker om door zo’n taak te geraken dan bij het andere 
à de kortdurende gedragsverandering wil dus niet zeggen dat het kind op dat 
moment een stoornis heeft  

⇒ De ontwikkelingstaken uitleggen aan ouders kan al voor heel wat opluchting zorgen 
à het is dus belangrijk als psycholoog om het gedrag te herkennen 

 
Ontwikkelingstaken 0-2 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingstaken 2-6 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 19 

⇒ Sommige kinderen leren heel snel dat ze niet altijd krijgen wat ze willen, en bij 
anderen gaat dit veel moeilijker 

 
 
 
Ontwikkelingstaken 6-11 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wat is afwijkend van de normale ontwikkeling? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Dit is heel eigen aan de ontwikkeling op die leeftijd à kinderen gaan rivaliseren, moet 
leren om zich sociaal te gedragen, zoeken naar wat een goede vriendschap is,… 
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Ontwikkelingstaken 12-15 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Wat is afwijkend van de normale ontwikkeling? 

 
 

 
⇒ Ouders moeten leren loslaten en leren zien dat 

de adolescent ook andere interacties opbouwt 
 
 
 
 
Ontwikkelingstaken 15-20 jaar 
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⇒ Het is belangrijk om de ontwikkelingstaken in de praktijk mee te nemen à je kan ze 
gebruiken om te weten wat normaal gedrag is voor een bepaalde leeftijd, waar de 
risico’s zitten en wat geen normaal gedrag is  

⇒ Als kenmerkende gedragingen een hele tijd duren, dan weet je dat dit geen normaal 
gedrag is meer is à dan moet je het zien als een indicatie van een zich 
ontwikkelende vorm van psychopathologie 

⇒ Je moet het dus altijd kaderen in de normale ontwikkeling, maar het niet zomaar 
afdoen als normaal  

 
 
1.2.9 Beschrijven: culturele factoren 
 

• Is de adolescentiefase een typisch westers fenomeen? 
(< Anglo-Amerikaanse visie op PP) 

Ø Margaret Mead: typische puberteitsproblemen wel bij Amerikaanse jongeren, 
niet op eiland Samoa 

 
• Japan: kinderen zelden gescheiden van moeders 
• Kibbutz in Israël: kind 4u/dag bij ouders 
• Toilettraining: gewijzigd sinds wasmachine 
• 100 jaar geleden: andere houding ten opzichte van kinderen in onze maatschappij 

(minder lichamelijk contact, meer autonomie) 
• Anorexia vooral bij culturen met hoge prestatiedruk 
• (Cf. Hoofdstuk 8 à geen leerstof) 

 
⇒ Er kunnen belangrijke culturele verschillen zijn wanneer men pathologie in kaart gaat 

brengen 
⇒ Jongeren op eiland Samoa maakten niet dezelfde problemen mee als de jongeren in 

Europa en Amerika  
⇒ Men ziet ook verschillen in culturen in de manier waarop ouders met hun kinderen 

omgaan à vb. in Japan worden kinderen niet snel gescheiden van de moeder vs. bij 
ons gaan kinderen vaak al redelijk snel daar de crèche  

⇒ Zie vb. toilettraining à door de wasmachine zijn kinderen vandaag later zindelijk 
omdat er minder negatieve gevolgen zijn  

⇒ Zie vb. eetstoornis à anorexia komt vaker voor in culturen waar een grotere 
prestatiedruk is  
 

 
1.3      Modellen van normale ontwikkeling 
 
 
 

⇒ Drie soorten modellen 
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1.3.1 Trekmodel 
 

• Ontwikkeling wordt bepaald door individuele karakteristieken (endogene factoren) 
 

• Trek/trait relatief onbeïnvloedbaar, autonoom 
Ø Aangeboren trait: vb. temperament 
Ø Verworven trait: vb. copingsvaardigheden  

 
• Houdt geen rekening met effecten van omgeving op een kind 
• Vb. : gehechtheidstheorie als trekmodel (vroeger) 
à Momenteel verworpen! 

 
• Variant: littekenmodel (kind blijvend getekend door blootstelling aan aversieve 

ervaring, vb. mishandeling) 
 
 

⇒ Trekmodellen zijn modellen die vooropstellen dat de ontwikkeling van een kind 
bepaald wordt door een trek à kan aangeboren of verworven zijn 

⇒ Vroeger werd vb. de gehechtheidstheorie als een trekmodel gezien à het is iets wat 
zich in de eerste levensjaren ontwikkeld en dit beïnvloedt de ganse verdere 
ontwikkeling van het kind à nu is dit verworpen  

⇒ Littekenmodel à iets wat gebeurd is kan je niet teniet doen, het is een litteken 
geworden en dit kan de ontwikkeling blijvend gaan bepalen à dit wil niet zeggen dat 
je niet in de ontwikkeling kan ingrijpen  
 

 
 

1.3.2 Omgevingsmodellen 
 

• Ontwikkeling wordt beïnvloed door externe omgevingsfactoren (exogene factoren) 
 

• Contexten bij kind: 
Ø Prenatale omgeving 
Ø Opvoeding 
Ø School en leeftijdsgenoten 

 
• Dynamisch: omgeving à sociaal-emotioneel functioneren 

Ø Als de omgeving verandert, verandert ook het individu 
Ø Met andere woorden; elke eigenschap van het kind kan bijgestuurd worden 

mits de juiste omgeving 
Ø Vb. : (sociale) leertheorie 

 
• Klinische invalshoek! 

Ø Vb. gedragstherapie (Patterson) om gedrag van kinderen bij te sturen: straffen 
versus belonen 

 
 

⇒ Verschillende contexten: prenatale context, opvoedingscontext, school, 
leeftijdsgenoten, etc. à vergeleken en met het trekmodel is dit een veel dynamischer 
model want de omgeving kan het gedrag beïnvloeden en je kan ook via de omgeving 
het gedrag gaan bijsturen  
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Ecologisch model: 
 

• Voorbeeld: Bronfenbrenner (1977): contexten op micro-, meso- en macroniveau 
 
 

⇒ Microniveau = de ouders, etc. 
⇒ Mesoniveau = de school, de 

klas, het werk van de ouders, 
etc. 

⇒ Macroniveau = de gemeen-
schap, de cultuur, de ruimere 
omgeving 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Voorbeeld: Belsky (1980): opvoedingsomgeving in een ecologisch model 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ De opvoeding heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het kind 
⇒ De opvoeding wordt bepaald door verschillende factoren 
⇒ Je kan het model klinisch gaan gebruiken à als je met kinderen werkt is het 

belangrijk om ook de context in rekening te brengen à vb. ouders die aan het 
scheiden zijn zorgt voor heel veel stress; dit kan dus een factor zijn om te begrijpen 
waarom het kind gedragsproblemen vertoont 
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Kritische kanttekeningen: 
 

• Passief mensbeeld: kind moet zich aanpassen aan de omgeving, (probleem)gedrag = 
functie van de omgeving (exogene factoren) 

• Andere: 
Ø Hoe positieve/negatieve omgeving definiëren? 
Ø Kritische perioden voor impact van bepaalde omgevingsfactoren? 
Ø Welk effect heeft omgevingsverandering op het kind? 

§ Vb. mama die hersteld is van depressie à effect op kind? 
§ Nood aan longitudinaal onderzoek! 

 
⇒ Bepaalde omgevingsfactoren kunnen voor sommige kinderen negatief zijn en voor 

anderen positief 
⇒ Leeftijd speelt hier ook een rol à vb. verhuizen op lagere school leeftijd of in het 

middelbaar 
⇒ Het wil niet zeggen dat omdat een bepaalde omgevingsfactor het gedrag van het kind 

negatief kan beïnvloeden, dat wanneer deze factor verandert het gedrag ook mee 
gaat veranderen  

⇒ Dit zijn allemaal vragen die kunnen beantwoord worden wanneer longitudinaal 
onderzoek kan gebeuren 

 
1.3.3 Interactiemodellen 
 

• Actieve wisselwerking tussen kind- en omgevingskenmerken 
à Gedrag gevormd door it’s adaptive adaptability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Telkens een interactie tussen kindkenmerken en omgevingskenmerken 
 
 
Goodness of fit-model: 
 

• Kind en omgeving in interactie MAAR beide blijven onveranderd (zie vorige figuur) 
Ø Positieve interactie: “goodness of fit” 
Ø Negatieve interactie: “poorness of fit” 

= mismatch, foute afstemming tussen kind en omgeving 
 
 
 
 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 25 

• Voorbeeld: temperamentvol kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Als een temperamentvol kind terecht komt in een gezin waarin alle leden uit zijn op 

nieuwe prikkels opzoeken etc. dan zal dit een match zijn 
⇒ Als het kind terecht komt in een gezin waarin vooral kalmte gewaardeerd wordt, dan 

kan dit geen match zijn à het kind kan niet echt matchen met de verwachtingen en 
gewoontes binnen het gezin en dan is de kans groter dat er problemen gaan ontstaan 
 

 
• Klinisch relevant (!): psychodiagnostiek: 

Ø Kenmerken kind 
Ø Kenmerken omgeving 
Ø Ook interactie tussen beide bevragen 

à geen “schuldige”, wel mismatch 
§ Vb. rustig kind x sensitieve ouders x drukke school 

 
⇒ Je gaat de kenmerken van het kind, de omgeving en de interactie bevragen à dan 

kijken welke factoren er allemaal een rol spelen en hoe de interacties zich verhouden  
⇒ Het is belangrijk om niemand de schuld te geven à het probleem zit hem in de 

interactie  
⇒ Het kan ook zijn dat een kind jarenlang goed matcht in een gezin à dan komt het 

plots in een andere omgeving (vb. drukke school) en kunnen er problemen ontstaan 
à kind leren omgaan met de andere omgeving  

 
 

• Kritieken: 
Ø Relativisme? 

§ Alles kwestie van afstemming? 
§ Vb. incest, prikkelbaar temperament 

Ø Transformaties ten gevolge van interacties? 
§ Wat gebeurt met eerder verworven gedrag? 

Ø Dynamische relaties tussen kind en omgeving? 
à transactioneel model! 

 
⇒ Er zijn bepaalde contextfactoren die op zich al ernstig genoeg zijn om bepaalde 

problemen te veroorzaken 
⇒ Er zijn ook bepaalde temperamenten waarbij de kans groter is dat psychopathologie 

zich ontwikkelt  
⇒ Je weet ook niet wat er gebeurt met eerder verworven gedrag 
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Transactioneel model: 
 

• Kind en omgeving beïnvloeden elkaar + worden beïnvloed  
à beide veranderen als gevolg van de interactie 
à transformationeel model, dynamisch model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Het kind gaat zichzelf aanpassen en veranderen 
⇒ Heel dynamisch model à is hét model bij uitstek voor ontwikkelingspsychologie  

 
 

• Causaliteit: circulariteit/terugkerende pijlen! (ßà trek/omgevingsmodel) 
Ø Vb. prikkelbare baby ßà weinig sensitieve/responsieve mama (= 

wisselwerking) 
 

• Info over processen van psychopathologie (stoornisspecifiek) 
 

à model bij uitstek voor KLOP! 
 

⇒ De terugkerende pijlen komen telkens weer aanbod  
⇒ Vb. als je de mama leert om te gaan met de prikkelbaarheid van de baby, zal de baby 

rustiger reageren en bijgevolg zal de moeder ook rustiger reageren  
⇒ Als je het kind verandert gaat de omgeving veranderen, en andersom 

 
 

• Opmerking: niet alle variabelen hebben zelfde positie 
Ø Vb. : diathese-stressmodel 

§ Centrale kwetsbaarheidsfactoren: kindkenmerken, biologische / 
psychologische diathese 
X 

§ Activatie door omgeving/stress (= noodzakelijke voorwaarde) 
 

⇒ De kwetsbaarheden worden geactiveerd, in interactie met bepaalde stressoren 
(omgevingsfactoren) 
 
 

Diathese-stress model 
 

• Voorbeeld: 
Ø Mezulius, Hyde en Abramson (2006): longitudinale studie 
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⇒ Als je een hoge belasting hebt is er soms minder nodig om tot psychopathologie te 
leiden 

⇒ Als je constant met stressoren te maken krijgt, ondanks dat je een minimale 
kwetsbaarheid hebt, is de kans groot om pathologie te ontwikkelen 

⇒ Kwetsbare kinderen kan je gaan vergelijken met veerkrachtige kinderen à 
interessant om te weten wie een risico vormt en wie veerkrachtig is en wat de 
beschermende factoren zijn 
 
 

• Diathese-stress model van depressie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Bij depressie is er een cognitieve kwetsbaarheid  
 

 
Psychosociale stress-factoren: acuut 
 

• Verandering van school 
• Geboorte van broer of zus 
• Scheiding van de ouders 
• Gearresteerd worden 
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• Ongewenst zwanger raken 
• Overlijden van een ouder 
• Seksueel misbruik/mishandeling 

 
à (!) Belang van subjectieve beleving van kind/jongere 

Ø Vb. 8-jarige: dood van huisdier 
Ø Vb. 15-jarige: “uit” met eerste vriendje 

 
⇒ Acute stressoren = vaak life events die zich eenmalig voordoen, maar die heel 

stressvol kunnen zijn (vb. veranderen van school, scheiding van ouders, gearresteerd 
worden, ongewenst zwanger raken, overlijden van een ouder, etc.) 

⇒ Belangrijk bij stress is ook vaak de subjectieve beleving à wat voor de ene persoon 
stressvol is, is misschien voor de andere persoon helemaal niet stressvol 
 
 

Psychosociale stress-factoren: chronisch: 
 

• Gepest worden 
• Teveel mensen in huis 
• Ruzie in het gezin 
• Chronisch zieke ouder 
• Opgroeien in armoede 
• Strenge en/of afwijzende ouder 
• Veelvuldige gezinsveranderingen  

 
• Terugkerend seksueel vs. fysiek misbruik à cf. studie Bentall et al. (2012): twee 

trajecten naar psychosen afhankelijk van soort stress in kindertijd 
 
 

⇒ Chronische stressoren = vb. gepest worden, teveel mensen in huis, etc. 
⇒ Onderzoek heeft aangetoond dat afhankelijk van de stressbron er andere wegen zijn 

naar pathologie à vb. seksueel misbruik in het verleden zal eerder leiden tot 
auditieve hallucinaties, terwijl kinderen die gepest werden eerder paranoïde werden  

 
 
 
 
 
 
 

⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
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⇒ Allerlei vragenlijsten ivm stress 
⇒ NOSIK à ook belangrijk om te gaan kijken bij 

de context van het kind (vb. wat de ouders 
uitstralen) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologisch transactioneel model: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

⇒ Kindermishandeling kan zich op verschillende niveaus voordoen 
⇒ Op verschillende vlakken kunnen er risicofactoren zijn à als de balans tussen 

risicofactoren en protectieve factoren verstoord is, is  er meer kans op mishandeling 
e.d. 
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Diathese-stress model: varianten 
 

• Stress generation-model 
Ø Diathese + meer opzoeken/uitlokken van stresserende omgeving à grotere 

kans op PP 
 

• Vantage sensitivity 
Ø Sommige kinderen alleen gevoelig voor positieve omgeving, niet voor 

negatieve 
Ø = recent model 
Ø Onderzoek: meenemen positieve uitkomstmaten! 

 
• Differential susceptibility-model 

Ø Diathese X negatieve omgeving = meer PP 
Ø Diathese X positieve omgeving = meer positieve uitkomst 

§ Vb. : goede aanpassing, sociale competentie, positief affect 
 
 

⇒ Stress generation-model = meer stresserende omgevingen opzoeken of uitlokken à 
grotere kans op psychopathologie 

⇒ Vantage sensitivity = sommige kinderen hebben een gevoeligheid voor positieve 
omgevingen à kijken naar welke interacties tussen kind en omgeving positieve 
gevolgen hebben  

⇒ Differential susceptibility-model à “dandelion children” = kinderen die wel tegen een 
stootje kunnen en redelijk veerkrachtig zijn à “orchid children” = kwetsbare kinderen 
die in een foute omgeving niet goed kunnen groeien  
 
 

 
 

⇒ Bij het Diathese-stress model is de kans op psychopathologie van negatief naar 
positief 

⇒ Differential susceptibility-model à de kinderen zonder kwetsbaarheid doen het goed 
à de kinderen met een kwetsbaarheid gaan op het moment dat ze in aanraking 
komen met stress een groter risico hebben op een negatieve uitkomst 
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⇒ Differential susceptibility-model à de kinderen die een verschillende kwetsbaarheid 
hebben zijn meer “aanpasbaar” à in een negatieve situatie gaan ze een negatieve 
uitkomst hebben en in een positieve situatie een positieve uitkomst (zelfs betere 
uitkomst dan de fixed group) 
 

 
 
Differential susceptibility model: 
 

• Voorbeeld: 
Ø Kim en Kochanska (2012): longitudinaal 

§ 7 maand: temperament 
§ 15 maand: kwaliteit moeder-kindinteractie 
§ 25 maand: zelfregulatie kind 

 
à Negatieve emotionaliteit als gevoeligheid? 

 
 

• Resultaten: 
Ø Hoge negatieve emotionaliteit x niet-responsieve omgeving à minder 

zelfregulatie 
Ø Hoge negatieve emotionaliteit x responsieve omgeving à meer zelfregulatie 
Ø Lage negatieve emotionaliteit: geen interactie ouder-kindrelatie op 

zelfregulatie  
 
à Zelfregulatie dus niet enkel gekoppeld aan trek-factoren! 

 
⇒ Wanneer kinderen laag scoren op kwetsbaarheid dan gaat de ouder-kind relatie niet 

veel invloed hebben op de zelfregulering 
⇒ Wanneer kinderen hoog scoren op kwetsbaarheid gingen ze wanneer in aanraking 

met een niet-responsieve moeder geen goede zelfregulatie ontwikkelen à in 
aanraking met een heel goede responsieve moeder ging het tot betere zelfregulatie 
uitkomsten leiden dan de kinderen die laag scoren op kwetsbaarheid 
 
 
 
 

• Illustratie: Hankin et al (2011) 
Ø Genetische gevoeligheid bij kind: S’ S’ allel 

 
 

⇒ Als we willen verklaringen geven voor 
psychopathologie kunnen we op verschillende 
verklaringsniveaus kijken à één daarvan is de genen 

⇒ Hankin keek naar verschillende factoren en de 
interactie met opvoedingsgedrag à bij het S’S’ allel 
zie je dezelfde lijn terug komen als bij het differential 
susceptibility model (= in een negatieve omgeving 
negatief resultaat, in positieve omgeving heel positief 
resulttaat) 
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1.4      Risico –en beschermende factoren 
 
1.4.1 Intro 
 

• Emotionele en gedragsproblemen: nooit één oorzakelijke factor 
• Steeds combinatie van factoren 

Ø Impact van aanleg en omgeving 
Ø Noodzakelijke en voldoende voorwaarden 
Ø Dynamiek van risico- en protectieve factoren 

 
⇒ Het is belangrijk om te weten dat er nooit één oorzakelijke factor is 
⇒ Het gaat altijd om een combinatie van verschillende factoren à deze kunnen zich 

ook op verschillende niveaus afspelen 
⇒ Sommige factoren zijn noodzakelijk (vb. stress) en anderen niet 
⇒ Er is ook altijd een dynamiek tussen risico- en protectieve factoren 

 
 
1.4.2 Conceptualisatie risicofactoren 
 

• = factor die een negatieve invloed heeft op te (normale) ontwikkeling van een kind en 
die de kans op een bepaalde ontwikkelingsuitkomst verhoogt (Kazdin et al., 1997) 

• Kansuitspraak (probabilistic risk), < studies bij grote groep (niet: uitspraken met 
betrekking tot individu) 

Ø Vb. roken 
• Gaat vooraf aan uitkomst  

 
⇒ Risicofactor = gaat de kans om een bepaalde psychopathologie te ontwikkelen 

verhogen  
⇒ Voorbeeld roken: niet iedereen die rookt zal longkanker ontwikkelen, maar ook niet 

iedereen die longkanker krijgt is een roker 
 

 
• Onderscheid: 

Ø Correlaat: zelfde moment 
Ø Kwetsbaarheid: 

§ Hoofdeffect versus interactie-effect 
Ø Markers: fixed vs. variable 
Ø Causale risicofactoren: experimenteel onderzoek à voorspeller? 
Ø Risicoperioden 

§ Vb. agressie 
Ø Risicomechanismen 

§ Vb. echtscheiding 
 

⇒ Een correlaat hangt samen met een bepaalde uitkomstvariabele à worden op 
hetzelfde moment gemeten à je kan geen uitspraken doen over of de ene variabele 
voorafgaat in de tijd aan de andere variabele 

⇒ Bij een kwetsbaarheid gaat het over iets dat aanwezig is maar moet interageren met 
stress om psychopathologie te ontwikkelen 

⇒ Markers à vb. fixed markers = variabelen / factoren die vast staan  
⇒ Er wordt wel vaak rond de causaliteit heen gedraaid à het is niet omdat één 

variabele samenhangt met een andere dat het ene ook de oorzaak is van het andere 
à om hier een uitspraak over te kunnen doen heb je experimenteel onderzoek nodig 

⇒ Als het woord “causaal” er niet bijstaat, kan je het wel als een soort voorspeller 
benoemen, maar geen zekere causale oorzaak 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 33 

⇒ Risicoperioden à in bepaalde periodes is men gevoeliger voor het ontwikkelen van 
psychopathologie dan in andere periodes 

⇒ Risicomechanismen à het gaat over een manier, een proces, waardoor een 
bepaalde factor een negatieve uitkomst heeft à vb. echtscheiding: het is niet het 
moment van de beslissing op zich dat kan zorgen voor gedragsproblemen, maar wel 
het ganse mechanisme dat dit in gang zet 

 
 
1.4.3 Risicofactoren in transactioneel model 
 

• Cf. Cumulatief risicomodel 
Ø Durlak (1999): meetkundige in plaats van rekenkundige reeks 
Ø Meer risicofactoren, slechter ontwikkelingsverloop 
Ø + Cumulatieve interacties tussen factoren (à risicofactor neemt toe in ernst) 

 
⇒ Het is exponentieel dat de kans op het ontwikkelen van psychopathologie toeneemt 

naarmate er meer risicofactoren zijn 
 

• Multifinaliteit: zelfde (combinatie van) risicofactoren leidt tot verschillende uitkomsten 
Ø Vb. agressieve kinderen 

• Equifinaliteit: bepaald probleem wordt door verschillende risicofactoren verklaard 
Ø Vb. druggebruik in adolescentie 

 
⇒ Equifinaliteit en multifinaliteit à zegt iets over de relaties tussen risicofactoren en 

uitkomsten 
⇒ Equifinaliteit = verschillende factoren leiden allemaal tot een uitkomst 
⇒ Multifinaliteit = eenzelfde combinatie van risicofactoren kan ook tot verschillende 

uitkomsten leiden 
 
 
1.4.4 Risicofactoren op verschillende niveaus: algemeen 
 

• Organisch (genetisch/neurologisch) niveau 
Ø Ondervoeding, neurologische defecten, genetische aanleg, biochemische 

verstoring 
• Intrapersoonlijk niveau 

Ø Onveilige hechting, temperament, intelligentie, informatieverwerkingsstijl (box 
1.10!) 

• Interpersoonlijk niveau 
Ø Familie functioneren (conflicten), stressvolle ervaringen 

• Hogere-orde niveau 
Ø Armoede  

 
⇒ Organisch à vb. kinderen die toen ze klein waren aan ondervoeding leden zullen een 

grotere kans hebben om later eetproblemen te ontwikkelen 
⇒ Intrapersoonlijk à vb. hechting gaat een cognitief schema vormen bij een persoon, 

op die manier kan je het als een intrapersoonlijke factor beschouwen à zie ook box 
1.10 in het boek!! 

⇒ Interpersoonlijk à vb. familiale factoren,… 
⇒ Hogere-orde niveau à risicofactoren waar je zelf weinig aan kan doen (vb. opgroeien 

in armoede) 
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1.4.5 Erfelijke belasting als risicofactor 
 

• Opmars gedragsgenetica 
Ø Overerving van gedrag? 

 
• Tweelingstudies: methodologisch voordeel 

Ø Rol van erfelijkheid: mono vs. dizygote tweelingen 
Ø Rol van gedeelde omgeving: tweelingen vs. gezinsleden die samen opgroeien 
Ø Rol van niet-gedeelde omgeving: specifieke levenservaringen 

 
• Opmerking: vaak overschat! 

à Bijvoorbeeld: recente meta-analyse (Polderman et al., 2015 in Nature Genetics) 
 

⇒ Er is niet één bepaald gen dat je kwetsbaarder maakt voor het ontwikkelen van 
psychopathologie 

⇒ Ook hier gaat het om complexe interacties tussen de verschillende genen 
⇒ Het is belangrijk om het verklaringsniveau van de genen zeker mee in acht te nemen 

(ook in de praktijk; vb. “komt depressie veel voor in je familie?”) 
⇒ Interacties met andere verklaringsniveaus zijn belangrijk om mee in acht te nemen 
⇒ Tweelingenstudies zijn hier heel interessant in à de rol van de gedeelde en niet-

gedeelde omgeving kan je hierin gaan onderzoeken à naarmate men ouder wordt 
kan men gaan kijken hoe bepaalde omgevingen of ervaringen het risico op pathologie 
meer of minder gaan maken 

 
 

• Soms verschil met adoptiestudies (vb. overerving van angst: box 1.8) 
• Identificatie van genen voor psychische kenmerken = moeilijk (multifactorieel 

bepaald!) cf. Pennington 
 

• Aanlegfactoren bekijken binnen transactioneel model 
à in rekening brengen van contexten 

Ø Vb. “slapende genen”: getriggerd in bepaalde contexten (cf. Hankin et al., 
2011) 

Ø Oppassen met onderschatten niet-genetische invloeden (gedeelde en niet-
gedeelde omgeving) 

 
• Risicofactoren of eerder kwetsbaarheidsfactor? 

 
⇒ Adoptie- en tweelingenstudies kunnen vaak verschillende resultaten hebben à 

onderzoek met tweelingstudies toonde aan dat overerving een belangrijke rol speelt 
bij angst, terwijl adoptiestudies juist uitwezen dat de omgeving meer een rol speelt bij 
angst 

⇒ Verschillende onderzoeksdesigns kunnen dus leiden tot verschillende resultaten  
⇒ Transactioneel model à men spreekt soms van slapende genen (= genen die 

getriggerd kunnen worden) à zie: er is een bepaald allel dat ervoor kan zorgen dat 
wanneer jongeren in een positieve omgeving opgevoed worden een goed 
welbevinden gaan  hebben, terwijl wanneer kinderen in een negatieve omgeving 
terecht komen de kans om minder welbevinden heel groot is  

⇒ Ook hier zijn er bepaalde risicoperioden à vb. bij anorexia; op achtjarige leeftijd zal 
de ontwikkeling van de stoornis vooral door omgevingsfactoren bepaald worden, 
terwijl op dertienjarige leeftijd de genen meer een rol zullen spelen 
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1.4.6 Temperament als risicofactor 
 

• Wat is temperament? 
Ø Biologische basis, manifestatie op jonge leeftijd, stabiel gedurende levensloop 
Ø à beschrijven individuele verschillen 

 
⇒ In persoonlijkheidspsychologie zal er nog meer gesproken worden over temperament 
⇒ Temperament manifesteert zich al op heel jonge leeftijd en is stabiel gedurende de 

levensloop 
 
 

• Thomas en Chess (1977) 
Ø Drie types kinderen 

§ Difficult, easy, slow-to-warm-up 
Ø Moeilijk type: vaker gedragsproblemen (risicofactor voor antisociaal gedrag) 
Ø Ook: Dunedin studie: box. 1.9 

§ 10% geïnhibeerd, 80% adequaat, 10% undercontrolled 
 

⇒ Drie types temperamenten kunnen bij jonge kinderen onderscheiden worden  
⇒ Difficult, easy en slow-to-warm-up  
⇒ Wanneer men onderzoek doet naar de link tussen de temperamentsfactoren en 

ontwikkeling van psychopathologie ziet men dat het moeilijke type meer kans heeft 
om psychopathologie te ontwikkelen  

 
⇒ Dunedin studie à babies heel lang opgevolgd à toen ze peuters waren heeft men 

ook een onderscheid gemaakt tussen de temperamenten; geinhibeerd, adequaat en 
undercontrolled à als men die drie types opvolgt ziet men ook een verschillend 
ontwikkelingstraject à vooral de ongecontroleerde types hebben meer kans om later 
psychopathologie te ontwikkelen  

 
 

• Hill en Kagan (2000) 
Ø Gedragsinhibitie (+/- 15% van de kinderen, stabiele trek): prospectief verband 

met angststoornissen 
 

⇒ Volgens hen is gedragsinhibitie een belangrijke factor = de mate waarin iemand zich 
in ongekende situaties eerder gaat terugtrekken, vermijdend gedrag stellen en niet 
echt toenadering zoeken  

⇒ Het hebben van die trek kan de kans op angstproblemen verhogen  
 
 

• Rothbart (1986) 
Ø Reactiviteit omhoog vs. zelfregulatie omlaag 
Ø Effortful control: “doelbewuste controle”, = vermogen om emotionaliteit te 

moduleren en onder bewuste controle te krijgen 
Ø Risicofactor voor gedragsproblemen en ADHD 

 
⇒ Hij onderzocht vooral temperament in termen van reactief temperament (bottom-up) 

en zelfregulatie (top-down; de mate waarin je je emotionaliteit kan gaan reguleren) 
⇒ Dus twee processen die je gedrag gaan bepalen: de automatische processen (= 

reactief) en het meer beredeneerde (= zelfregulatie) 
⇒ Als je een goede zelfregulatie hebt kan dit zeer protectief zijn à als je geen goede 

zelfregulatie hebt ga je vaak die basisinstincten niet goed kunnen reguleren  
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• Gray 
Ø Twee biologische systemen: BIS (inhibitiesysteem) en BAS 

(toenaderingssysteem) 
Ø Verklarend voor: 

§ Angst/depressie (hoge BIS) 
§ ADHD/gedragsproblemen (hoge BAS) 
§ Bulimia nervosa (hoge BIS en BAS) 

 
⇒ Onderscheidt het BIS en BAS systeem 
⇒ BIS = de mate waarin je je eerder gaat terugtrekken wanneer er bedreiging is 
⇒ BAS = de mate waarin je wanneer er beloning is je eerder toenadering gaat zoeken 
⇒ Het zijn wel twee bottom-up systemen à maar je kan vb. heel gevoelig zijn voor straf 

en tegelijkertijd ook heel gevoelig zijn voor beloning 
⇒ Iemand met een hoge inhibitiesysteem heeft een veel grotere kans op vb. depressie 
⇒ Iemand met een hoog toenaderingssysteem heeft meer kans op vb. ADHD 
⇒ Wanneer je op beiden hoog scoort heb je meer kans op vb. boulimia nervosa à zie: 

kunnen niet weerstaan aan het eten, maar gaan zichzelf daarna ook straffen 
 

 
 
1.4.7 Omgeving als risicofactor 
 

• Distaal (vb. lage SES, armoede, werkloosheid) of proximaal (problematische ouder-
kindrelatie) 

• Rol van de ouders bij ontwikkeling van kind! 
à diverse factoren spelen rol 

Ø Opvoedingsstrategieën  
Ø Emotioneel klimaat 

• Rol van onverwachte factoren/negatieve “life events” (verhuizing, ziekte, ongeval) 
 

⇒ Distaal = factoren die iets verder liggen en waar je minder onmiddellijk op kan 
ingrijpen 

⇒ Proximaal = de rol van de ouders; opvoedingstrategieën, emotioneel klimaat binnen 
het gezin,… 

⇒ Ook onverwachte factoren  
 
 

• Diathese-stress: meeste gezinsfactoren = stressoren 
Ø Gest, Reed en Masten (2009): impact van verhuizing (4-jarig kind) of 

echtscheiding (7-jarig kind) enkel bij kwetsbare kinderen 
Ø Mezulius et al. (2006): “emotionele reactiviteit” is kwetsbaarheid, meemaken 

van negatieve life-events speelt enkel rol bij kinderen met deze 
temperamentstrek 

 
⇒ De stressoren binnen het model gaan zich vaak op omgevingsniveau situeren à de 

diathese gaat zich eerder op kindniveau situeren  
⇒ Vb. verhuizen à bij sommige kinderen gaat dit het risico op ontwikkeling van 

pathologie verhogen, terwijl dit bij andere kinderen juist een protectieve factor kan zijn 
 
 

1.4.8 Implicaties voor KLOP? 
 

• Rutter (1996): weten wat risicofactoren zijn is niet gelijk aan weten hoe deze te 
veranderen 
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Ø OPP: ontstaan en instandhouding 
Ø Risicofactoren op verschillende niveaus 
Ø Dynamische interactie (transactionele visie)! 

 
⇒ Weten wat de risicofactoren zijn is één ding, maar weten hoe je ze kan veranderen is 

nog iets anders à gaan kijken hoe we programma’s kunnen opzetten om te zorgen 
dat kinderen met bepaalde risicofactoren geen pathologie gaan ontwikkelen 
 
 

• Mechanismen om risicofactoren te veranderen? 
Studies naar effect van behandelingen: 

Ø Vb. Behandeling oppositioneel opstandig gedrag: 
§ Oudertraining (< omgeving als risicofactor) 
§ Hoe effectiviteit verbeteren? Nood aan transactioneel perspectief! 
§ Rol van kindkenmerken? Frustratietolerantie, BAS, cognitieve 

tekorten,… 
§ Rol van ouder-kindinteractie? 

 
⇒ Vb. ouders andere vaardigheden aanleren om met de kinderen om te gaan 
⇒ Maar de effect sizes zijn soms wel klein à ook is het zo dat bij sommige ouders de 

behandeling wel werkt en bij anderen niet 
⇒ Men zoekt dus altijd verder hoe men de behandeling kan optimaliseren en hoe men 

kan uitmaken welke behandeling past voor welk gezin à belangrijk om een fit te 
vinden en gaan kijken voor welk kind/gezin het wel werkt en voor wie niet  

⇒ Vb. ook een emotieregulatie training voor het kind toevoegen à niet alleen op de 
ouders werken maar ook op het kind 

⇒ Vb. werken met straffen en belonen als men weet dat het kind hier gevoelig aan is  
⇒ Men gaat meer en meer onderzoek doen naar in welke mate de biases getraind en 

veranderd kunnen worden à vb. aandacht trainen zodat ze weggericht wordt van 
eten 
 

 
1.4.9 Risicopopulatie 
 

• Aanwezigheid van (meerdere) risicofactoren 
• KLOP: bestuderen, opvolgen van risicokinderen: 

Ø Voordat stoornis zich manifesteert 
Ø Inzicht in verklaringsprocessen 
Ø à preventie van psychopathologie 
Ø Vb. : opvolgen van KOPP-kinderen (ouders met schizofrenie, bipolaire 

stoornis) 
 

à Kanttekening: wat is “nature”, wat is “nurture”? 
 

⇒ Bij een risicopopulatie zijn meerdere risicofactoren aanwezig  
⇒ KOPP-kinderen = kinderen die ouders hebben met psychiatrische problemen à 

vraag is dat wat nature en wat nurture is; deze kinderen kunnen meer kans hebben 
op de stoornis doordat het in de genen zit, maar het kan ook komen doordat men op 
een bepaalde manier is opgevoed  

 
 

• Andere problemen: 
Ø Verschillende concepten à moeilijk risicogroep af te bakenen 
Ø Nood aan controlegroep 
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Ø Prospectief opvolgen gedurende hele tijd 
Ø Grote proefgroep nodig: tijdsintensief, duur, moeilijk terug te vinden 
Ø Enkel uitspraken op groepsniveau mogelijk 
Ø Ook rekening houden met risicomechanismen 

 
⇒ Duur onderzoek, grote drop-out, veel verschillende concepten,… 
⇒ De definities maken vaak dat er ook verschillen zijn in resultaten, omdat men de 

kinderen anders gaat definiëren (vb. ouder één episode gehad of meerdere?) 
⇒ Vaak zie je studies waarbij een risicogroep wordt opgevolgd maar waar er geen 

controlegroep is  
⇒ Je moet ook rekening houden met het mechanisme à hoe komt het dat het kind 

meer kans heeft om pathologie te ontwikkelen? 
 
 
1.4.10 Beschermende factoren en veerkracht: conceptualisatie 
 

• Jong onderzoeksdomein (< 40 jaar) 
• Resilience-studies: 2 componenten 

Ø Aantoonbare tegenslag: stress, adversity (trauma, ramp,…) 
Ø Aantoonbare adaptatie:  

§ Externe aanpassing aan de omstandigheden (vb. slagen op school, 
succesvol door ontwikkelingstaken 

§ Later: ook goede interne aanpassing (vb. mentale en fysieke 
gezondheid 

 
⇒ Veerkracht = een heel belangrijk concept à het is even interessant om te kijken wie 

risicofactoren heeft maar geen stoornis ontwikkelt 
⇒ Veerkracht gaat over het feit dat er een aantoonbare stressor en adaptatie is à 

adaptatie kan intern en extern zijn 
 

⇒ Protectieve factoren: vb. steun van de omgeving, positieve ingesteldheid, durven hulp 
vragen,… 
 
 

1.4.11 Geschiedenis resilience studies 
 

• Geschiedenis: Garmezy, Masten 
Ø Fase 1: definitie? (= describe) 
Ø Fase 2: studie van beschermende processen (= understand) 
Ø Fase 3: voorkomen van stressbronnen, bevorderen van beschermende 

processen (= change) 
Ø Fase 4: verschillende niveaus van adaptieve systemen (neurobiologische 

systemen, familiale systemen + transactionele interacties) (= integrate) 
 

• Recent: “Capaciteit van dynamisch systeem om stand te houden of te herstellen na 
substantiële uitdagingen die het systeem bedreigen  of bedreigd hebben” (Masten, 
2011) 
à Adaptieve en maladaptieve pathways/ontwikkelingstrajecten mogelijk: figuur 1.6! 

 
⇒ Er moet een uitdaging / dreiging geweest zijn en het systeem moet zich daaraan 

aanpassen 
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à Veerkracht = stippenlijn! 
à Ontwikkeling PP = volle lijn 

 
 

⇒ Alle trajecten met een stippenlijn tonen 
mensen die veerkracht vertoonden 

⇒ De lijnen die gewoon recht blijven tonen 
het meeste veerkracht à andere tonen 
een dipje en herstellen zich daarna weer 
 

⇒ De volle lijnen hebben een grotere kans 
om psychopathologie te ontwikkelen want 
ze hebben niet de mogelijkheid of 
vaardigheden om na het dipje terug recht 
te geraken 

 
 
 
 
1.4.12 Beschermende factoren 
 

• Wat is beschermende factor (BF)? 
Ø Meer BF bij kinderen met veerkracht 
Ø In risicovolle situatie: BF doet negatieve invloed van risicofactor op 

ontwikkeling geheel of gedeeltelijk teniet 
Ø BF te plaatsen op vier niveaus: organisch, intrapersoonlijk, interpersoonlijk en 

hogere orde  
Ø Verschillende verhoudingen ten opzichte van risicofactor 

§ Vb. uiteinde continuüm 
§ Vb. zelfde factor als risico/beschermende factor 

Ø In transactioneel model te plaatsen! 
§ Vb. ecologisch transactioneel model (Cichetti et al., 2000) 

Ø Cf. Differential susceptibility hypothese 
 

⇒ Veerkracht is meer overkoepelend à bij mensen met veerkracht zie je verschillende 
protectieve factoren 

⇒ Bij een protectieve factor moet er ook altijd sprake zijn van een uitdagende situatie à 
factor gaat hier dan tegen beschermen 

⇒ Eenzelfde factor kan ook zowel een risicofactor als een protectieve factor zijn à 
hangt af van kind tot kind 

⇒ Het is belangrijk om de protectieve en risicofactoren in een transactioneel model te 
plaatsen à afhankelijk van de balans is de kans op een gebeurtenis groter of kleiner 

 
 
1.4.13 Onderzoeksdesigns 
 

• Type 1: positieve ontwikkeling tegen alle verwachtingen in 
Voorbeeld studie van Werner (1993) 

Ø Hawaïaans eiland, alle kinderen geboren in 1955, 30 jaar opgevolgd 
Ø 1/3 in risicogroep (> 4 risicofactoren aanwezig) 
Ø Resultaat: 1 op 3 van die risicogroep toch positieve ontwikkeling 
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Ø BF: temperament (“vechters”), persoonlijkheid (openheid nieuwe ervaringen), 
harmonieus gezin, goede fysieke gezondheid, en goede relatie met minstens 
één verzorger 

 
⇒ Onderzoek naar beschermende factoren is nog veel recenter dan onderzoek naar 

risicofactoren 
⇒ Men gaat een aantal onderzoeksdesigns hanteren om protectieve factoren te 

onderzoeken à specifieke populaties opvolgen à vb. risicopopulaties die tegen alle 
verwachtingen in en positieve ontwikkeling kennen 

⇒ Voorbeeld: studie in Hawaï à er waren kinderen die meer dan vier risicofactoren 
hadden, maar 1/3 kende toch een heel positieve ontwikkeling à groepen gaan 
vergelijken en kijken waar de verschillen zitten à deze verschillen kan men dan als 
beschermende factoren gaan benoemen à vb. verschillen in temperament, 
harmonieuze gezinsrelaties, goede gezondheid, goede relatie met minstens één 
verzorger,… 

⇒ We zien vaak dat kinderen die vb. mishandeld worden minder kans hebben op 
ontwikkeling van psychopathologie als men nog een goede relatie heeft met één 
verzorger  

 
 

• Type 2: adequaat aanpassen ondanks stressvolle ervaringen 
Ø Kinderen uit gezinnen met economische moeilijkheden (vb. ouders werkloos) 
Ø KOPP-kinderen 
Ø Langdurig gescheiden van biologische ouders (vb. instelling) 
Ø BF: goede relatie met een verzorger/volwassene, IQ, positief zelfbeeld, 

kwaliteit omgeving, self-efficacy 
Ø Vb. casus Sara 

 
⇒ KOPP-kinderen à opvolgen en kijken wie het later wel en niet goed doet 
⇒ Goede relatie met een verzorger is een belangrijke factor à ook een hoger IQ, 

positief zelfbeeld, self-efficacy (= de mate waarin je jezelf competent voelt, gevoel 
hebt dat je je gedrag onder controle hebt,…) 

⇒ Voorbeeld casus Sara à één van de pleegouders sterft en ze wordt in een instelling 
geplaatst, eens hier gaat ze enorm achteruit à toen ze terug in een pleeggezin werd 
geplaatst was de groeiachterstand op zes maanden weggewerkt  

 
 

• Type 3: herstel na traumatische ervaringen 
Ø Vb. : natuurramp, moord, misbruik,… 
Ø BF: kwaliteit van zorg aangereikt door de ouder, IQ 
Ø Dalgleish, Joseph en Jule (2000): bij jongeren uit oorlogsgebied: 

à BF = mate van sociale ondersteuning van competente volwassene na de 
ramp, positief sociaal netwerk voor de ramp 

 
⇒ Kinderen die herstellen na traumatische ervaringen à ook een heel belangrijke groep 

om op te volgen  
⇒ Vb. getuige zijn van een moord à kinderen die zo’n dingen meemaken worden vaak 

opgevolgd om te kijken welke kinderen het goed doen en welke kinderen problemen 
ontwikkelen 

⇒ Kwaliteit van zorg, ouder-kind relatie en IQ zijn zeer belangrijk als beschermende 
factoren  

⇒ Vb, jongeren uit oorlogsgebied à opnieuw zijn hier de interpersoonlijke factoren 
belangrijk à hulp krijgen, positief sociaal netwerk,… 
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1.4.14 Top 10 factoren veerkracht (~ shortlist) 
 

1) Adequaat ouderschap 
2) Hechting 
3) Financiële zekerheid/hoge SES 
4) IQ en cognitieve probleemoplossingsvaardigheden 
5) Talenten, prestatiemotivatie 
6) Goede zelfregulatie en/of emotionele probleemoplossingsvaardigheden 
7) Positieve schoolervaring, goede vrienden 
8) Zelfwaardering, besef van zelfcontrole (self-efficacy) 
9) Religieus vertrouwen, geloof dat leven zinvol is 
10) Ondersteunende partner  

 
⇒ Shortlist van protectieve factoren en factoren die veerkracht bevorderen 

 
Conclusies + implicaties 
 

• Top 10 factoren (box 1.11): intra- en interpersoonlijk! 
• Aandacht voor beschermende mechanismen: vb. adoptie, humor als proces eerder 

dan als individuele factor 
• Veerkracht = vermijden van risico’s versus “gedoseerde” blootstelling 

Ø Cf. Immuniteit infectie? 
Ø Belang van succesvolle coping! 

 
⇒ Belangrijk om ook te denken over de mechanismen à zo zijn er bepaalde factoren 

(vb. geadopteerd worden, humor,…) die gezien kunnen worden als een protectief 
mechanisme  

⇒ Vb. humor kan helpen om makkelijker met zaken om te kunnen gaan 
⇒ Veerkracht is niet gewoon het vermijden van risico’s à het gaat over aan gedoseerde 

blootstelling aan risico’s en hiermee leren omgaan 
 
 
1.4.15 Implicaties voor KLOP? 
 

• Intake: zoeken naar positieve factoren à gebruiken in behandeling 
à vaak eenvoudiger/efficiënter om BF te beïnvloeden dan om risicofactor te laten 
afnemen 

 
• Preventie: bevorderen beschermende factoren à kinderen veerkrachtiger maken 

Ø Vb. in risicogezinnen 
 

• Sommige BF meer beïnvloedbaar dan andere 
Ø Vb. “Family resilience” (Walsh, 2003) 
Ø Vb. religie of alternatief? 
Ø Vb. rol van self-efficacy: bevorderen van positieve competentiegevoelens! 

 
⇒ Als we de link leggen met de praktijk à vb. intakegesprekken; je gaat niet alleen 

peilen naar wat er aan de hand is, hoe het ontstaan is en welke risicofactoren er zijn, 
maar ook zoeken naar de protectieve factoren à je gaat gaan zoeken naar wanneer 
het wel goed gaat, waar de jongere goed in is,… à dingen zoeken die je kan 
gebruiken om te leren om met de risicofactor om te gaan 

⇒ Dit werkt vaak veel beter dan te proberen om een risicofactor weg te nemen  
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⇒ Familiale veerkracht = de mate waarin een gezin met conflicten en tegenslag omgaat 
à ook al kan je vb. bij een kind heel moeilijk dingen gaan veranderen, dan kan je nog 
altijd het gezin veel veerkrachtiger gaan maken 

⇒ Ook vb. religie of een ander alternatief à het gevoel om erbij te horen, positieve 
competentiegevoelens,… à hiermee kan je veerkracht een boost geven 

 
 

1.5      Ontwikkelingstrajecten 
 
1.5.1 Onderzoeksmethoden / designs in OPP 
 

• Cross-sectioneel versus longitudinaal onderzoek 
• Epidemiologisch / longitudinaal-epidemiologisch 
• Risicofactoren 
• Risicogroepen 
• Follow-back 
• Resilience 
• Protectieve mechanismen 
• Ontwikkelingstrajecten 

 
⇒ Belangrijke onderzoeksdesigns binnen het domein 

 
 
 

• Longitudinaal-epidemiologisch onderzoek: 
 

 
 
 

Ø Verloop/stabiliteit van een stoornis? 
Ø Ontstaan van een stoornis? 
Ø Equifinaliteit en multifinaliteit 

 
⇒ Dit is hét design bij voorkeur à wel heel moeilijk om dergelijk onderzoek te doen 

 
 
 

• Longitudinaal onderzoek: verschillende thema’s 
Ø Stoornis die abnormaal is op elk ontwikkelingsniveau? (vb. autisme) 
Ø Probleemgedrag dat ook tijdens normale ontwikkeling soms optreedt (vb. 

separatieangst) 
Ø Interactie stress/trauma met normale ontwikkeling (cf. studies resilience / BF) 

 
Ø Stoornissen waarvan nog geen verband met ontwikkeling is aangetoond (vb. 

fobieën)  
Ø Normale ontwikkeling en ontwikkelingsmechanismen (vb. agressie, impact 

van conflicten tijdens kindertijd op leven als volwassene) 
Ø Prevalentie en verschijningsvorm van stoornis gedurende verschillende 

ontwikkelingsfasen (vb. Rutter; Isle of Wight, London) 
 

⇒ Mogelijke onderzoeksvragen die in zo’n studies behandeld worden 
⇒ Ontwikkelingspsychologie à hierin hebben we al dergelijke onderzoeksdesigns 

gezien à men kan ook gaan kijken hoe de maladaptieve ontwikkeling ons iets kan 
vertellen over de normale ontwikkeling  
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• Nadelen: 
Ø Lange duur à kostbaar 
Ø Representativiteit 
Ø Drop-out 
Ø Steeds selectie meetinstrumenten (keuzes maken, beperkt bij kinderen) 

 
• Alternatief: representatieve steekproef 

 
⇒ Als vb. 2/3de van de groep na een tijd niet meer mee wil doen, dan ziet men vaak dat 

de groep die op tijdstip 1 het meest klinische gedrag vertoonde weggevallen is à 
hierdoor gaan de resultaten dus vertekend zijn 

⇒ Je moet ook een selectie maken van welke instrumenten je gaat afnemen à 
wanneer de resultaten binnen zijn, kan het zijn dat er ondertussen al verdere 
ontwikkelingen zijn die meer aansluiten bij een instrument dat je niet hebt afgenomen 

 
• Prospectieve studies 

Ø Representatieve groep opvolgen 
Ø Voorspellers à uitkomstmaten 
Ø Voorbeelden: zie ook les 1 en 2 

 
⇒ Vb. selectie maken van drie scholen en de leerlingen uit de gewenste leeftijdsgroep 

bevragen à deze representeren dan alle kinderen van die leeftijd in Vlaanderen 
⇒ Maar er kunnen verschillen zijn in stad of platteland, welk niveau van onderwijs,… à 

je kan een aantal dingen controleren, maar je kan nooit met zekerheid zeggen dat het 
perfect representatief is voor de volledige populatie  
 
 

• Follow-backstudies bij volwassenen met problemen  
Ø Voorspellers van stoornissen zoeken via reconstructie van verleden  
Ø Uitspraken mogelijk op kortere termijn, minder “intensief” 
Ø Cf. retrospectief onderzoek, maar breder 

§ Vb. omgeving (vrienden, ouders,…) interviewen over individu 
 

⇒ Soort van reconstructie van het verleden à je kan op kortere termijn uitspraken gaan 
doen, het duurt veel minder lang dan longitudinaal onderzoek 

 
 

• Nadelen: 
Ø Vaak ver terug in tijd à nog betrouwbaar? 
Ø Bij klinische groep: info gebiased omwille van problematiek? (“false 

memories”) 
Ø Specificiteit > sensitiviteit  

 
à Oppassen met foute interpretaties! à Cf. 
studie Wenar (1994) 
 
 
 

⇒ Nadeel is dat je niet zeker weet hoe betrouwbaar de informatie is à sommige 
mensen kunnen biases hebben waardoor je herinnering vertekend is  

⇒ Als je het verleden moet reconstrueren kan je je gemakkelijker dingen herinneren die 
niet gebeurd zijn dan dingen die wel gebeurd zijn (vb. “ik weet dat er geen huisdier 
gestorven is” à makkelijker te herinneren) 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 44 

⇒ Voorbeeld Wenar à je zou denken dat er een link is tussen spijbelen en 
drankmisbruik à als men de jongeren dan prospectief ging opvolgen, zag men dat 
van de jongeren die regelmatig spijbelen 11% een drankprobleem ontwikkelt à dit wil 
zeggen dat dus een groot deel geen probleem ontwikkelde 

⇒ Ook van de jongeren die niet spijbelden ontwikkelde 8% een drankprobleem 
⇒ Men moet dus kritisch zijn bij het beoordelen of vergelijken van studies à afhankelijk 

van het soort design kunnen er bepaalde interpretaties optreden 
 

1.5.2 Ontwikkelingstrajecten 
 

• Pathways: voorspelling over uitkomst van bepaalde risicofactor (“chains of adversity”) 
 

• Kenmerken: 
Ø Op grond van statistische analyses 
Ø Niet altijd rechtlijnig: multifinaliteit en equifinaliteit 
Ø Niet normatief/deterministisch à pad verlaten (preventie!) 
Ø Situeren in transactioneel model: 

§ Traject = resultaat van interactieprocessen tussen variabelen op 
verschillende niveaus 

§ Steeds wisselwerking risico- en protectieve factoren! 
 

• Voorbeeld: Depressie 
Ø Gebrek aan optimale afstemming (fit) en kindkenmerken, levens-

gebeurtenissen en omgevingsreacties 
Ø Gevolg: kind ontwikkelt laag gevoel van eigenwaarde (ongewenst, 

incompetent, vertekende infoverwerking, negatieve denkstijl) 
Ø Gevolg: zelfonderhoudend proces: steeds negatiever zelfbeeld + steeds 

minder positieve interacties  
 

⇒ Bij depressie is er sprake van een “poorness of fit” à er is geen fit tussen het kind en 
de omgeving à dit maakt de kans groter dat het kind een laag gevoel van 
eigenwaarde gaat ontwikkelen, foute cognities ontwikkelen, vertekende 
informatieverwerking (vb. gewone commentaar negatief interpreteren) 

⇒ Er ontstaat een vicieuze cirkel van negatieve interacties tussen het kind en zijn 
omgeving à dit is een traject waarbij de interacties steeds negatiever worden en het 
kind op een bepaald moment met een depressieve stoornis kan gaan kampen 
 

• Voorbeeld: delinquentie 
Ø Type 1: vroege starters (early onset, <11 jaar) 

§ Verbale/fysieke agressie als kleuter (eigenzinnig, impulsief 
temperament) 

§ Ouders: weinig supervisie/weinig discipline à weinig consequente 
straf 

§ Negatieve interacties, weinig positieve betrokkenheid 
§ Gewend om “succes” te halen met agressie, geen sociaalvolgend 

gedrag (generaliseert van thuis naar school, vriendengroep) à grotere 
kans op verwerping 

§ Slechte prognose (schooluitval, aansluiten 
bij “soortgenoten”) 

 
⇒ De vroege starters zijn types waarbij de kans groter is dat ze life course persistent 

zijn 
⇒ Dit zijn kinderen die als kleuter al fysiek en verbaal agressief zijn à ook op niveau 

van de ouders (weinig discipline, weinig positieve betrokkenheid,…) 
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⇒ Het zijn kinderen die op jonge leeftijd al gewoon worden om succes te halen met hun 
agressie à ze kennen geen sociaal volgend gedrag 

⇒ Ze hebben ook een grotere kans om door leeftijdsgenoten verworpen te worden  
 

 
Ø Type 2: late starters (adolescent onset, > 11 jaar) 

§ Woelige adolescentieperiode  
§ Kindertijd: geen problemen, opvoeding ouders oké 
§ Vooral rol van leeftijdsgenoten 
§ Andere aard van probleemgedrag: liegen, spijbelen, alcohol 
§ Meestal verdwijnen problemen na adolescentie (betere prognose) 
§ Niet als normatief voor adolescentie beschouwen! (vb. ook 

internaliserende problemen / stress à opvolging nodig!) 
 

 
⇒ De late starters vertoonden als kleuter en in de lagere 

school geen agressie, maar dit ontstaat pas in de adolescentie periode à men gaat 
hier dan vooral een rol toekennen van de leeftijdsgenoten 

⇒ De aard van het gedrag is ook anders à liegen, alcoholmisbruik,….  
⇒ De problemen verdwijnen meestal na de adolescentie, maar je mag dit daarom niet 

als normatief beschouwen à ze vertonen wel degelijk pathologisch gedrag, maar ze 
hebben wel een meer minder slechte prognose dan de groep van de early onset  

 
 
1.5.3 Implicaties voor KLOP? 
 

• Kennis omtrent ontwikkelingstrajecten 
Ø Adviezen voor preventie en behandel-programma’s: waarom, wanneer en hoe 

interveniëren? 
Ø Vb. aanpak werkloosheid bij jongeren 

 
⇒ De kans is groot dat die jongeren vroegtijdig de school 

gaan verlaten en dus meer kans hebben op lagere 
beroepskwalificatie 

⇒ Wat kan je hier nu mee gaan doen? à je kan ofwel 
wachten tot ze werkloos zijn en dan proberen meer jobs 
te creëren à of je kan al vroeger ingrijpen en proberen de 
eigenwaarde in de lagere school al te versterken  

⇒ Ook hier gaat het dus over het toevoegen van protectieve 
factoren  

 
 

Ø Vb. aanpak tienerzwangerschappen 
 

⇒ We zien dat tienerzwangerschappen vaak voorkomen bij 
meisjes die opgegroeid zijn in een instelling à het kan 
met positieve motivatie zijn (het zelf beter willen doen) 
maar doordat ze heel vroeg starten en zelf de warmte 
gemist hebben gaan ze heel weinig vaardigheden 
hebben om hun kind zelf een goede opvoeding te geven 

⇒ Er gaat meer stress en crisis zijn à grotere kans dat de 
kinderen in eenzelfde traject gaan belanden  

⇒ Proberen om ze copingsvaardigheden aan te leren 
waardoor het traject kan worden omgebogen 
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1.6      Preventie van afwijkende ontwikkeling 
 
1.6.1 KLOP: preventie gedragsproblemen 
 

• Fast Track Project (CPPRG, 1999, 2010) 
 

⇒ Zeer groot project dat preventie doet van gedragsproblemen à het is ontwikkeld op 
basis van wetenschappelijke literatuur rond de ontwikkeling van gedragsproblemen 
bij kinderen  
 

• Modellen over ontwikkeling gedragsproblemen 
Ø Kind: 

§ Beperkte sociaal-cognitieve en emotieregulatie skills 
§ Beperkte academische skills 
§ Beperkte peer relaties 

Ø Ouders: weinig adequate opvoeding strategieën  
Ø Verstoorde/afwijzende klasomgeving 
Ø Zwakke relaties thuis-school 

 
Ø Start: screening op 6-jarige leeftijd bij ouders en leerkrachten: selectie 

risicogroep 
 

Ø Duur: 10 jaar (einde kleuter – start middelbaar) 
 

Ø Inclusie jongens en meisjes, etnische diversiteit 
 

⇒ Op verschillende niveaus dat er risicofactoren gevonden zijn à men heeft het 
programma zo ontwikkeld dat het op die verschillende risicofactoren gaat inwerken 

⇒ Duurt 10 jaar à ze worden dus heel erg lang opgevolgd  
 
 

• Training/technieken 
Ø Universeel deel voor school (bevorderen schoolklimaat) 
Ø Geïndiceerde preventie: deel specifiek voor risicogroep 

§ Oudertraining: positieve gezin-schoolrelatie, opvoedingsvaardigheden 
aanleren 

o In adolescentie: conflicthantering/positieve betrokkenheid 
§ Kindertraining: sociale vaardigheden (zelfcontrole, problemsolving), 

leesvaardigheden 
o In adolescentie: leren nee zeggen, omgaan met geld, alcohol, 

identiteitsontwikkeling, intieme vriendschappen,… 
§ Sessies op school + individuele huisbezoeken “op maat” 

 
⇒ Universeel interventiedeel = wordt bij alle kinderen op die school gedaan 
⇒ Geïndiceerde preventie = een deel specifiek voor een risicogroep à hier wordt er 

zowel met de ouders als met het kind getraind  
 
 
Evaluatie Fast Track 
 

• RCT’s 
Ø Positief: robuuste effecten tot vijf jaar na start programma 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 47 

§ Significante effecten! à risicokinderen minder agressie, betere 
opvoedingsvaardigheden bij ouders dan risicokinderen uit 
controlegroep 

Ø Negatief: beperkte effecten volgende vijf jaar (slechts bij 2 van de 17 
uitkomstmaten) 

§ Verklaringen: te groot effect van “verkeerde vrienden”? 
§ Wel: reductie externaliserende stoornissen in hoogste risico (top 

3%) interventiegroep, minder arrestaties/delicten 
 

Ø Kosten-effectiviteit? à programma (60 000 dollar / kind) vs. kost 
criminaliteit (1 300 000 dollar / crimineel) 

 
⇒ Men ziet effecten tot vijf jaar na de start van het programma à er zijn heel wat 

kinderen uit de risicogroep die minder agressie vertonen etc.  
⇒ In de adolescentie verdwijnen die effecten à men denkt dat dit ligt aan een 

groot effect van verkeerde vrienden hebben tijdens deze periode en hier werd 
niet genoeg op ingezet 

⇒ Het is een heel duur project à maar als men dit vergelijkt met de kosten van 
niets doen, dan blijkt dat het veel goedkoper is  
 
 

1.6.2 KLOP: preventie angst en depressie 
 

• Early intervention and prevention anxiety project (Barrett et al., 2000): FRIENDS 
Ø < OPP –onderzoek: kinderen met internaliserende problemen  

§ infoverwerkingsfouten 
§ affectregulatieproblemen 

Ø Universele interventie + geïndiceerde preventie 
Ø VRIENDEN (12 weken, 1 uur) à CBT: psycho-educatie, relaxatie,… ; 

verschillende stappen, huiswerkopdrachten\ 
 

Ø Doel: 
§ Stimuleren zelfvertrouwen 
§ Versterken emotionele veerkracht 
§ Opbouw problemsolving vaardigheden 

 
⇒ Preventieprogramma voor angst en depressie à wordt zowel als preventie, als voor 

vroege interventie gebruikt à wordt gebruikt voor internaliserende problemen à 
gaan specifiek op de cognities en emoties inwerken  
 
 

Vrienden-programma 
 

• Inhoud 
Ø V: voel je je bang 
Ø R: rust en ontspan jezelf 
Ø I: in jezelf denken 
Ø E: eigen plan maken 
Ø N: netjes gedaan dus beloon jezelf 
Ø D: doe je oefeningen 
Ø EN: en rustig blijven 
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⇒ Emoties leren benoemen, coping vaardigheden aanleren, beloning, thuis 
inoefenen,… 
 
 

• Doelgroepen 
Ø Kleuters (4-7 jaar) 
Ø Kinderen (8 -12 jaar) 
Ø Jongeren (12-16 jaar) 

 
• Verschillende settings 

 
⇒ Verbanden tussen gedragingen, gevoelens, gedachten en lichamelijke 

gewaarwordingen leren  
 

 
Evaluatie FRIENDS 
	

• RCT’s (vb. Barrett et al., 2006): veelbelovende resultaten! 
Ø Jongeren met angst (10-15 jaar), FU: 12 maanden, 24 maanden, 36 maanden 
Ø Interventie: FRIENDS, op school, getrainde leerkrachten 
Ø Minder angstsymptomen/syndromen (SCAS, RCMAS) in interventiegroep in 

vergelijking met controlegroep 
Ø Geen effect op depressiesymptomen (CDI) 

 
• Niet goedkoop (cf. kosten-effectiviteit) MAAR het loont! 

 
⇒ Veelbelovende resultaten à zorgde effectief voor een daling in de angstsymptomen 
⇒ Belangrijk: blijkbaar blijft het enkel effectief te zijn in de aanpak van angstsymptomen 

en niet in de aanpak van depressieve symptomen 
 

 
1.6.3 Preventieprogramma’s 
 

• Wanneer ingrijpen? 
Ø Gebaseerd op inzichten omtrent ontwikkelingstrajecten 
Ø Vb. tijdig genoeg à traject ombuigen (vb. vroege starters) 
Ø Is niet gelijk aan klinische psychologie 

 
• Hoe ingrijpen? à Ecologische aanpak: kind-ouder-school 

 
• Waarop ingrijpen? 

Ø Risicofactoren: mate van veranderbaarheid, distaal versus proximaal, 
complexe interacties 

Ø Kan preventie meer kwaad dan goed doen? à steeds vooronderzoek! 
 

à Elke interventie bij kinderen = vorm van preventie 
 

⇒ Wanneer moet je gaan ingrijpen? à proberen baseren op de inzichten die we 
hebben op basis van ontwikkelingstrajecten à proberen op tijd in te grijpen zodat het 
traject kan omgebogen worden  

⇒ Ingrijpen op de risico factoren à de ene is meer veranderbaar dan de andere à vb. 
vaardigheden aanleren, emotieregulatie vaardigheden trainen,… 

⇒ Preventie à kan het geen kwaad doen? à hier moet men onderzoek naar doen à 
soms heeft psycho-educatie meer nadelen dan voordelen (vb. eetstoornis) 
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Hoofdstuk 2: Behandeling van kinderen met gedrags-
problemen 
 

⇒ Kijken wat we weten over de ontwikkeling van gedragsproblemen, wat belangrijke 
punten hierin zijn, etc. 
 

	
1.1      Definitie evidence based werken (APA, 2006) 
 

• Gewetensvol, expliciet en oordeelkundig nemen van beslissingen 
• Gebruik makend van het huidige beste bewijsmateriaal 
• Gecombineerd met individuele klinische expertise 
• En rekening houdend met de voorkeuren, wensen, kenmerken en cultuur van de 

cliënt  
 

⇒ Als je naar de praktijk kijkt wordt dit vaak verengd tot gebruik maken van handboeken 
en protocollen voor allerlei behandelingen à maar er is meer dan dat 

⇒ Op een bepaald moment komen er mensen bij jou en je moet beslissen hoe je de 
mensen verder gaat helpen à je moet je baseren op drie bronnen: 

Ø Wat weten we op basis van eerder onderzoek wat helpt 
Ø Wat heb je zelf aan ervaring wat voor dit kind in deze context werkt à dit 

combineren met het protocol  
Ø Wat weten we uit de cultuur van mensen à rekening houden met voorkeuren, 

wensen,… à vb. vrouwen praten meestal graag, mannen vinden dit meestal 
minder leuk à je gaat vertrekken van de verklaring die mensen zelf geven 

 
⇒ Zie filmpje: kort fragment over wie of wat de jonge kinderen met gedragsproblemen 

zijn 
⇒ Belangrijk = je hoort dat ze al heel vroeg uitgestoten worden à de gewone school wil 

die kinderen niet  
⇒ Deze kinderen zijn het minst van al welkom op gewone scholen à ze zetten de 

ganse klas op stelten  
 

 
1.2      Het STOP4-7 programma 
 

• Samen sterker Terug Op Pad 
• Ecologisch (samen) en positief (sterker terug op pad) 
• Een vroeg interventie- of preventieprogramma: 

Ø Kindtraining 
Ø Oudertraining en huisbezoeken 
Ø Leerkrachttraining en schoolbezoeken (coaching van leerkrachten) 

 
⇒ Werken met een heel inclusief programma à zowel met de kinderen als de ouders 

en de leerkrachten werken à ook aan huis + op school 
 

 
1.2.1 Opnamecriteria 
 

• Kinderen tussen vier en zeven jaar oud; 
• Een klinische score op de Gedragsvragenlijst voor kinderen, versie ouders (CBCL) of 

versie leerkracht (TRF), externaliseren 
• ADHD of een lichte vorm van ASS: geen tegenindicatie 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 50 

⇒ Ouder en leerkrachten een vragenlijst laten invullen à ze moeten een klinische score 
hebben = ze moeten tot de 2% meest problematische kinderen behoren 

⇒ Het moet wel effectief over gedragsproblemen gaan 
⇒ Veel van die kinderen hebben een combinatie van ADHD / autisme en 

gedragsproblemen   
 
 
1.2.2 Tegenindicaties 
 

• Ernstige mentale beperkingen bij het kind 
• Onvoldoende kunnen leren bij de ouders (mentale beperkingen, ernstige verslaving 

en andere ernstige psychiatrische stoornissen) 
 

⇒ Als er niet kan geleerd worden door het kind of door de ouder dan werkt het niet à 
men moet kunnen leren (!) 

⇒ Sommige ouders hebben ook mentale beperkingen à of verslaving, constant 
dronken of stoned zijn, etc. 

 
 
1.3      Het “STOP4-7” programma (vervolg) 
 

• Een totaalconcept: ouder en kind en school 
• Groepsprogramma met individuele aanvulling op maat 
• Laagdrempelig: gratis, deels aan huis, vervoer en kinderopvang kunnen geregeld 

worden 
 

⇒ Het gaat dus over het totaal concept 
⇒ Het is zowel op groepsniveau als individueel à de problemen zitten ook vaak tussen 

kinderen, hoe ze met elkaar omgaan  
⇒ Laagdrempelig werken à de meeste hulpverlening is door à in dit programma wil 

men juist dat iedereen geholpen kan worden (ook mensen die in armoede leven, etc.) 
à de gesprekken zijn aan huis, dit om zoveel mogelijk drempels weg te halen 

 
 
1.3.1 Oudertraining 
 

• Tien bijeenkomsten / twee uur per bijeenkomst 
• Opvoedingsvaardigheden: 

Ø Observeren en opvolgen van gedrag 
Ø Positieve bekrachtiging: geven van complimenten in functie van versterken 

van zelfvertrouwen 
Ø Structuur bieden: duidelijkheid en voorspelbaarheid 
Ø Positieve bekrachtiging: werken met een token economy 

 
⇒ Thema’s die bij de ouders worden opgenomen 
⇒ Het gaat over opvoedingsvaardigheden à men krijgt geen handleiding bij de 

kinderen à het is niet eenvoudig  
⇒ Kijken naar het gedrag van het kind en proberen de betekenis te achterhalen  
⇒ Structuur bieden à alle kinderen hebben nood aan voorspelbaarheid à vaste 

routines zijn belangrijk (sommige ouders hebben dit niet nodig = mismatch) 
⇒ Werken met beloningssystemen à positieve betrokkenheid à negeren, time-out, 

straffen,… à aanleren hoe je dit op een goede manier kan inzetten zodat ook werkt 
⇒ Omgaan met je eigen negatieve gevoelens à soms zitten de ouders aan het einde 

en zijn er vooral negatieve gevoelens, hierdoor zullen ze hun kind ook niet stimuleren  
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1.3.2 Inhoud oudertraining (vervolg) 
 

• Positieve betrokkenheid 
• Negeren 
• Gebruik van time-out 
• Straffen 
• Probleemoplossing 
• Controleren van eigen negatieve 

gevoelens 
• Luisteren naar en praten met 

kinderen 
• Stimuleren van schoolwerk 

 
⇒ Piramide à heeft te maken hoe wij 

ons naar kinderen verhouden, de 
thema’s die met de ouders en 
leerkrachten besproken worden  

⇒ Onderaan staan allerlei 
vaardigheden (als volwassene) die maken dat, als ze goed zitten, kinderen zich 
gewaardeerd, betrokken en verbonden voelen à dit is zeer belangrijk  

⇒ Kinderen moeten het gevoel hebben dat je ze graag ziet à dit zonder hun “vriendje” 
te worden  

⇒ Kinderen voelen heel snel je zwakke plekken aan à ze gaan dingen uittesten om te 
kijken hoe ver ze kunnen gaan en of je hen dan nog steeds graag zal zien  

⇒ Complimenten geven is ook belangrijk à wanneer mensen geen complimenten 
krijgen gaan ze beginnen twijfelen aan zichzelf  

⇒ Duidelijke afspraken en grenzen à ook heel belangrijk 
⇒ Negeren en straffen  

 
⇒ Veel ouders en leerkrachten draaien de piramide om en dan zeggen ze dat het niet 

meer werkt à dat komt omdat ze het niet in de juiste volgorde doen à dat warme en 
positieve is zeer belangrijk 

 
 
1.3.3 Kindtraining 
 

• Maximum tien kinderen 
• Tien weken, een volle dag per week 
• Een zeer gestructureerd dagverloop 
• Veel complimenten voor kleine prestaties 
• Vaardigheden die kinderen nodig hebben in sociale contacten en bij schoolwerk (o.a. 

probleemoplossingsvaardigheden) 
 

⇒ Vooral aandacht geven aan de kinderen die wel meedoen à dit zal een effect 
hebben op de kinderen die niet meedoen 

⇒ Kinderen kunnen er soms niet goed mee om als ze complimenten krijgen à als ze 
een maladaptief schema hebben (“ik ben een stouterik”) dan passen die 
complimenten daar niet in à dit is één van de moeilijkheden waar je door moet; je 
moet de kinderen laten inzien dat ze toch de moeite waard zijn  

⇒ Er wordt gewerkt met groepen à tien kinderen over een ganse dag à opvallend is 
dat het vaak vooral jongens zijn 

⇒ 10 dagen over 10 weken à de kinderen proberen allemaal heel hard braaf te zijn op 
de eerste dag, maar ze kunnen dit niet volhouden 
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⇒ De kleine dingen waar aandacht aan wordt besteed hebben als doel om hun 
zelfvertrouwen op te krikken à vb. 10 complimenten per uur per kind à dit is super 
belangrijk 

⇒ Werken aan vaardigheden om te lukken op school en te lukken bij vriendjes à die 
kinderen zijn vaak niet geliefd, ze hebben over de ganse school een negatief imago 
à toch zijn die twee factoren de meest protectieve factoren voor het imago, om te 
lukken over het algemeen  
 
 

 
1.3.4 Kindtraining: vaardigheden 
 

• Gehoorzamen 
• Omgaan met gevoelens 
• Probleemoplossing 
• Zelfcontrole 
• Emotieregulatie 
• Delen van materiaal 
• Op de beurt wachten 
• Luisteren 
• Samenwerken en –spelen 

 
⇒ Heel veel kleuterschool activiteiten 
⇒ Soms moet je eens gekke dingen doen à je moet kinderen boeien, anders gaan ze 

niet leren  
 
 
 
1.3.5 Sociale vaardigheden 
 

• Rolnemings- of perpectiefnemings- vaardigheden 
• Probleemoplossingsvaardigheden 
• Zelfcontrole- en emotieregulatievaardigheden 
• Specifieke sociale vaardigheden (meespelen) 

 
⇒ De meeste kinderen leren deze vaardigheden vanzelf, maar deze kinderen niet  

 
 
 
1.3.6 Probleemoplossing 
 

• Stap 1: Stop! Ik heb een probleem 
• Stap 2: Ik zoek verschillende oplossingen 
• Stap 3: Ik kies één oplossing 
• Stap 4: Ik voer de oplossing uit 
• Stap 5: Is mijn probleem opgelost 

 
⇒ Mascotte om hierrond te werken 
⇒ De belangrijkste stap is de tweede stap à hoe meer oplossingen je kan bedenken, 

hoe beter je functioneert  
⇒ Veel kinderen hebben slechts twee oplossingen: ofwel val je het probleem aan (= 

deze kinderen), ofwel loop je er van weg (= depressieve kinderen) 
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1.3.7 Zelfcontrole en emotieregulatie: Hoe rustig blijven bij frustratie? 
 

• STOP 
• Schildpadtechniek 
• Gevoelensthermometer 
• Verwoorden van… 
• Hoe word ik terug rustig? Vb. denken aan iets leuk 
• Relaxatietechnieken 

 
⇒ Wat kan je doen als je kwaad bent? Wat helpt er? 

 
⇒ Werken met gevoelensthermometer à ze moeten hier thuis ook mee oefenen  
⇒ Deze kinderen gaan vaak gewoon ontploffen à het kunnen zeggen wat er juist is, is 

al een groot deel van de oplossing  
⇒ Ze moeten leren dat er niets verkeerd is aan het tonen van gevoelens 

 
 
 
1.3.8 Begeleidershouding 
 

• Minstens zo belangrijk als de inhoud van de training 
• Erg gericht op bekrachtiging: veel complimenten 
• Belang van duidelijkheid en voorspelbaarheid: stevige structuur en weinig, maar 

consequent gehanteerde regels 
• Benoemen van gevoelens en zelf in de rust blijven 

 
⇒ Je moet vooral heel rustig kunnen blijven, veel complimenten kunnen geven en heel 

stevig zijn 
 
 
 
 
1.3.9 Leerkrachttraining 
 

• Drie of vier sessies (drie uur): 
Ø Theoretische introductie 
Ø Een stimulerend basisklimaat: structuur en aanmoediging 
Ø Positieve betrokkenheid en veiligheid 
Ø Positieve bekrachtiging: werken met een token economy 
Ø Gebruik van negeren, time-out en straffen (disciplineren) 
Ø Het kindprogramma 
Ø Stimuleren van contact ouder-leerkracht (communicatie) 

 
⇒ Beetje dezelfde thema’s als bij ouders 
⇒ Leerkrachten hebben vaak maar één uurtje opleiding over hoe omgaan met moeilijk 

gedrag à leerkrachten gaan dus vaak, net als ouders, soms heel goede dingen doen 
en soms er helemaal naast zitten 

⇒ Leerkrachten zijn slecht opgeleid als het gaat over pedagogische en psychologische 
vaardigheden  

⇒ Door het M-decreet komen er steeds meer “moeilijke” kinderen en leerkrachten weten 
niet wat ze hiermee moeten doen 
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1.3.10 Algemene aanbevelingen bij het werken met scholen 
 

• Zo vroeg mogelijk in het schooljaar ondersteunen 
• Ook kijken naar het leerkrachtgedrag 
• Het controlegevoel van leerkrachten versterken 
• Leerkrachten helpen afstand te nemen 
• Bouw positieve ervaringen op tussen leerkracht en leerling (positieve reserve) 

 
⇒ Er wordt heel snel een idee gevormd over een kind à het is dus belangrijk om er 

heel snel bij te zijn voor leerkrachten een idee vormen over een kind 
⇒ Leerkrachten dragen ook bij tot de negatieve evolutie van sommige kinderen à het is 

dus belangrijk om te observeren waar het fout gaat 
⇒ Mannen en vrouwen gaan toch iets anders om met hun problemen à hulpverleners 

zijn vaak praat-gericht, maar dingen samen doen is ook heel belangrijk  
 
 
1.3.11 Methodiekontwikkeling STOP4-7 
 

• Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over de beïnvloedbare factoren in de 
ontwikkeling van antisociaal gedrag 

• Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies 
• Gebaseerd op onderzoeks- en klinisch werk van het Oregon Social Learning Center 

(Gerald Patterson) 
 

⇒ Vooral kijken wat beïnvloedbaar / veranderbaar is binnen de ontwikkeling 
⇒ Je wordt niet geboren met gedragsproblemen à je leert dit  
⇒ Kijken naar de verschillen tussen gezinnen waar kinderen positief ontwikkelen en 

gezinnen waarin kinderen gedragsproblemen ontwikkelen 
 

 
1.3.12 Definitie antisociaal gedrag 
 

• Antisociaal gedrag is gedrag dat verwijst naar overtredingen van sociale regels of 
gedrag dat gericht is tegen anderen (Kazdin) 

• = disruptive behavior disorders (OppositionalDefiantDisorder + ConductDisorder + 
IntermittentExplosiveDisorder) DSM-5 
 

⇒ Relationeel probleem tussen kinderen en hun omgeving  
⇒ Officieel volgens DSM5 gaat het over disruptive behavior disorders à bestaat uit drie 

groepen 
 
 
1.4      Ecologische of transactionele modellen 
 

• Auteur: o.a. Bronfenbrenner, Belsky, Dishion, Sameroff 
• Beschouwt vier niveaus: 

Ø Intra-individueel 
Ø Interacties (ouder-kind) (micro) 
Ø Settings (gezin, klas) (meso) 
Ø Gemeenschap en culturele context (macro) 

 
⇒ Moeilijkheden met de DSM à het is niet zo dat men gewoon iets wel of niet heeft à 

het is een continuüm 
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⇒ Het is een dimensioneel probleem en geen categorisch probleem  
⇒ De DSM geeft ook eigenlijk geen enkel idee over “wat dan?” à als je kind volgens de 

symptomen ADHD heeft, ga je nergens in het boek vinden wat je dan moet gaan 
doen 

⇒ Het grote voordeel is dat je wereldwijd mee kan gaan communiceren à verder heeft 
het niet zo heel veel voordelen 

 
 
 
 

⇒ Transactionele modellen vatten de werkelijkheid het beste  
⇒ Het gaat over interacties tussen kind en omgeving à en dit over tijd 
⇒ We bekijken het op vier niveaus à micro, macro, meso, brede context 

 
⇒ De helft van de kinderen ontwikkelt gedragsproblemen, dus er moet nog iets meer 

zijn dan enkel de erfelijkheid 
⇒ Als het erfelijk is, dan weten we dat ofwel de mama of de papa er ook eigenschappen 

van heeft à dit zorgt voor een mismatch  
⇒ Tweede factor; vb. vriendjes à kinderen kiezen deze en vaak op basis van gelijkheid  
⇒ Kinderen oefenen hun sociaal gedrag,  afhankelijk van de groep waarvan ze deel 

uitmaken  
⇒ De iets bredere buurt à vb. moeder woont met haar zoontje op het bovenste verdiep 

van een appartementsblok à de jongen heeft veel energie en wil graag buiten spelen 
à ofwel laat ze hem alleen gaan ofwel gaat ze mee à dit is een factor die beperkt is 
in tijd; de jongen kan zijn noden niet altijd invullen 

⇒ Kind binnenhouden = opgekropte energie à kind alleen laten gaan = kans op 
beïnvloeding door ouderen  

⇒ Vaak is er niet genoeg speelplaats op scholen à dit kan ook toevoegen aan de kans 
om antisociaal gedrag te ontwikkelen 

⇒ Gemeenschap à als je opgroeit in oorlog weet je vaak niet beter dan dat je 
problemen moet aanpakken met agressie  
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⇒ Armoede is ook een enorm belangrijke factor à vb. moeders die werken hebben een 
beter toezicht op hun kinderen dan de moeders die werkloos zijn à dit heeft te 
maken met het idee van “ik ben belangrijk” à als je werkt dan ben je iemand, dan 
voel je je sterk, en kinderen hebben sterke ouders nodig à je hebt veel meer energie 
en competentiegevoel om in te zetten naar je kinderen toe  
 

⇒ Als we alleen op het kind mikken gaan we dus een belangrijk deel van het verhaal 
missen à de context is ook zeer belangrijk 

 
 
 
1.5     Vier-fasenmodel (Jos Peeters) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Er zijn een aantal fasen te benoemen in de ontwikkeling van gedragsproblemen 
⇒ Start heel vroeg met de interactie tussen kinderen en ouders à binnen een context 

van stress, armoede, etc. à omstandigheden waardoor mensen uit evenwicht 
geraken 

⇒ Dan kom je in de peuterfase (2,5 jaar) en dit is de meest agressieve levensfase 
⇒ Op 4 jaar zijn de meeste kinderen daar uitgegroeid à daarom begint men pas rond 

gedragsproblemen te werken met kinderen vanaf 4 jaar  
⇒ Alle kinderen ervaren wel een keer dat er iets lukt door agressief gedrag te stellen à 

deze kinderen ervaren dat dit heel vaak lukt à de tussenkomst van ouders geraakt 
verstoord en de kinderen doen gewoon hun zin 
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⇒ Tweede fase: Dan komen ze in de kleuterschool en moeten ze leren delen met 
andere kinderen à ze slagen hier niet goed in, dus ze gaan andere kinderen pijn 
doen om hun zin te krijgen à ze gaan blijven doen wat ze zelf leuk vinden 

⇒ Hierop krijg je de reactie van de omgeving à ze worden verworpen (in kleine tot heel 
grote maten) à ze krijgen het gevoel dat de wereld één grote vijandige omgeving is  

⇒ Het gevolg, als je slecht in je vel zit en niet hebt leren omgaan met frustratie, is dat je 
niet leert volhouden à presteren op school heeft veel te maken met volhouden à ze 
falen en dit maakt dat ze een laag zelfwaarde gevoel krijgen en depressieve 
stemmingen  
 

⇒ Derde fase: De leeftijdsgroep wordt veel belangrijker dan de volwassenen wanneer 
de kinderen/ jongeren elkaar gaan opzoeken en samen “sterk” gaan staan 

⇒ Behandeling na acht jaar wordt al heel moeilijk à de peers worden te belangrijk  
 

⇒ Vierde fase: antisociale volwassenen à weinig kans dat ze hun job kunnen houden  
⇒ Relaties zijn vooral op plezier gericht à ook weinig zelfcontrole  
⇒ Kans om jong vader of moeder te worden à zorgt ervoor dat het kind het hele 

verhaal van voor af aan zal doormaken  
 

⇒ Vanaf 8 jaar speelt de leeftijdsgroep een heel belangrijke rol à niet makkelijk meer 
om ze nog bij elkaar te brengen 

 
 
1.5.1 Het dwingproces (coercive process) 
 

• Het dwingproces is gebaseerd op ontsnappingsleren 
 

• Een ouder gedraagt zich op een voor het kind negatieve wijze naar een kind (geeft 
een opdracht, weigert,…) 

• Het kind reageert op een voor de ouder negatieve wijze (wenen, roepen, een 
driftbui,…) 

• De ouder stopt met de negatieve respons (negatieve bekrachtiging) 
• Het kind stopt zijn negatieve reacties (negatieve bekrachtiging) 

 
⇒ Zie filmpje in supermarkt 
⇒ De kinderen zorgen dat de omgeving ontsnapt aan hun herrie à als je toegeeft dan 

worden ze rustig à het gedrag dat beloond wordt, wordt zeer sterk 
⇒ Ouders leren toegeven en de kinderen leren van alles af te dwingen à dit leren ze 

niet meer af (!) à zal blijven doorgaan ook op latere leeftijd (vb. “als ik geen auto krijg 
ga ik drugs dealen”)  

⇒ Als je dit bij kinderen ziet, dan weet je dat hier de kern ligt van problematische 
opvoeding  
 

 
1.5.2 Risicofactoren 
 

• Kindfactoren 
Ø Genetische kwetsbaarheid en biologische factoren 
Ø Intelligentie  
Ø Geslacht 
Ø Temperament en reactiviteit 
Ø Perinatale risico’s 
Ø Cognitieve en schoolse vaardigheden, vooral taal en executieve functies 
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⇒ Zwakbegaafde kinderen hebben meer kans op gedragsproblemen 
⇒ Jongens hebben meer kans 

 
⇒ Vanaf drie factoren heb je zeer veel kans en vanaf vier factoren is het vrij zeker 

 
⇒ Agressie en taal is ook zeer sterk gelinkt à meisjes leren sneller taal dan jongens, 

dus jongens hebben meer gedragsproblemen omdat ze zichzelf minder goed kunnen 
sturen via taal 

⇒ Taal is een heel belangrijke factor!! 
 
 

• Gezinsfactoren 
Ø Slechte zelfzorg tijdens de zwangerschap 
Ø Opvoedingsvaardigheden: inconsequent en hard 
Ø Onveilige hechting, mishandeling en verwaarlozing 
Ø Conflicten tussen partners 

 
⇒ Gezinsfactoren 
⇒ 1/3de van de kinderen voelt zich onveilig gehecht à dit is in de hulpverlening meer 

dan de helft 
⇒ Kan door echtscheiding, drukke tweeverdieners,… à ouders zijn niet beschikbaar 
⇒ Ouders merken vaak dat hoe meer ze er zijn, hoe beter het gedrag van het kind 

wordt 
 
 
• Omgevingsfactoren 

Ø Socio-economische status van het gezin en de gemeenschap (kansarmoede) 
Ø Graad van criminaliteit en geweld in de buurt 

 
• Een vroege start is de belangrijkste voorspeller voor delinquentie op adolescente 

leeftijd 
 

⇒ Hoe vroeger de factoren optreden hoe slechter (!) 
 

 
 
1.5.3 Protectieve factoren 
 

• Kindfactoren 
Ø Intelligentie 
Ø Temperament en effortful control 
Ø Competenties: schoolse competentie, probleemoplossingsvaardigheden, 

sociale vaardigheden 
Ø Ongewone of uitzonderlijke talenten 
Ø Positief zelfwaardegevoel 

 
⇒ Met de protectieve factoren kunnen we iets à risicofactoren kunnen we vaak niet 

aanpakken, maar we kunnen ze soms wel omzetten naar protectieve factoren 
⇒ Kinderen leren problemen oplossen en omgaan met elkaar 
⇒ Een positieve zelfwaarde is zeer belangrijk à de kinderen hebben vaak een heel 

negatief idee over zichzelf à heel belangrijke factor in ontwikkeling (!) 
⇒ We hebben daarom dus ook de leerkracht nodig om het kind terug positiever te zien 

à de andere kinderen gaan dit overnemen à als je de leerkracht niet mee hebt dan 
werkt het nooit (!) 
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• Gezinsfactoren 
Ø Een hoge gezinscohesie 
Ø Een goede relatie met tenminste één ouder / volwassene 
Ø Opvoedingsvaardigheden: warm en duidelijk  
Ø Veilige hechting 

 
• Omgevingsfactoren 

Ø Prosociale vrienden 
Ø Sociale steun 

 
⇒ Als je de omgeving, school, leefgroep niet meeneemt, dan heeft het geen zin à je 

hebt de omgeving nodig  
⇒ Uit die transactionele modellen halen we dat we niets kunnen met slechts één 

iemand  
 

⇒ Het is geen hechtingsstoornis à je kan ook kinderen later nog het gevoel geven dat 
je er voor hen bent 

⇒ Goede vrienden zijn ook heel belangrijk 
 

 
1.5.4 Zelfregulatie 
 

• = zelfcontrole + emotieregulatie + effortful control + andere vormen van zelfsturing 
• Responsief en sensitief ouderlijk gedrag is een basisvoorwaarde voor ontwikkeling 

zelfregulatie of zelfsturing 
 

 
 
1.5.5 Cirkel van veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Omgaan met onze emoties hangt heel erg samen met hechting 
⇒ Veilige basis = ga maar, ga exploreren en als je terugkomt ben ik hier nog à 

kinderen die niet veilig gehecht zijn gaan ofwel niet exploreren, ofwel komen ze 
gewoon niet terug 

⇒ Hechting = een plek om van de vertrekken en een plek om naar terug te komen 
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1.6      Gehechtheidstheorie 
 
 
 
 
 
 

⇒ Als je stress ervaart ga je hulp zoeken à als je die zorg ook krijgt, krijg je een 
adaptieve ontwikkeling à als je die zorgt niet krijgt, krijg je een maladaptieve 
ontwikkeling  

 
 
 
1.6.1 Gehechtheid en psychopathologie 
 

• Samenhang met problematische stressregulatie (Mikulincer en Shaver, 2007) 
• Meer externaliserende gedragsproblemen (Waters, Posada, Crowell en Lay, 1993) 
• Meer internaliserende problemen (Brumariu en Kerns, 2010) 
• Meer dissociatie en adolescentie (Lyons-Ruth, 2003) 

 
⇒ Zowel bij externaliserende als bij internaliserende problemen  

 
 
1.6.2 Ontwikkeling van schema’s (VMG) 
 

• Primaire ontwikkelingstaken / basisbehoeften kinderen 
Ø Verbinding en acceptatie (basisveiligheid en verbondenheid) 
Ø Autonomie en prestatie (autonomie, competentie en identiteitsgevoel) 
Ø Realistische grenzen (realistische grenzen: beperkingen en zelfbeheersing) 
Ø Naar binnen gerichtheid en zelfexpressie (vrijheid om uitdrukking te geven 

aan behoeften en emoties, zelfexpressie) 
Ø Spontaniteit en plezier (spontaniteit en spel) 

 
⇒ We hebben allemaal basisbehoeftes en ontwikkelingstaken 
⇒ We willen allemaal ergens bij horen en we willen graag gezien worden 
⇒ We willen het gevoel hebben dat we iemand zijn en iets kunnen 
⇒ We willen veilige grenzen om binnen te groeien  
⇒ We willen een plek hebben waar we onze emoties mogen en kunnen tonen 
⇒ We willen plezier hebben à heel wat kinderen en jongeren geraken in de 

hulpverlening omdat deze behoefte niet voldaan is  
 

⇒ Bij kinderen met gedragsproblemen is er bijna altijd aan de eerste drie behoeften niet 
voldaan à drie maladaptieve schema’s die heel vroeg al gekwetst zijn bij deze 
kinderen 
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1.6.3 Vroege maladaptieve basisschema’s 
 

• Onverbondenheid en afwijzing (verlating, ongewenst zijn) 
• Verzwakte autonomie en verzwakte prestatie (mislukking) 
• Verzwakte grenzen (onvoldoende zelfcontrole / zelfdiscipline) 
• Gerichtheid op anderen (onderwerping, goedkeuring / erkenning zoeken) 
• Overmatige waakzaamheid en inhibitie (emotioneel geremd, negatief, pessimistisch, 

meedogenloze normen) 
 

⇒ Mensen gaan vaak overcompenseren 
⇒ Wat deze kinderen doen is steeds hun schema’s herhalen 

 
 

1.6.4 Model van Morris et al. (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Hechting en schema’s hangen heel erg samen  
⇒ Als je huilt en je krijgt de papfles en je wordt gerust gesteld, dan heb je het idee dat je 

graag gezien wordt à als je gewoon voor de tv gedropt wordt, zal je een heel ander 
gevoel ontwikkelen 

⇒ Hyperactivatie à agressief reageren 
⇒ Hypoactivatie à je terugtrekken in je eigen wereldje  
⇒ De hechtingsrelatie kan je ook als hulpverlener een beetje repareren à ze het gevoel 

geven dat ze de moeite waard zijn  
 
 
1.6.5 Opvoedingsvaardigheden 
 

• Positieve betrokkenheid 
Ø Zich engageren in wederzijds plezierige activiteiten à het is een niet 

contingent aspect van de ouder-kind relatie 
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• Positieve bekrachtiging 
Ø Vaardigheid in het opmerken en versterken van zelfs klein prosociaal gedrag 

van het kind 
 

• Dyadische probleem oplossing 
Ø Gezins- probleemoplossingsvaardigheden 

 
• Disciplineren 

Ø Accuraat opmerken en “klasseren” van probleemgedrag, negeren van triviaal 
dwinggedrag en gebruiken van effectieve back-up consequenties als straf 
nodig is  

 
• Ouderlijk toezicht (monitoring) 

Ø Monitoren van kinderen: waar zijn ze, met wie en wat doen ze? 
 

⇒ De uitdaging is om, met wie je ook werkt, onvoorwaardelijk te zeggen dat je ervoor 
gaat à anders gaat het niet lukken  

⇒ De meeste overtredingen gebeuren op plaatsen waar er geen toezicht is  
 
 
 

1.7      Onderzoek naar de behandeling 
 
1.7.1 Effectieve interventies 
 

• Multi-modale behandelingen (kind, ouders en school): omvatten 
Ø Parent management training 
Ø Social skills training (probleem oplossingsvaardigheden) 
Ø Class management training 

 
⇒ De multimodale behandelingen hebben het meeste kans van slagen  
⇒ Als je niet met iedereen tegelijk kan werken, dan moet je prioriteit geven aan de 

ouders en de omgeving en niet het kind zelf (!) 
 

 
1.7.2 Effectieve programma’s: ecologische programma’s 
 

• Voorbeelden: multisysteemtherapie (Henggeler), LIFT (Patterson), FAST Track 
(Lochman e.a.), PARTNERS (Webster-Stratton), Minder Boos en Opstandig (Vande 
Wiele en Matthijs), (Samen sterker Terug Op Pad) 

 
⇒ Vb. Noorwegen heeft in elke provincie een multisysteem team à het aantal jongeren 

dat naar de gevangenis moet is enorm gedaald  
⇒ Alles wordt heel intensief samengenomen tot de jongere terug op het goede pad is  

 
 
1.7.3 Werkbare mechanismen en ingrediënten (o.a. Biehal) 
 

• Aanreiken van concrete strategieën voor ouders en kinderen 
• Versterken van de ouderlijke self-efficacy 
• De veranderingen in het gedrag van kind en ouders bekrachtigen elkaar wederzijds 
• Een ecologische aanpak 
• De therapeutische relatie 
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⇒ Concrete strategieën à wat zijn hulpmiddeltjes om samen rond emoties en belonen 
te kunnen werken? 

⇒ Door met beiden te werken gaan de veranderingen bij de één de veranderingen bij de 
ander versterken  

⇒ De relatie is één van de belangrijkste factoren à als je geen band krijgt met je cliënt 
kan je het vergeten  

 
 
1.7.4 Gemeenschappelijke elementen evidence based programma’s voor kinderen 

met gedragsproblemen 
 

• Therapeutische inhoud 
Ø Principes van positieve bekrachtiging, principes van effectieve begrenzing, 

werken aan de ouder-kind relatie, probleemoplossingsvaardigheden, woede-
controle, affecteducatie, hervalpreventie 

 
• Behandelingstechnieken 

Ø Geven van positieve bekrachtiging, geven van effectieve begrenzing, psycho-
educatie, geven en bespreken van huiswerk, rollenspel en gedragsinoefening, 
modelling, voorzien van materiaal, doelen en vooruitgang evalueren 

 
• Werkrelatie 

Ø Gemeenschappelijke doelen formuleren, een relatie opbouwen 
 
 
1.7.5 Belang van leerkrachtgedrag 
 

• Beschermende factor vooral bij kinderen met een problematische hechting, kinderen 
met gedragsproblemen en teruggetrokken kinderen 

• Leerkrachtgedrag = nabijheid, structuur, autonomie bevorderen, betrokkenheid, 
sensitiviteit en emotionele ondersteuning 

 
• Leerkracht-leerling conflict bij het begin van het schooljaar voorspelt de globale 

zelfwaardering van een leerling in het midden van het leerjaar en voorspelt agressief 
gedrag van de leerling op het eind van het schooljaar 

 
⇒ Leerkracht-leerling conflict aan het begin van het schooljaar voorspelt agressie aan 

het einde van het schooljaar  
 
 
1.7.6 Korte herhaling 
 

• Meest omvattende verklaringsmodellen: transactionele modellen (o.a. Belsky, 
Sameroff, Dishion) 

• Per pathologie apart model 
 

• Onderzoek leidt tot “gemiddelde” uitkomsten; belangrijk om per individuele cliënt te 
verfijnen 

• Belang van een grondige diagnostiek en analyses in functie van advies en 
behandeling 
 

• Evidence-based behandelingen houden rekening met de beste beschikbare 
wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van de therapeut en voorkeuren van de 
cliënt  
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Hoofdstuk 3: Angst en angststoornissen bij kinderen en 
jongeren 
 
 
1.1     Klinische ontwikkelingspsychologie 
 
 

⇒ Angst zet zich vooral op de 
gedachten 

⇒ Alles wat iemand met angst voelt 
of denkt of doet verschilt eigenlijk 
niet zo heel veel van wat iemand 
zonder angst denkt of voelt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ We spreken eerder over maladaptief dan 

“abnormaal” 
 
 
 
 

⇒ Belangrijk kenmerk: we kijken vanuit een hybride 
vorm à een beetje een tussenweg tussen het 
bekijken op een continuüm, maar het ook toch 
nog verschillende namen geven 

 
 
 

• Verschillende manifestaties afhankelijk van ontwikkelingsniveau  
Ø Maladaptief = leeftijdsinadequaat 

• Extra aandacht voor ontwikkelingstrajecten en prognose  
 

⇒ We gaan verschillende manifestaties bekijken vanuit een verschillend niveau van het 
kind à iets is vooral maladaptief als het leeftijds-inadequaat is  

⇒ We gaan kijken welke problemen een kind ervaart, maar we kijken ook naar wat dit 
zegt over de toekomst à vb. hoe gaat het kind de overgang naar het middelbaar 
ervaren? 

⇒ Veel meer rekening houden met alle levenservaringen en taken die doorlopen 
moeten worden 
 

    
1.2      Dimensionele visie op angst 
 

• Angst = basis emotie 
• Evolutionaire oorsprong 

Ø “Hard-wired in the brain” 
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⇒ Angst is een basisemotie à het is van levensbelang 
⇒ Angst heeft een evolutionaire oorsprong en is hard-wired in het brein  

 
 
1.2.1 Angst is adaptief 
 

• Adaptief ß reactie op bedreiging à ontsnappen aan gevaar 
 
 

⇒ Het is een reactie op dreiging à het 
maakt ons klaar om te ontsnappen 
aan gevaar 

⇒ Angst heeft te maken met de 
gedachten (vb. “ik ben in gevaar”), 
met wat iemand voelt (ook 
fysiologisch) en het uit zich op drie 
manieren in gedrag (flight, fight or 
freeze) 

 
 
1.2.2 Angst vs. vrees 
 

• Angst: 
Ø Functioneel gedrag 

§ Ontsnappen of vermijden 
 

• Vrees: 
Ø Algemene distress 

§ Psychologische arousal 
 
 

⇒ Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen angst en vrees à dit is een heel 
belangrijk onderscheid 

⇒ Fear heeft te maken met ontsnappen van dingen die je in gevaar kunnen brengen à 
het is een functioneel gedrag 

⇒ Anxiety heeft een minder aanwijsbare reden, maar kan wel heel verstorend werken 
à ook allerlei onderliggende hersengebieden bij betrokken 

⇒ Fear heeft ook meer te maken met geconditioneerde reacties à anxiety meer met 
ongeconditioneerde reacties en meer op lange termijn 

 
 
 
1.3     Meetinstrumenten 
 

• Assessment methods 
Ø Retrospectief onderzoek bij volwassenen, vb. naar angsten uit kindertijd 
Ø Observationeel onderzoek 
Ø Zelfrapportage door kinderen 

§ Opgepast: beperkte cognitieve capaciteiten, taalvaardigheid, 
introspectief vermogen, emotioneel bewustzijn 

Ø Rapportage door ouder, zorgfiguur of leerkracht 
Ø Interviews met kinderen en ouders 

 
• Best practice: combinatie van methoden + meerdere informanten 
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⇒ Verschillende manieren om angst te gaan onderzoeken à hebben allemaal voor- en 

nadelen 
⇒ Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van angst is het best om de 

verschillende methoden te combineren  
 
 
1.3.1 Retrospective 
 

⇒ Retrospectief onderzoek = vragen aan volwassen mensen waar men vroeger bang 
voor was 

 
⇒ Één van de oudste studies is gepubliceerd in 1897 à daar werd een aantal 

volwassenen gevraagd om te vertellen wat hen bang maakte als kind 
⇒ Uit die eerste studie bleek dat jongvolwassenen vertelden dat ze als kind het vaakst 

bang waren van onweer (het lawaai van de donder) en enge honden  
⇒ We zagen toen al dat er een leeftijdseffect was à jonge kinderen vooral bang waren 

van het ene, en tijdens het opgroeien verschoof het van inhoud naar een andere 
angst 

⇒ Sommigen gaven ook aan dat ze die angst nog steeds hadden 
⇒ Jongvolwassen vrouwen gaven ook meer angsten aan in hun kindertijd dan 

jongvolwassenen mannen 
 
 
1.3.2 Observaties 
 

⇒ We kunnen ook gaan kijken naar het gedrag 
⇒ Vroege studie: honderdtal kindjes werden geobserveerd in een aantal enge situaties  
⇒ Kinderen vertoonden meer angst bij de hond dan bij het alleen gelaten worden à ook 

vertoonden meisjes meer angst dan jongens 
 

⇒ We kunnen kinderen ook gewoon vragen waarvoor ze bang zijn à maar hiermee 
oppassen want soms beschikken ze niet over de juiste woorden, niet de mentale 
capaciteiten,… 

⇒ Al de dingen waarin ze nog moeten leren beperken het vermogen om te kunnen 
rapporteren over angst 

 
 
1.3.3 Vragenlijsten of interviews 
 

⇒ Spreekt voor zich 
 
1.3.4 Kind en ouder 
 

• Parent – child (dis)agreement 
Ø Moeders onderschatten het aantal dingen waar kinderen bang voor zijn 
Ø Agreement is groter bij “observeerbare angst” da bij “niet-observeerbare 

angst” 
Ø Leeftijdsafhankelijk: daalt met groter worden 

 
⇒ Er zit niet altijd een match in wat ouders en kinderen vertellen over hun angsten à de 

lijst van het kind is vaak een stuk langer dan wat de moeders opsommen  
⇒ Onderzoek wordt meestal gedaan met het kind en de mama à papa’s betrekken lukt 

vaak minder makkelijk 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 67 

⇒ Dingen die observeerbaar zijn worden wel vaker bij beiden gerapporteerd à vb. het 
kind heeft schrik dat de ouder een ongeval krijgt; dit zullen de ouders waarschijnlijk 
niet weten 

⇒ De mate waarin ouders en kinderen overeenstemmen daalt ook met het groter 
worden à als kinderen opgroeien hebben ouders minder zicht op welke angsten er 
allemaal spelen in het kind 
 

⇒ Best dus verschillende assessment methodes gebruiken 
⇒ Best niet alleen bevragen maar ook kijken naar het gedrag 
⇒ Combinatie van methoden en informanten 

 
 

1.4     Normale kinderangsten 
 

• Ontwikkelingsverloop: inhoud 
Ø 0-1 jaar: harde geluiden, “loss of support” 
Ø <3 jaar: vreemden, separatie, vreemde dingen, hoogtes 
Ø <6 jaar: alleen zijn, donker, dieren, bovennatuurlijke, fantasiefiguren 
Ø 6-12 jaar: falen en kritiek, sociale situaties, school, lichamelijke wonden, 

ziekten, rampen 
Ø Adolescentie: globale, economische en politieke bezorgdheden, sociale 

afkeuring, negatieve evaluatie 
Ø Continu en meest voorkomend: dood en gevaar 

 
• Afhankelijk van sociaal cognitief ontwikkelingsniveau 
• Gerelateerd aan dagdagelijkse ervaring 

Ø Reflectie van ontwikkelingstaken 
• Verschillen tussen jongens en meisjes 

Ø Gender-rol stereotypes 
 

• Ontwikkelingsverloop: frequentie 
Ø Algemene tendens: afname met stijgende leeftijd 
Ø Maar niet consistent gevonden à aanwijzingen voor een “piek” in 

adolescentie, gevolgd door afname 
 

• Ontwikkelingsverloop: intensiteit 
Ø Algemene tendens: afname met stijgende leeftijd 

 
• Ontwikkelingsverloop: duur/stabiliteit/prognose 

Ø Over het algemeen kortdurend, van voorbijgaande aard 
Ø Grootste daling op jongere leeftijd, stabiliteit vanaf begin adolescentie 

§ Uitzondering: stijging van stress-gerelateerde angsten en medische 
angsten 

 
⇒ Ontwikkelingsverloop situeert zich in de inhoud (ander soort angst qua leeftijd), de 

frequentie (vaker of minder vaak angst qua leeftijd), de intensiteit (meer of minder 
overspoelend qua leeftijd) 

⇒ Angst hangt samen met het mentale ontwikkelingsniveau van een kind à een kind 
kan niet bang zijn voor iets dat men nog niet kent (vb. opwarming van de aarde, 
politieke zaken,…) à de angsten weerspiegelen dus meestal de dagdagelijkse 
ervaringen en ontwikkelingstaken 
 

⇒ Kindjes tot een jaar hebben vaak angst voor een “loss of support” à vb. wanneer ze 
op de arm van een ouder zitten en schrik hebben om naar achter te vallen 
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⇒ Kinderen tot drie jaar à separatieangst, angst voor vreemde onbekende dingen, 
bang voor hoogtes,… à heeft te maken met de wereld die wat groter wordt à als het 
kind leert los te komen zijn er een aantal dingen die het kind gaan beschermen (vb. 
angst voor hoogtes zorgt ervoor dat het kind niet van de trap zal vallen) 

⇒ Kinderen onder de zes jaar krijgen al wat meer fantasie à angst voor het donker, 
voor vreemde figuren die er zouden kunnen zijn,… 

⇒ In de basisschool is het de eerste keer dan mensen je aanspreken op je prestaties à 
angst om te falen, om vriendjes te moeten maken, oudere kinderen op school, 
bewust worden van sterfelijkheid,… à er druppelt al wat meer van de buitenwereld 
naar binnen; vb. bang zijn voor rampen 

⇒ In de adolescentie wordt de inhoud van de angsten nog veel breder à angsten rond 
globale en politieke issues à nieuwe sociale banden aangaan, vrienden zoeken los 
van de familie, relaties,…  
 

⇒ We blijven doorheen heel ons leven een angst hebben voor dood en gevaar à angst 
beschermt ons tegen dit soort dingen  

⇒ Ook een verschil tussen jongens en meisjes à hangt toch wat samen met genderrol 
stereotypes à ook een aantal zaken die dus vanuit stereotypes de angsten van een 
kind kunnen vormgeven 

 
⇒ Er is een algemene tendens waarbij kinderen minder vaak angstig zijn wanneer ze 

opgroeien 
⇒ De bevinding is niet zo heel consistent à vooral voor sociale angsten is er weer een 

piek in de adolescentie  
⇒ Bij intensiteit is de afname van de angst bij stijgende leeftijd iets consequenter 
⇒ Normale kinderangsten zijn over het algemeen kortdurend à vb. een vier-jarige is 

niet meer echt bang voor de loss of support à we zien dat de angsten het snelste 
veranderen op jongste leeftijd à vanaf de adolescentie komt er wat meer stabiliteit à 
behalve als het gaat om stressgerelateerde en medische angsten; die blijven wat 
langer hanger 

 
 
1.5      Pathologische angst 
 

• Maladaptief à pathologisch 
Ø Leeftijdsinadequaat  

à ontwikkelingspsychopathologisch perspectief 
 

⇒ Het allerbelangrijkste is dat we spreken over een pathologisch probleem vanuit een 
ontwikkelingspsychopathologisch perspectief  

⇒ Eén van de meest belangrijke criteria daarvoor is leeftijdsinadequaatheid  
⇒ Maladaptief als de angst extreem intens is  
⇒ Ook als de reactie op de angst te lang duurt 

 
 

• Maladaptief à pathologisch 
Ø Leeftijdsinadequaat 
Ø Extreem intens 
Ø Verlengde reactie op iets angstaanjagend 
Ø Interfereren met dagelijks functioneren à impairment 

§ Sociale relaties 
§ School 
§ “Ontwikkelingstaken 
§ vaak vermijding  
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⇒ Een zeer belangrijk criterium om te beslissen of iets pathologisch of maladaptief is, is 
dat het moet interfereren met het dagdagelijks functioneren à vb. prestaties op 
school lijden eronder, niet meer kunnen voldoen aan de ontwikkelingstaken,…  

⇒ We gaan de oorzaak van angst proberen vermijden 
 

 
• Beoordeling door clinicus 

Ø Rekening houdend met culturele factoren 
 

⇒ We kunnen enkel spreken van pathologische angst als de beoordeling gebeurt door 
een clinicus 

⇒ In de nieuwe DSM wordt er ook voor het eerst rekening gehouden met culturele 
factoren à vb. in bepaalde culturen wordt angst heel anders geuit dan bij ons 

 
 
 

• Pathologische angst 
Ø <3 jaar: separatie angststoornis 
Ø <6 jaar: separatie angststoornis, specifieke fobieën, agorafobie, 

paniekstoornis 
Ø 6-12 jaar en later: gegeneraliseerde angststoornis, sociale fobie, PTSS, OCD 

 
• afhankelijk van sociaal cognitief ontwikkelingsniveau 
• Gelijkaardig verloop als bij normale angsten 

Ø Van specifiek in vroege kindertijd naar meer abstract en complex 
 

⇒ Pathologische angst speelt op de drie zelfde componenten als normale angst à 
cognitieve, emotionele en gedragsmatige  

⇒ Het is dus ook afhankelijk van het sociaal-cognitieve ontwikkelingsniveau à breidt 
ook uit van zeer concrete tot heel vage en complexe angsten 

⇒ Separatie angst komt voor onder de drie jaar à boven de drie jaar komen er ook 
andere angsten bij à vanaf de basisschool dan nog meer gegeneraliseerde angsten  

 
 
1.6      DSM-5 Angststoornissen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ In de DSM-5 zijn er zeven heel duidelijk omschreven angsten, en dan nog een aantal 

restcategorieën 
⇒ Niet alle DSM-criteria vanbuiten kennen à enkel het kernidee weten  
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1.6.1 Pathologische angst: DSM-IV vs. DSM-5 
 

⇒ Overgeslagen 
⇒ “Niet meer relevant” 

 
 
1.6.2 DSM-5: obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 
 

• DSM-IV: OCD = angstdiagnose 
• Sterke relaties met angststoornissen 
• Obsessies 

Ø Recurrente en persistente gedachten, drang, beeld  
Ø Intrusief en ongewild 

• Compulsies 
Ø Repetitieve gedragingen of “mentale acties” als respons op obsessie of 

volgens strenge regels 
 

⇒ In de DSM-5 hebben de obsessief-compulsieve stoornissen en PTSD een aparte 
categorie gekregen  

⇒ Bij OCD komen er heel vaak een aantal angstige gedachten telkens terug à door 
bepaalde gedragingen te stellen dit dan proberen handelbaar te maken 

⇒ Compulsies kunnen zowel zichtbare gedragingen als mentale gedragingen zijn à vb. 
constant tellen à dit is een respons op de angst-uitlokkende obsessie en een manier 
om de angst een beetje te bezweren  

 
 
1.6.3 DSM-5: trauma and stressor related disorders 
 

• Traumatische of stressful event als diagnostisch criterium 
• Verschillende uitingsvormen 

Ø Angst 
Ø Anhedonie, dysforie 
Ø Externaliserend: boosheid, agressie 
Ø Dissociatieve symptomen 

 
⇒ Traumatisch of stressvol event moet aanwijsbaar zijn à moet niet perse één event 

zijn, kan ook een periode in het leven geweest zijn (vb. samenleven met een ouder 
met psychiatrische problemen kan ook traumatiserend zijn) 

⇒ PTSS heeft verschillende uitingsvormen waarvan eentje toch wel angst is 
⇒ Kan zijn dat mensen juist nog heel weinig emoties gaan tonen, of juist heel euforisch 

zijn 
⇒ Het kan zich ook uiten in externaliserend boos gedrag à kan zich ook uiten in 

dissociatieve stoornissen  
 

 
 
1.6.4 Separation anxiety disorder 
 

• Niet bij de ontwikkeling passende en overdreven angst om gescheiden te worden van 
huis of van hechtingsfiguur 

Ø Excessieve angst met betrekking tot separatie (minimum 3 van de 8 criteria) 
Ø Minimum vier weken 
Ø Impairment 
Ø Geen andere verklaringen 
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⇒ Heeft te maken met overdreven angst om gescheiden te worden van de zorgfiguur à 
vaak is dit mama, soms breidt het zich uit tot de papa of het ganse gezin 

⇒ Het gaat om een excessieve angst à de leeftijdsinadequaatheid zit hier ook duidelijk 
in 

 
⇒ Het gaat om heel erg van streek en in de war zijn als je nog maar denkt dat de 

zorgfiguur weg zal gaan à constant zorgen maken over wat er zou kunnen gebeuren 
⇒ Heeft dus vooral te maken met de angst dat iemand anders iets zou kunnen 

overkomen à maar het kan soms ook op zichzelf van toepassing zijn 
⇒ Uit zich vaak in totale weigering om nog buiten te komen of van de ouder gescheiden 

te worden à dit kan op microniveau (vb. bij ouders in bed slapen) maar ook wat 
breder (vb. niet meer naar school willen) 

⇒ Ze kunnen ook moeilijk alleen zijn à zelfs alleen op hun kamer zijn lukt niet  
⇒ Ze rapporteren vaak ook nachtmerries die te maken hebben met verloren lopen, 

ontvoerd worden, etc. 
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⇒ Vaak ook een fysieke component à vb. misselijk worden wanneer de zorgfiguur zegt 
dat zij/hij weg moet die avond 

 
⇒ Er zit ook altijd een aanduiding in over dat het een tijdje moet duren à bij deze 

stoornis is dat meestal vier weken 
⇒ Impairment = niet alleen dat het kind er last van heeft maar ook welke impact het 

heeft op het functioneren van andere gezinsleden à de impact voor het gezin kan 
heel heftig zijn 

⇒ Er mag ook geen andere mentale aandoening zijn die de fenomenen zijn kunnen 
verklaren à vb.  psychoses, etc. 

 
 
 
1.6.5 Selective mutism 
 

• Selectief ontbreken van spraak in specifieke sociale situaties waarin van het kind 
verwacht wordt dat het spreekt 

Ø Impairment 
Ø Minstens één maand 
Ø Het kind kan spreken 
Ø Geen andere afwijkingen 

 
 

 
 

⇒ Deze kinderen spreken niet in sociale situaties à ze kunnen het wel, maar ze doen 
het niet 

⇒ Deze kinderen zijn vaak gewoon heel bang om gehoord te worden à één van de 
eerste dingen die je daarmee kan doen is een pingpongballetje over en weer blazen 
over de tafel à in kleine stapjes kan je ze leren om wat meer geluid te maken  

⇒ Heel vaak ontwikkelt dit wel goed  
 

⇒ Het moet langer dan één maand duren en het geeft dus wel duidelijk impairment 
⇒ Er kan alleen van gesproken worden als het kind geen fysiek probleem heeft 

waardoor het niet kan praten  
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1.6.6 Specific phobia  
 

• Duidelijke en aanhoudende angst die uitgelokt wordt door de aanwezigheid van of het 
anticiperen op een specifieke prikkel of situatie à dier, natuur, bloed-injectie-
verwonding, situationeel, overig 

Ø Specifieke angst 
Ø Altijd, direct vermijding 
Ø Buiten proportie 
Ø Minstens 6 maanden 
Ø Impairment 
Ø Geen andere verklaringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Specifieke fobieën hebben te maken met specifieke angsten à kan voor alles zijn à 
vb. honden, slangen, bloed, overgeven, clowns,…  

⇒ Belangrijk criterium = het object moet altijd en onmiddellijk angst uitlokken à vb. niet 
enkel op vakantie, maar altijd  

⇒ Ook heel vaak een vermijdingscomponent  
⇒ De angst moet al langer dan zes maanden aanwezig zijn à de impairment is er 

sowieso hier  
 
 

1.6.7 Social anxiety disorder (social phobia) 
 
 

• Duidelijke en aanhoudende angst voor situaties waarin men sociaal moet 
functioneren of moet presteren en waarbij men blootgesteld wordt aan onbekenden of 
een mogelijk kritische beoordeling door anderen 

Ø Angst voor sociale situaties en eventuele kritiek 
Ø Angst voor negatieve evaluatie  
Ø Altijd, direct 
Ø Vermijding 
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Ø Buiten proportie 
Ø Minstens 6 maanden aanwezig 
Ø Impairment 
Ø Geen andere verklaringen 
Ø Speciale vorm: podium vrees 

 

 
⇒ Soort van fobie voor de omstandigheden à opnieuw het criterium dat het altijd en 

direct moet optreden 
⇒ We zien ook vaak dat deze mensen sociale situaties gaan vermijden à als ze ze 

toch ondergaan, dan is het onder heel grote stress en paniekaanvallen 
⇒ Het moet minstens zes maanden duren en opnieuw ook hier impairment en geen 

andere verklaring 
⇒ Speciale sociale angst = podiumvrees 
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1.6.8 Panic disorder 
 

• Recidiverende, onverwachte paniekaanvallen: begrensde periodes van intense angst 
die plotseling ontstaan en gepaard gaan met duidelijke lichamelijke en cognitieve 
symptomen 

Ø Paniekaanvallen  
Ø (minimum 3 van de 14 criteria) 
Ø angst voor de angst 
Ø vermijding 
Ø geen andere verklaringen 
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⇒ Paniekstoornis à die criteria hebben vooral te  maken met het optreden van 
paniekaanvallen à dit zijn een soort ontploffingen van serieus intense angst die 
eigenlijk niet zo heel lang duren 

 
⇒ Een paniekaanval kan zich op verschillende manieren uiten à dit kan te maken 

hebben met een aantal lichamelijke reacties (zweten, bibberen, hartkloppingen, het 
gevoel hebben geen adem meer te krijgen, cold flushes / hot flushes, geen vat meer 
hebben op dingen,…)  

⇒ Wat heel erg aanwezig is, is het gevoel dat je gek gaat worden en dood gaat gaan 
⇒ Wat er zeker ook in moet zitten is dat je op voorhand al angstig bent om weer een 

aanval te krijgen à vb. ik durf niet aan de kassa gaan staan want wat als ik daar 
weer een paniekaanval krijg 

⇒ Ook hier weer een vermijdingscomponent  
 
 
1.6.9 Agoraphobia 
 

• Angst om op een plaats of in een situatie te zijn van waaruit ontsnappen moeilijk kan 
zijn of waar geen hulp beschikbaar zou kunnen zijn in het geval men een 
paniekaanval krijgt 

Ø Angst voor symptomen 
Ø Altijd 
Ø Vermijding 
Ø Compagnon 
Ø Intens 
Ø Buiten proportie 
Ø Minstens 6 maanden 
Ø Impairment 
Ø Excessief 
Ø Geen andere verklaringen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Heeft te maken met de angst om op openbare plaatsen een paniekaanval te krijgen 
en geen hulp te kunnen krijgen 

⇒ Vb. treinen, boten, bussen, grote ruimtes, pleinen, parkings,…  
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⇒ Vb. wachten aan een kassa of op een middenplein van een concert staan is 
verschrikkelijk 

⇒ Ook heel veel angst voor de symptomen à heeft heel vaak te maken met het 
vermijden à “als ik een angstaanval krijg, dan kan niemand mij komen helpen” à 
kan een beetje omzeild worden door een vertrouwenspersoon mee te nemen  

⇒ Buitenproportionele angst, impairment, geen andere verklaringen,…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.10 Generalized anxiety disorder 
 

• Buitensporige angst en bezorgdheid om een aantal gebeurtenissen of activiteiten  
Ø Piekeren (meer wel dan niet) 
Ø Minstens 6 maanden 
Ø Oncontroleerbaar 
Ø Impairment 
Ø Geen andere verklaringen 
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⇒ Uit zich voornamelijk in piekeren à angstige gedachten waar je niet uit los kan 

komen 
⇒ Dit zo goed als elke dag van de week, langer dan zes maanden à kan te maken 

hebben met alles wat je maar kan bedenken  
⇒ Ze kunnen de angst ook niet stoppen à het uit zich ook op een aantal fysieke 

manieren; onrust, moe zijn, etc. 
⇒ Ook heel vaak concentratieproblemen à als je heel de tijd aan het piekeren bent 

over iets, is er geen plaats meer om nog aandacht te schenken aan andere zaken 
⇒ Heel veel spierspanning, slaapproblemen,… 
⇒ Opnieuw ook hier impairment en geen andere verklaringen 

 
 
1.6.11 Substance/medication-induced anxiety disorder 
 

• Alcohol, cafeïne, cannabis, penicilline, hallucinogenen,.. 
• Tijdens intoxicatie 
• Afkicken 
• Medicijngebruik 
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⇒ Angststoornissen kunnen ook uitgelokt worden door middelen à alcohol, cafeïne, 
hallucinogenen,… à een aantal van die middelen kunnen een fysiek symptoom te 
weeg brengen die heel erg op angst lijkt à als hier dan angstige gedachten bijkomen 
kan dit leiden tot een angststoornis 
 

 
1.7     Diagnostische instrumenten 
 

• Gestandaardiseerde interviews 
Ø ADIS-C: angstdiagnoses DSM-IV, screening voor depressie 

§ Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV (Silverman en 
Albano, 1996) 

Ø Kid-SCID: verschillende DSM-IV diagnoses 
§ Structured Clinical Interview for DSM-IV, childhood version 

 
 

• Zelfrapportagevragenlijsten (maar beperkingen) 
Ø YSR: internaliserende en externaliserende gedragingen 

§ Youth Self Report (Achenbach en Rescorla, 2001) 
Ø ZBV(k): trait anxiety en state anxiety 

§ Zelfbeoordelingsvragenlijst (Vanderploeg, 2000; Bakker et al., 1973) 
Ø SCARED: angstsymptomen (DSM-IV) 

§ Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (Chorpita et al., 
2000) 

Ø Multi-informant à ouderversies, leerkrachtversies 
 

⇒ Best beroep doen op verschillende methoden en informanten 
⇒ Vb. SCID-Junior 
⇒ Angst kunnen we ook zelf aan de kinderen vragen à vaak ook ouderversies (en 

soms leerkracht versies) van de vragenlijsten 
 

 
• RCADS – vragenlijst over angst en depressieve gevoelens bij kinderen 
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• ADIS-C: Sanne interviewt Marieke (VTS_02_1) 
• ADIS-P: Sanne interviewt de mama van Michael (VTS_01_01) 

 
⇒ RCADS à voor de afzonderlijke diagnoses 
 

 
⇒ De meeste instrumenten zijn nog altijd voor de DSM-IV à er wordt gewerkt aan 

nieuwe versies maar dit duurt heel lang 
 

 
1.8     Prevalentie angststoornissen 
 

• Meest voorkomende psychopathologie 
Ø 9.9% van de jongeren voor het 16de levensjaar 
Ø Life time prevalentie: 15-20% 

 
• Risico: meisjes > jongens: 2:1 
• Verschillende prevalentie voor verschillende stoornissen  

Ø Specifieke fobieën: +/- 15% 
Ø Sociale angststoornis: +/- 10% 
Ø Separatie angststoornis: 3-8% 
Ø Gegeneraliseerde angststoornis: +/- 2% 
Ø Agorafobie: 1-2% 
Ø Paniekstoornis: <1% 

 
• Afhankelijk van de leeftijd 

Ø Gegeneraliseerde angststoornis: 12-13 jaar: 1% vs. 17-18 jaar: 3% 
 

⇒ Meest voorkomende psychopathologie bij kinderen, jongeren en volwassenen 
⇒ 1/10 jongeren heeft voor zijn 16de levensjaar een angststoornis à dit is zeer veel  
⇒ In je ganse leven loop je 15-20% kans op een angstdiagnose 
⇒ Het risico voor meisjes is dubbel zo groot als voor jongens  
⇒ Cijfers niet zo belangrijk à wel weten dat de verschillende stoornissen een 

verschillende prevalentie hebben en dat specifieke fobieën en sociale angststoornis 
het meeste voorkomen  
 

 
 
1.9     Comorbiditeit internaliserende problematiek 
 

• Meer dan één angststoornis: 75% 
• Comorbiditeit met depressie: 33% - 75% 

Ø Asymmetrische comorbiditeit: DP+ANX > ANX+DP 
Ø Gelijktijdige comorbiditeit – sequentiële comorbiditeit 
Ø Enkele verklaringen 

§ “Chance” 
§ Symptoomoverlap 
§ Itemoverlap 
§ Gedeelde etiologische factoren 
§ Angst als risicofactor voor depressie 
§ Gemeenschappelijke hogere orde factor 

“internaliserende problematiek” 
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⇒ De meeste kinderen met een angststoornissen hebben er meer dan één à vb. 
combinatie van fobie en sociale angststoornis  

⇒ Daarnaast is er ook een sterke comorbiditeit met depressie à ongeveer 1/3 heeft ook 
een depressieve problematiek à wat we wel zien is dat als de eerste diagnose 
depressie is, dan is de kans groter dat je hier een angststoornis bij ontwikkelt dan 
omgekeerd  

⇒ De comorbiditeit kan gelijktijdig of sequentieel zijn à het kan zijn dat de angst een 
beetje oplost maar zich dan ontwikkelt in een depressie (= sequentieel), of het kan 
ook gewoon gelijktijdig voorkomen 

⇒ Verklaringen voor de comorbiditeit à als je zoveel procent kans hebt op het ene en 
zoveel procent kans op het andere, dan heb je een bepaalde kans om het samen te 
hebben 

⇒ Vaak is het ook moeilijk om te differentiëren tussen beiden  
⇒ Als we diagnoses stellen op basis van vragenlijsten, zien we dat de items die vragen 

naar angst heel erg lijken op de items die vragen naar depressie à misschien wel 
logisch dan dat er twee diagnoses uitkomen 

⇒ Maar het heeft ook te maken met het feit dat angst en depressie een aantal 
etiologische oorzaken delen (zie later) 

⇒ Angst kan ook een risicofactor zijn voor depressie à vb. door de agorafobie al een 
aantal jaar niet het huis meer uit geweest zijn en alle vrienden verloren; logisch dat 
depressie hieruit volgt 

⇒ Het zou ook kunnen dat er een gemeenschappelijke hogere orde factor is die je 
kwetsbaar maakt voor internaliserende problematiek à toeval bepaalt dus ook een 
beetje in welke problematiek je terecht komt 
 

 
1.10 Comorbiditeit externaliserende problematiek 
 

• Populatie-samples 
Ø Comorbiditeit INT en EXT: > chance expectations 
Ø Ontwikkelingsverloop: Kn > adolescenten 
Ø Asymmetrische comorbiditeit: EXT + ANX > ANX + EXT 

 
• Klinische samples ANX + EXT 

Ø Overall rate of ANX + EXT comorbidity: 2-21% 
Ø Ontwikkelingsverloop: Kn > adolescenten 

• Klinische samples EXT + INT 
Ø 14-43% 
Ø ontwikkelingsverloop: Kn > adolescenten 

• Inpatient samples (EXT) 
Ø 3-40% 
Ø ontwikkelingsverloop: adolescenten > Kn 

 
 

• r(INT, EXT) > 0 
Ø Enkele verklaringen  

§ Gedeelde risicofactoren 
§ Jongeren met gedragsproblemen bevinden zich vaak in 

“angstaanjagende situaties” 
§ Symptoomoverlap (vb. niet kunnen stilzitten) 
§ “General psychopathology factor” 

 
Ø Maar angst kan ook beschermend werken bij EXT 

§ Enkele verklaringen: 
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o BIS, inhibitie (INT) x BAS, impulsiviteit (EXT) 
 

• Verschillend voor verschillende diagnoses 
• Jongens > meisjes 

 
⇒ Als we gewoon kijken in schoolcontext à komen de twee meer voor dan dat we 

statistisch zouden bepalen 
⇒ Er is ook hier een asymmetrische comorbiditeit à kinderen die al een angststoornis 

hebben zullen minder snel ontwikkelen naar een externaliserende problematiek dan 
andersom 

⇒ Er kan ook een hogere orde factor zijn die je kwetsbaar maakt voor psychopathologie 
in het algemeen  

⇒ Er is dus een groot verband tussen internaliserende en externaliserende problemen 
à maar anderzijds kan angst ook beschermend werken en de kans op comorbide 
problemen doet dalen  

 
 
1.11 Prognose angststoornissen 
 

• Ontwikkelingsverloop: beloop en prognose 
Ø Beperkte stabiliteit, spontaan herstel mogelijk 

§ Conradt en Peterman (2002): 1 jaar follow-up 
o 42% diagnosevrij 
o 23% nog steeds dezelfde diagnose 
o 35% andere angststoornis of andere stoornis 

 
Ø Prognotische trajecten 

§ Remissie 
§ Persistent 
§ Recurrent 
§ Progressief 
§ Verschillend voor verschillende diagnoses 

 
• Homotypische continuïteit  
• Heterotypische continuïteit  

 
⇒ Meestal groeien kinderen uit de normale angsten 
⇒ Ook voor angststoornissen is de prognose vrij goed à ze hebben een beperkte 

stabiliteit; ze kunnen spontaan herstellen 
⇒ Studie naar het gewone verloop zonder behandeling à 42% heeft een jaar later geen 

diagnose meer, 23% nog dezelfde en 35% een andere stoornis ontwikkeld  
⇒ Homotypische continuïteit = als je een angststoornis hebt dan blijf je die hebben 
⇒ Heterotypische continuïteit = als je als kind vb. een separatie angststoornis hebt, kan 

je ontwikkelen naar een sociale angststoornis als adolescent  
 

⇒ Afbeelding geeft weer hoe een 
angststoornis zich kan ontwikkelen 

⇒ Kan spontaan herstellen, weggaan en 
terugkomen, fluctueren of gewoon 
blijven à kan ook progressief 
ontwikkelen naar een veel ernstiger 
beeld 
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1.12 Risico- en beschermingsfactoren 
 
 

⇒ Wat maakt nu dat één kind aan de 
veilige kant blijft en een ander kind 
terecht komt aan de pathologische 
kant? 
 

 
 
1.12.1 Risicofactoren 
 

• Genetisch bepaalde persoonlijkheidsfactoren 
Ø Verhoogd risico op KOPP (opgepast!) 
Ø Tweelingen- en adoptieonderzoek 

 
• Biologisch onderbouwde kwetsbaarheid 

Ø Verhoogde niveaus cortisol 
Ø Hypergevoelige subcorticale circuits, minder regulatie door prefrontale cortex 

 
• Algemene vs. specifieke risicofactoren 

 
⇒ Kinderen van ouders met psychiatrische problemen hebben meer kans om een 

angststoornis te ontwikkelen à niet alleen genetisch te verklaren; ook door de 
omgeving waarin ze opgroeien 

⇒ Er kan ook een biologisch onderbouwde kwetsbaarheid zijn à verhoging van cortisol 
à hypergevoelige subcorticale hersengebieden à er is een onevenwicht tussen de 
hersengebieden die instaan voor autonome reacties en controle reacties  

 
 
 
1) Algemene risicofactoren 
 

• Tripartite model van Watson en Clark 
Ø Negatieve affectiviteit (NA) 
Ø Positieve affectiviteit (PA) 
Ø Fysiologische hyperarousal (FH) 

 
• Reinforcement Sensitivity Theory van Gray 

Ø Behavioral Inhibition System (BIS) 
Ø Behavioral Activation System (BAS) 

 
• Balans tussen de verschillende factoren is belangrijk 

Ø Hoge NA / hoge BIS: typerend voor dp en angst 
Ø Lage PA / lage BAS: specifiek voor dp 
Ø Hoge FH: specifiek voor angst 

 
⇒ Verhoogde gevoeligheid 
⇒ Bij kinderen die geen problemen hebben zijn de verschillende systemen mooi in 

evenwicht à van zodra een bepaald systeem of een bepaald kenmerk de overhand 
krijgt, dan zien we dat het fout gaat 
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2) Gedragsinhibitie 
 

⇒ Temperamentsfactor die de neiging 
beschrijft om ongewoon verlegen en 
angstig te reageren in geval van nieuwe 
en onbekende situaties à zich 
terugtrekken uit en het vermijden van 
die situaties  
 

⇒ Kleuters bekeken en de gedragsinhibitie 
gemeten à de geïnhibeerde kleuters 
vertonen veel meer angstproblemen 
volgens de moeder à drie jaar later is 
dit effect nog veel groter  

 
 
3) Specifieke risicofactoren 

 
• Angstsensitiviteit 

Ø Neiging om bang te worden voor angstgerelateerde lichamelijke symptomen 
Ø ~> paniekstoornis 

 
• Walgingsgevoeligheid 

Ø Walging = basisemotie, kan ontwikkelen tot walgingsgevoeligheid 
Ø ~> fobieën, met name dierenfobie 

 
⇒ Angstsensitiviteit = neiging om bang te worden voor angstgerelateerde lichamelijke 

symptomen à hebben ook een grotere kans om een paniekstoornis te ontwikkelen  
⇒ Walgingsgevoeligheid = walging is een basisemotie die ons beschermt; als dit er te 

veel is dan heeft dit een bepalende factor voor dierfobie  
 
 

⇒ De volgende risicofactoren zijn een aantal psychosociale risicofactoren 
 
 
4) Negatieve leerervaringen (leerpsychologie) 
 

• Psychosociale risicofactoren 
Ø Negatieve leerervaringen à angst 

§ Mowrer (1947) two-factor model of avoidance learning 
o Klassieke conditionering à fear (experiment van Watson en 

Rayner, 1920) 
o Vermijding = escape from conditioned fear à negative 

reinforcement avoidance behavior  
 

⇒ Belangrijkste is het twee-factor model van vermijdingsleren à er is iets dat je angstig 
maakt en die angst neem je mee de rest van je leven à als je hieraan wil ontsnappen 
dan wordt je bevestigd in je vermijdingsgedrag waardoor je met de angst blijft zitten 

 
§ Rachman (1991): drie etiologische routes voor verwerven van angst  

o Klassieke conditionering 
o Observationeel- of modelleren (experiment van Gerull en 

Rapee, 2002) 
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o Negatieve informatie (experiment van Field, Argyrus en 
Knowles, 2001) 

 
⇒ Tweede model is model van Rachman à twee routes om angst aan te leren à we 

kunnen negatieve ervaringen meemaken, maar we kunnen ook angstig worden door 
dingen te zien in onze omgeving  

⇒ Experiment: de kinderen van de moeders die geen drama maakten van het spelen 
met de slangen waren achteraf veel minder angstig dan de andere kinderen  

⇒ Een derde route is gewoon het geven van negatieve informatie à vb. negatieve 
verhalen vertellen over Moslims; zo wordt er een bepaalde angst geïnstalleerd  

⇒ Zie experiment: kinderen in een klas laten kennismaken met twee Australische dieren 
à de dieren zaten in een box en men kon ze niet zien à over het ene dier werd 
verteld dat het een super lief en schattig dier was, over het andere dier werd gezegd 
dat het één van de meest gevaarlijke beesten was à daarna werd er aan de 
kinderen gevraagd om te voelen aan de dieren in de boxen à  door de verhalen 
durfden de kinderen hun hand niet in de tweede box steken 

 
 
5) Levensgebeurtenissen 

 
• Negatieve levensgebeurtenissen / stressvolle omgeving 

 
⇒ Negatieve gebeurtenissen of stressvolle omgeving  
⇒ Vaak ruziënde of scheidende ouders, pesten, verlies van een dierbare,…  
⇒ Ongestructureerde gezinnen, stress van de ouder die mee naar huis gebracht 

wordt,… 
 
 
6) Gezinsfactoren 

 
• Gezinsfactoren 

Ø Opvoedingsstijl 
Ø Hechting  

 
⇒ Hebben vaak te maken met opvoedingsstijl en hechting 
⇒ Er zijn een aantal opvoedingsstijlen die het moeilijker maken om niet te ontwikkelen 

tot een angstige volwassene à een heel controlerende opvoedingsstijl maakt 
kinderen hier heel kwetsbaar voor 
 

 
1.12.2 Beschermende factoren 
	

• “Effortful control” = executieve functies 
Ø Aandachtscontrole 
Ø Gedragscontrole 
Ø Cross-sectionele studies: hoge EC ~ lage angst, lage EC ~ hoge angst, vooral 

indien kwetsbaar reactief temperament  
 

• “Perceived control” 
Ø ~ ervaringen in vroege kindertijd 
Ø Cross-sectionele studies: hoge PC ~ lage angst 

 
⇒ Kan je de aandacht en het gedrag controleren? 
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⇒ Kinderen die goed hun gedrag kunnen controleren hebben vaak minder angst à lage 
controle hangt vaker samen met hoge angst, vooral als er dan nog eens het reactief 
temperament in zit 

⇒ Perceived control is ook belangrijk à dingen laten mislukken en leren oplossen 
	
	
1.12.3 Transactioneel model 
 

• Ontstaan en voortbestaan van internaliserende problemen best verklaard door: 
Ø Meerdere factoren (equifinaliteit) 
Ø Factoren interageren tijdens de ontwikkeling 
Ø Verschillende trajecten mogelijk (multifinaliteit) 

 

⇒ Equifinaliteit = verschillende factoren kunnen leiden tot dezelfde uitkomst 
⇒ Ook verschillende trajecten over à je kan op verschillende manieren een 

angststoornis ontwikkelen 
 
 
1.13 Instandhoudende factoren: behandeling 
 

• Vermijdingsgedrag 
• Cognitieve biases 

 
• Twee aanknooppunten voor behandeling: 

Ø Exposure 
Ø Cognitieve technieken 

 
 
1.13.1 Vermijding als instandhoudende factor 

 
⇒ Er zijn ook een aantal factoren die zorgen dat de angst in stand kan blijven 
⇒ Als je gedrag gaat vermijden, dan leer je nooit dat ze misschien niet eng zijn en dan 

blijft het angstprobleem bestaan 
⇒ Het heeft ook veel te maken met een aantal cognitieve processen à aantal dingen 

die verstoord zijn en de angst in stand kunnen houden 
⇒ Het zijn heel geschikte aanknopingspunten om de behandeling aan op te starten 
⇒ Er zijn een aantal cognitieve technieken die de biases kunnen omkeren 
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1.13.2 Exposure als behandelingsaanknopingspunt 
 

• Exposureoefeningen: via kleine stappen angst overwinnen 
 

⇒ Aanpakken met exposure oefeningen à met kleine stapjes de angst overwinnen 
⇒ Angsthiërarchie opbouwen à vb. kind dat heel bang is om voor de klas te praten; 

dan gaan kijken welke stappen die minder eng zijn 
⇒ Het kan zijn dat je een aantal keren een paar stappen terug moet doen à dan 

gewoon vol goede moet terug opnieuw beginnen 
⇒ Exposure is een goede manier om fobische angsten aan te pakken 

 
 
1.13.3 Cognities als instandhoudende factoren 
 

• Automatische en gecontroleerde informatieverwerking 
• Cognitieve inhouden en cognitieve processen 

Ø Zelfrapportage 
Ø Reactietijdtaken 

 
⇒ Kan automatisch of gecontroleerd zijn 
⇒ De cognitieve inhouden zijn wat meer gecontroleerd à de cognitieve processen zijn 

meer automatische processen (hier gebruiken we meer reactietijd taken voor) 
 
 

• Chronische activatie van gevaar en dreiging schema’s 
Ø Beck en Emery, 1985 
Ø Schema = neurale NW mt invloed op IV 

 
⇒ Beck à angst heeft vooral te maken met bedreigingsschema’s  
⇒ Kunnen zowel gedachten zijn als processen waar we dan weer de computertaken 

voor nodig hebben 
 
 

 
• Eerste stap: bewustwording 

Ø Goed gesprek (non-directief) 
Ø Ontlokkers: platen of spel, vragenlijsten, dagboekopdrachten 
Ø De socratische dialoog: “what’s the evidence?”, “what if…?” , “worse 

outcome?”, “alternatives?” 
 

• Tweede stap: disfunctionele gedachten “vangen” en “helpende gedachten” bedenken 
(= cognitief herstructureren) 
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⇒ Eerst laten zien dat het kind de gedachten heeft en dat het maar gedachten zijn  
⇒ Tweede stap is zoeken wat die gedachten ontlokt à kijken naar het verband tussen 

gevoelens, gedrag en gedachten à ook thuis beschrijven wat er achter zit 
⇒ Socratische dialoog à een beetje uitdagen; vb. “je hebt nu wel het gedacht dat je 

mama boos is, maar hoe weet je dit? En hoe erg is het als ze eens boos is? Wat is 
het allerergste wat er kan gebeuren?” à in een tweede stap proberen om de 
cognitieve inhouden te veranderen door helpende gedachten te bedenken  

 
 
 

• Informatieverwerkingsprocessen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Laatste jaren ook veel ingezet om de informatieverwerkingsprocessen te gaan 
veranderen à we zien dat de treat en danger schema’s zich uiten in vier 
verschillende vormen; automatische evaluatie bias, aandachtsbias, interpretatiebias 
en geheugenbias à de verschillende vertekeningen verstoren allemaal het proces 
van informatieverwerking en leiden tot een angstproblematiek 

 
 
Evaluatiebias 
 

⇒ Als we gaan kijken naar de evaluatiebias à evalueren kinderen met een 
angststoornis de wereld anders dan kinderen zonder een angststoornis? 

⇒ We zagen dat kinderen met een angststoornis de angst-relevante dingen veel 
negatiever interpreteerden dan de andere kinderen à dat verschil was er niet als het 
ging om gewone negatieve plaatjes 

⇒ In de fase van informatieverwerking gaat er dus al iets mis 
 
 
Aandachtsbias  
 

• Dot probe detection task 
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⇒ Volgende stap is waar je je aandacht op gaat richten à de aandacht wordt vaak 
sneller getrokken naar enge dingen, moeilijker om de aandacht daarvan weg te 
halen, maar wanneer de aandacht weggericht is blijven ze er wel van weggericht (en 
dit is minder bij andere kinderen) 

⇒ We zien dat kinderen met een angststoornis sneller geneigd zijn om te zeggen dat 
iets een gevaarlijke of enge situatie is à ze wachten minder lang om te beslissen of 
iets eng of niet eng is  

⇒ Ze denken ook dat het vaker gebeurd dat wanneer het ene negatief is, het andere 
ook negatief is  

⇒ Er zijn ook wel wat aanwijzingen om te zeggen dat kinderen het risico op gevaar 
gaan overschatten à vb. “50% kans dat het vliegtuig neerstort” à gaat zowel over de 
interpretatie van externe als interne cues  

 
 
Interpretatiebias 
 

• Verschillende types 
Ø Reduced evidence for danger 
Ø Covariation bias 
Ø Probability bias? 

 
• Zowel voor externe als interne cues 

 
 

⇒ We proberen de cognitieve biases te trainen 
met computertaken, maar dit is heel moeilijk 
à de reactietijden van kinderen zijn sowieso 
al wat variabeler, dus om hier verschillen in te 
vinden die ook betekenisvol zijn is heel 
moeilijk 

 
 
1.13.4 Cognitive biases: bedenkingen 
 

• Ontwikkelingspsychologische bedenkingen 
Ø Paradigma’s 
Ø Invloed van cognitieve maturatie 
Ø Invloed van ontwikkeling van inhibitie en controle 

 
• Symptoom of causale factor? 

Ø Experimentele manipulatie van cognitieve biases 
§ Voornamelijk bij volwassenen bij adolescenten  

 
• Op groepsniveau, niet op individueel niveau 

 
 

• Cognitive bias modification training 
 

⇒ We willen met de cognitieve technieken dingen gaan veranderen in wat een kind met 
externaliserende problematieken denkt à wat het kind voelt kunnen we vb. met 
relaxatie oefeningen onder controle proberen krijgen  
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Hoofdstuk 4: ADHD 
 

• Stoornis in de aandacht en impulsieregulatie 
 

1) Aandachts- en impulsregulatie: normale en afwijkende vormen 
2) Ontwikkeling en prognose  
3) Risico- en beschermende factoren 
4) Verklaringsmodellen 
5) Diagnostiek en behandeling 

 
 

1.1    Aandacht- en impulsregulatie: normale en afwijkende vormen 
 

• KLOP perspectief: 
Ø Continuïteit tussen aandacht- en impulsregulatieproblemen in de kleutertijd en 

later in de ontwikkeling 
Ø Geen dichotomie tussen wel en geen stoornis: continuüm tussen normale en 

afwijkende vormen 
 

⇒ De continuïteit en dimensionaliteit bij stoornissen à dit is ook heel belangrijk bij 
impulsregulatie 

⇒ De problemen zien er heel anders uit bij kinderen dan bij adolescenten en 
volwassenen 

⇒ We zien geen dichotomie tussen wel en geen stoornis à we moeten dus zeer goed 
weten wat de normale ontwikkeling is van zelfregulatie 

⇒ We moeten opletten wat we bepaald ADHD gedrag niet gaan pathologiseren à vaak 
moeilijk om het onderscheid te maken à we moeten hier heel wat aandacht voor 
hebben 
 
 

1.1.1 Normale ontwikkeling zelfregulatie 
 

• Normatief leeftijdsadequaat onoplettend en hyperactief / impulsief gedrag: niet 
pathologiseren! 

• Diagnostiek: onderscheid maken met niet leeftijdsadequaat hyperactief / impulsief 
gedrag 

• Normale ontwikkeling begint vroeg in de kindertijd 
Ø Rijping hersenen en ontwikkeling van hogere orde cognitieve processen 

(Executieve Functies (EF)) 
Ø Rol van de ouders (zie box 12.1): faciliterend of remmend 

 
⇒ Normale ontwikkeling begint heel vroeg 
⇒ Als we geboren worden zijn we niet in staat tot zelfregulatie à de hersenen moeten 

gaan rijpen en dit duurt ongeveer tot op de leeftijd van 20 jaar 
⇒ Ook de omgeving is belangrijk à speelt hier heel fel op in 
⇒ Ouders kunnen zowel faciliterend als remmend werken à zo kunnen de 

hersenprocessen beter of slechter verlopen à zie box in het boek! 
 

 
• Het sturen van eigen gedrag en emoties = één van de belangrijkste 

ontwikkelingstaken! 
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⇒ Het leren sturen van ons eigen gedrag is één van de belangrijkste ontwikkelingstaken 

waar we als kind voor staan 
⇒ We leren ons voor langere tijd concentreren, doelgericht werken, afleiding 

weerstaan,… à dit is allemaal heel belangrijk om te kunnen  
⇒ Zie ook het marshmallow effect à hier voel je de conflictsituatie waarin kinderen 

gebracht worden à ze hebben een groter doel dat ze willen bereiken, maar de 
afleiding maakt het moeilijk 

⇒ Men zag dat de kinderen die het goed deden op de test, het later ook veel beter 
deden à hogere diploma’s, betere relaties, etc. à het ontwikkelen van zelfregulatie 
is dus zeer belangrijk 
 

 
• De vaardigheden die zelfregulatie mogelijk maken worden aangestuurd door de 

executieve functies (EF) (zie box 12.2) à doelgericht en aangepast gedrag 
 
1) INHIBITIE 

Ø Doelgericht kunnen stoppen van gedrag 
Ø Zich verzetten tegen alles wat het bereiken van een doel dreigt te 

verhinderen (interferentiecontrole) 
 

2) WERKGEHEUGEN 
Ø Vermogen om actief relevante informatie in het geheugen vast te houden, 

deze te manipuleren en reorganiseren 
Ø Redeneren, plannen en doelgericht gedrag uitvoeren 

 
3) COGNITIEVE FLEXIBILITEIT 

Ø Vermogen om niet gewenste gedragingen, gedachten of emoties te 
onderdrukken en over te schakelen op meer passende gedragingen, 
gedachten en emoties 

Ø Zorgt ervoor dat we ons in veranderende situaties op tijd en op adequate 
wijze kunnen aanpassen 
 

⇒ In de prefrontale cortex zitten de executieve functies à inhibitie, werkgeheugen en 
cognitieve flexibiliteit 

⇒ Inhibitie = gedrag dat we automatisch gaan doen kunnen we doelgericht stoppen à 
dit loop bij kinderen met ADHD moeilijk 

⇒ Werkgeheugen = we kunnen op een actieve manier informatie opslaan en hiermee 
gaan werken à hierdoor zijn we in staat om plannen te maken, doelgericht te 
redeneren,… à kinderen met ADHD weten vaak niet meer wat ze wilden doen of 
zeggen, plannen uitvoeren verloopt moeilijk, etc. 
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⇒ Cognitieve flexibiliteit = gedachten, gedragingen en gevoelens die bij een bepaalde 
situatie niet gepast zijn kunnen onderdrukken à bij kinderen met ADHD loopt dit 
vaak mis op de tijd; ze kunnen het wel maar niet snel genoeg  

⇒ Zie box in het boek!! 
 
 

1.1.2 De rol van de ouders en school 
 

• Ouder-kind interacties à vroege ontwikkeling van de hersenen à EF 
• Opvoeding: 

Ø Sensitiviteit 
Ø Responsiviteit 
Ø Stimuleren van autonomie 

• EF: 
Ø Werkgeheugen 
Ø Inhibitie 
Ø Cognitieve flexibiliteit 

 
• De specifieke manier van opvoeden hangt samen met de ontwikkeling van EF en dus 

ook met de afwijkingen hierin 
 

⇒ Sensitiviteit en stimuleren van autonomie blijkt een belangrijke predictor te zijn voor 
latere executieve functies 

 
 
 
1.1.3 Afwijkende vormen van zelfregulatie: ADHD 
 

• Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
• Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 
 
• DSM-5 (APA, 2013): = neurodevelopmental disorder 

Ø Persistent patroon van aandachtstekort en hyperactiviteit / impulsiviteit dat 
interfereert met het functioneren of de ontwikkeling 

 
• 18 symptomen verdeeld over 2 symptoomdomeinen 

Ø Aandachtstekort: cut-off 6/9 
Ø Hyperactiviteit-impulsiviteit: cut-off 6/9 
Ø Minimum 6 symptomen (box 12.3) gedurende tenminste 6 maanden aanwezig 

+ 4 voorwaarden: 
§ Voor 12de jaar 
§ Niet leeftijdsadequaat 
§ In meerdere situaties 
§ Daadwerkelijk hinderen in dagdagelijkse leven (niet mee kunnen op 

school, in sociaal isolement raken, agressief gedrag of ernstige 
somberheid ontwikkelen) 
 

à Ernstgradatie: mild – matig – ernstig 
 

⇒ DSM à persistent patroon van aandachtstekort en hyperactiviteit/impulsiviteit à 
interfereert met het functioneren of de ontwikkeling 

⇒ ADHD gedrag vertoont zich anders over verschillende leeftijden à daarom mogen de 
eerste symptomen pas opgemerkt worden op de leeftijd van 12 jaar 
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⇒ Het kind moet uitvallen op school, geen vrienden, gedragsproblemen,… à er moet 
dus al heel wat fout lopen 

 
 

• Diagnostische criteria voor ADHD volgens DSM-5 – aandachtstekort 
1) Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt 

achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten 
2) Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden 
3) Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt 
4) Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te 

maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van 
oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen) 

5) Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten 
6) Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken 

die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk) 
7) Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (vb. speelgoed, 

huiswerk, potloden, boeken of gereedschap) 
8) Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels 
9) Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden  

 
 

• Diagnostische criteria voor ADHD volgens DSM-5 – hyperactiviteit / impulsiviteit 
10) Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel 
11) Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op 

zijn plaats blijft zitten 
12) Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij 

adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van 
rusteloosheid) 

13) Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten 
14) Is vaak “in de war” of “draaft maar door” 
15) Praat vaak aan een stuk door 
16) Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn 
17) Heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten 
18) Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (vb. mengt zich zomaar 

in gesprekken of spelletjes) 
 

à N.B.: de symptomen zijn niet alleen een manifestatie van oppositioneel gedrag, 
uitdagendheid, vijandigheid of een onvermogen om taken of instructies te begrijpen. 
Oudere adolescenten en volwassenen (17 jaar en ouder) moeten aan ten minste vijf 
symptomen voldoen 

 
⇒ Alle criteria moeten gekend zijn! à niet woord voor woord vanbuiten kennen maar 

wel kunnen herkennen  
⇒ Criteria die meer wijzen op impulsiviteit en minder op hyperactiviteit zijn ook 

belangrijk 
 
 

• Overzicht: aandachtstekort 
Ø Moeilijk doordringen 
Ø Aandachtsfouten 
Ø Snel afgeleid 
Ø Niet volhouden 
Ø Taken niet afwerken 
Ø Weerstand denkactiviteiten 
Ø Zwakke organisatie 
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Ø Spullen kwijt 
Ø Vergeten 

 
• Overzicht: hyperactief-impulsief gedrag 

Ø Rennen, klimmen,… 
Ø Niet blijven zitten 
Ø Wriemelen en prutsen 
Ø Babbelziek 
Ø Luidruchtig, niet tot rust kunnen komen 
Ø Te snel reageren 
Ø Beurt niet afwachten 
Ø Andere onderbreken 

 
 
1.1.4 ADHD: categorie of dimensie? 
 

• Categorie: kwaliteit verschil – de ene heeft de stoornis, de andere niet  
• Dimensie: kwantitatief verschil – ADHD kenmerken variëren in de algemene 

bevolking 
 

⇒ Bij dimensie gaan we uit van een kwantitatief verschil à de symptomen variëren op 
een continuüm  
 
 

1.1.5 Prevalentie 
 

• 5% bij schoolgaande kinderen (< 16 jaar) 
• 2 à 3x meer jongens (4x meer jongens in klinische groepen) 

Ø Meisjes: minder doorverwezen naar klinische setting en eerder andere 
diagnose (depressie of angst) 

• Meisjes met ADHD in klinische setting: minder gedragsstoornissen, minder 
hyperactiviteit en impulsiviteit, meer stoornissen in de aandacht 
 

⇒ 4x meer jongens in de klinische groepen à maar dit wil niet zeggen dat het minder 
voorkomt bij meisjes; ze worden minder snel doorverwezen 

⇒ Meisjes vertonen ook minder het externaliserende gedrag dan de jongens  
 
 

1.1.6 Accenten in het ADHD-gedragsbeeld 
 

• ADHD-gecombineerd 
Ø Diagnose op jongere leeftijd 
Ø Gedragsproblemen 
Ø Afgewezen in sociale contacten 

 
• ADHD-overwegend onoplettend 

Ø Dagdromen, passiviteit, apathie, vergeetachtigheid 
Ø Leerproblemen, angst, depressieve gevoelens 
Ø Teruggetrokken in sociale contacten 

 
• ADHD-overwegend hyperactief/impulsief 

 
⇒ We spreken over accenten 
⇒ Gecombineerd, overwegend onoplettend, overwegend hyperactief/impulsief 
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⇒ De clusters (van vroeger) komen nog steeds vaak aan bod 
⇒ Bij een overwegend onoplettend type zien we vaak dat de omgeving voor een stuk 

zorgde voor de structuur, waardoor de problemen niet echt op de voorgrond kwamen 
à eens de externe accommodatie wegvalt duiken de problemen vaak op 

⇒ Bij een gecombineerd type kunnen we de diagnose vaak op vroegere leeftijd stellen 
à vaak weinig pro-sociaal gedrag bij dit type; worden vaak afgewezen in sociale 
contacten 

⇒ Bij het onoplettende type komen de gedragsproblemen dus minder op de voorgrond 
à eerder meer leerproblemen, dagdromen, passiviteit, etc. 

⇒ Bij hyperactiviteit zien we dat het zich ook vooral uit tijdens de kleuterleeftijd à kan 
dus ook al vroeg worden vastgesteld à neemt wat af naarmate het kind ouder wordt  
 
 
 

1.1.7 Context en ADHD 
 

• Uiting van ADHD-gedrag is sterk afhankelijk van contextfactoren, vb. de eisen die in 
een bepaalde situatie aan de zelfregulatie worden gesteld 

• Situaties waarin toename van probleemgedrag 
Ø Moeilijke opdrachten 
Ø Lawaai 
Ø Samenwerken met leeftijdsgenoot is vereist 
Ø Aandacht van leerkracht is niet beschikbaar 

 
• Contextfactor voor adolescenten: overgang naar middelbare school 

Ø Wegvallen van vaste structuren 
Ø Hoge eisen aan zelfstandigheid 

 
• Taak- en contextvariabelen ~ toe- of afname van ADHD-gedrag 

 
⇒ De uiting van ADHD gedrag is sterk afhankelijk van contextfactoren 
⇒ Het is een groot verschil in de vraag naar zelfregulatie of je in de klas alleen aan een 

tafeltje zit, of een opdracht moet maken met anderen à vraagt andere aspecten van 
de zelfregulatie, dus je zal ook andere gedragsuitingen hiervan zien  

⇒ Moeilijke situaties à het gedrag zal zich heel fel tonen omdat er grote cognitieve 
inspanningen moeten gemaakt worden  

⇒ Belangrijk voor adolescenten is dat het zich totaal anders toont à we moeten anders 
kijken naar deze groep à meestal bij overgang van lagere school naar middelbaar  
 
 

1.1.8 Secundaire kenmerken van ADHD 
 

• ADHD-kenmerken à wisselwerking met het gezin 
• Ouders van kind met ADHD: 

Ø Hoge eisen aan opvoedingsvaardigheid en uithoudingsvermogen 
Ø Voelen zich minder competent 
Ø Ervaren minder plezier in opvoeden 
Ø Ervaren meer stress 

 
• Broers/zussen: lijden onder problemen, nemen probleemgedrag over 
• School: vaker straf, moeizame relatie met leerkracht, + gebrekkige werkhouding à 

hoge kans op schooluitval 
• Vrienden: bazig, kinderlijk, opschepperig, minder gevoelig voor sociale cues, verbaal 

en fysiek agressief, weinig populair 
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= sterkte voorspellers problemen in adolescentie en volwassenheid 
= aanmeldingsklacht  

 
⇒ ADHD gedragskenmerken hebben heel negatieve effecten op het gezin 
⇒ Die negatieve effecten zorgen ook voor het versterken van de ADHD kenmerken 
⇒ Ouders voelen zich vaak ook heel incompetent in de opvoeding à veel stress à 

vaak ook confrontatie met de eigen grenzen à ze ervaren minder plezier in het 
opvoeden en voelen zich gefaald 

⇒ Ook broers en zussen lijden onder de problemen en nemen dit probleemgedrag ook 
vaak over  

⇒ Vaak ook een veel negatievere relatie met de leerkracht à vraagt andere 
vaardigheden 

⇒ Vaak veel schooluitval à ondanks dat de kinderen zeer intelligent zijn zullen ze 
zakken in niveau op school à dit zal niet verbeteren zolang er niets gedaan wordt 
aan de regulatievaardigheden  

⇒ Vaak zijn het bazige types, komen soms ook wat immatuur over à weinig gevoelig 
voor de sociale cues à ze zijn niet echt populair op school 

⇒ Al die zaken voorspellen problemen in de adolescentie en volwassenheid à dit zijn 
ook vaak de klachten waarvoor ze aangemeld worden  
 

 
1.1.9 Comorbiditeit 
 

• Één andere stoornis: 87%;   2 andere stoornissen: 67% 
• ODD, antisociaal gedrag: > 50% 
• Leerproblemen: > 25% 
• Angst- of stemmingsproblemen: 25% 
• Slaapproblemen: 25 à 50% 
• Motorische coördinatie: 50% 
• ASS 
• Verslaving 

 
⇒ Nog moeilijker om diagnostiek te gaan doen is dat ADHD weinig of niet alleen 

voorkomt à vaak zijn er nog één of twee andere stoornissen aanwezig 
⇒ Meer dan een kwart heeft ook leerproblemen, vaak ook antisociaal gedrag, ODD, 

angst een stemmingsproblemen à veel kinderen rapporteren ook slaapproblemen  
⇒ Ook een overlap met autisme spectrum stoornis  
⇒ In de latere adolescentie is er ook een grote comorbiditeit met verslaving  

 
 

1.2      Ontwikkeling en prognose 
 

• Wat gaat aan ADHD vooraf? 
Ø Longitudinale studie Carlson, Jacobvitz en Sroufe (1995) 

§ Verschillende etiologische routes/ontwikkelingspaden voor ADHD  
§ Belangrijke rol van 

o Ouderkenmerken (opvoeding) 
o Kindkenmerken (medische geschiedenis, motorische 

ontwikkeling) 
§ Geen diathese-stress model 

 
⇒ Studie die een aantal kinderen van baby af gevolgd hebben à er blijken een aantal 

kindfactoren te zijn die een mogelijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen van ADHD 
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⇒ Hij zag dat het niet voor elk kind hetzelfde was à bij sommige kinderen zijn de 
opvoedingsfactoren belangrijk, maar bij andere kinderen gaat het dan meer over de 
kindkenmerken (zoals medische geschiedenis, etc.) 

⇒ Een nadeel hierbij is dat er geen diathese-stress model getoetst werd à we kunnen 
hier dus geen uitspraken doen over interacties 
 
 

Ø Longitudinale studie van Keown (2012) bij jongens van 4 jaar 
§ Rol van ouder-kind interacties en opvoedingsgedrag 
§ Diathese-stress model: selectie proefpersonen ongeconcentreerd en 

druk gedrag 
§ Sensitief gedrag vader, positieve aandacht moeder à 

aandachtsproblemen 
§ intrusief gedrag van beide ouders à hyperactief/impulsief gedrag op 

school 
§ Belang van ouderlijk gedrag van zowel vaders als moeders 

 
⇒ Deze studie deed een longitudinaal onderzoek over drie jaar à deze kinderen 

werden geselecteerd op het feit dat ze al kenmerken van ADHD vertoonden  
⇒ Als we hier gaan kijken wat de rol is van ouder-kind interacties zitten we hier wel met 

een toets van het diathese-stress model à we zitten altijd met de wisselwerking 
⇒ Deze onderzoekers vonden dat minder sensitief gedrag bij de vader en minder 

positieve aandacht van de moeder leidde tot meer aandachtsproblemen bij de 
kinderen  

⇒ Intrusief gedrag van beide ouders leidde tot meer impulsief gedrag op school 
 
 
 

1.2.1 Continuïteit en discontinuïteit van ADHD 
 

• Geen voorbijgaand verschijnsel (Barkley, 2006) 
Ø In adolescentie blijft 50 tot 80% van de kinderen met ADHD de diagnose 

behouden 
Ø In volwassenheid blijft 50% van adolescenten met ADHD last hebben van zijn 

ADHD problemen 
 

⇒ Er is weinig aandacht voor ADHD bij (jong)volwassenen, ondanks dat we weten dat 
80% van de kinderen met ADHD deze diagnose ook nog steeds tijdens de 
adolescentie hebben à 50% hiervan heeft de kenmerken ook nog tijdens de 
volwassenheid 

⇒ Anderzijds is er ook een discontinuïteit à de accenten in het gedragsbeeld zijn niet 
altijd hetzelfde  
 
 

• Accenten in het gedragsbeeld zijn niet stabiel (Lahey e.a., 2005) 
Ø Hyperactiviteit/impulsiviteit vooral in kleutertijd en basisschooljaren 
Ø Aandachtsproblemen duidelijk bij begin basisschool, nemen minder sterk af 

met de leeftijd 
Ø De heterotypische continuïteit – de stoornis blijft hetzelfde, maar manifesteert 

zich gedurende de ontwikkeling anders: diagnostiek (!) 
 

⇒ Dit is ook zeer belangrijk voor diagnostiek à ander beeld afhankelijk van de leeftijd 
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• Beloop van ADHD: 
Ø Schooluitval (35%), verkeersongevallen, geen of weinig vrienden (60%), 

antisociale activiteiten (45%), middelenmisbruik 
Ø Mediërende trajecten? (laag zelfbeeld, negatieve reacties van leeftijdsgenoten 

en gezinsleden) 
 

⇒ Toch wel een tragisch verloop 
⇒ Het is dus begrijpelijk dat ouders heel erg bang zijn à ze ervaren vaak 

schuldgevoelens en weten niet goed wat te doen om ervoor te zorgen dat de 
interactie met het kind niet negatief wordt à heel veel zorgen over de opvoeding 

⇒ Wat zijn de mediërende factoren hierin? à hier zijn heel wat hypothesen rond en hier 
moet nog heel wat onderzoek rond gebeuren 
 
 

1.3      Risico- en beschermende factoren 
 
1.3.1      Biologische risicofactoren 
 

• Genetische kwetsbaarheid 
Ø Familie- tweeling en adoptieonderzoek: 

§ 70% van de variantie in ADHD-kenmerken 
Ø Veel verschillende genen betrokken 
Ø Gen x gen, gen x omgeving, omgeving x omgevingsinteracties 

 
⇒ We zien een heel grote genetische kwetsbaarheid à 70% is veel, maar dit betekent 

dat er toch ook nog een invloed is van de omgeving  
⇒ Het gaat niet om één gen à heel veel verschillende genen bij betrokken à ook hier 

nog meer onderzoek rond nodig 
⇒ Heel veel invloeden die hierin spelen à bij onderzoek altijd op zoek gaan naar op wie 

het kind het meeste lijkt, zodat er wat herkenbaarheid is in het gezin 
 

• Verstoorde hersenprocessen 
Ø Erfelijk bepaalde afwijkende hersenontwikkeling: 

§ Verminderde activiteit in gebieden voor regulatie van planning, 
inhibitie, gerichte en volgehouden aandacht 

§ Dopamine ~ psychomotorische activiteit en reward seeking – gedrag  
 

⇒ De hersenprocessen ontwikkelen zich op een andere manier à dit is erfelijk bepaald 
⇒ We zien een verminderde activiteit in bepaalde gebieden à je kan duidelijk het 

verschil zien tussen kinderen met en zonder ADHD 
⇒ Het zou gaan om een verminderde aanwezigheid van dopamine à dit kan voor een 

stuk opgevangen worden met medicatie à dopamine niveau wat opkrikken 
 
 

• Temperament: temperamentsverschillen spelen belangrijke rol in de vroege 
ontwikkeling van zelfregulatie en daarmee in de etiologie van ADHD 

Ø “Difficultness” (moeilijke baby) 
§ Problemen met de modulatie van arousal = voorloper zelfregulatie  
§ Weinig evidentie voor verband ADHD later 
§ Retrospectief vs. prospectief onderzoek 

 
Ø “Activiteitsniveau” 

§ Baby: weinig voorspellend 
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§ Kleuter: wijst op tekorten in zelfregulatie en is goede voorspeller voor 
gedragsproblemen 

§ Basisschool: risicofactor voor agressieve gedragsproblemen 
 

Ø “Effortful control” (doelbewuste controle) 
§ Vermogen de aandacht te verplaatsen en te richten indien nodig 
§ Vermogen om gedrag te remmen indien nodig 

 
⇒ Ook heel wat onderzoek gedaan naar temperament verschillen 
⇒ Drie belangrijke factoren die we terugvinden: moeilijke baby’s, activiteitsniveau en 

doelbewuste controle 
⇒ De moeilijke baby’s huilen veel, zijn moeilijk te troosten à ze hebben problemen met 

de modulatie van arousal à er wordt hier echter weinig evidentie gevonden voor het 
verband met ADHD later à we zien vooral in retrospectief onderzoek dat de baby tijd 
moeilijk verlopen is, maar in prospectief onderzoek vinden we de link niet terug 

⇒ Op activiteitsniveau zien we zeer veel verschillen à hoge activiteit als baby lijkt 
weinig voorspellend voor ADHD later à dit is wel het geval bij kleuters; bij hen is het 
wel een duidelijke voorspeller voor gedragsproblemen later à ook tijdens de 
basisschool, wanneer de activiteit hoog blijft, is dit een risicofactor voor later 

⇒ Doelbewuste controle is een kenmerk dat in heel wat onderzoek verschijnt à op een 
inspannende manier iets gaan proberen controleren à aandacht richten en 
vasthouden à ook hier zijn de resultaten nog niet eenduidig, maar lijkt wel belangrijk 
te zijn 

 
 

• Pre- en perinatale omgevingsrisico’s 
Ø Laag geboortegewicht 
Ø Prematuriteit 
Ø Geboortecomplicaties 
Ø Tabaksgebruik tijdens zwangerschap 
Ø Blootstelling aan gifstoffen in omgeving 

 
à verhoogde kans op de ontwikkeling van ADHD-gedrag 

 
⇒ Er zijn een aantal factoren die hierin een rol kunnen spelen: vb. laag 

geboortegewicht, complicaties, tabaksgebruik, etc. 
 
 

1.3.2 Psychosociale risico- en beschermende factoren 
 

• Gezinnen met kind met ADHD: 
Ø Spanning en conflicten 
Ø Negatief-reactief interactiepatroon: 

§ Meer gecommandeerd, afgekeurd en minder vaak beloond 
§ Deels door samenhang met ODD, maar ook bij ouders van kinderen 

met enkel ADHD 
§ Verhogen de kans op comorbide agressie 
§ Gevolg – niet oorzaak – wel in stand houden of verhevigen 

 
⇒ Heel duidelijk dat er een belang is van de vroege ouder-kind interacties à we zien 

hier vaak heel veel conflicten, veel gecommandeerd, veel minder vaak beloond, heel 
de tijd commentaar 

⇒ De interactiepatronen vertonen zich ook bij ouders met kinderen die enkel ADHD 
hebben zonder gedragsproblemen 
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⇒ Dit gezinsklimaat verhoogt ook de kans op nog veel meer agressie en gedrags-
stoornissen 

⇒ De interactiepatronen worden niet gezien als oorzaak van ADHD à eerder als een 
gevolg ervan à maar het draagt wel mee aan het in stand houden  

 
 

• Kwaliteit van relaties binnen gezin en op school = - of + 
Ø Negatief: in stand houden of verhevigen van het ADHD-gedrag 
Ø Positief: bescherming tegen het krijgen van een ADHD-diagnose  

 
 
1.4     Verklaringsmodellen  
 
1.4.1 Executief functioneren à  cognitieve tekorten 
 

• = cognitieve regelfuncties: functioneren minder goed bij kinderen met ADHD 
Ø Gedaalde activiteit in hersengebieden die planning, inhibitie, gerichte en 

volgehouden aandacht reguleren 
 

⇒ Moeilijkheden met:  
Ø Stap voor stap nodige stappen uitvoeren 
Ø Controleren huidige en toekomstige effecten 
Ø Plannen volgorde van handelingen 
Ø Bepalen van het doel van zijn handelingen 
Ø Afleidende factoren uitschakelen 
Ø Reguleren van emoties, motivaties en alertheid 
Ø Ervaringen uit verleden spelen mee bij verwachtingen en beslissingen over de 

toekomst 
 

⇒ Executief functioneren hangt samen met de cognitieve tekorten à dit gaat dus 
minder makkelijk bij kinderen met ADHD 

⇒ Ook zijn de executieve functies nodig in het reguleren van gedrag à hier in therapie 
ook op inzetten 
 
 

1.4.2 Beloningsleren à  motivationele tekorten 
 

• Afwijkende gevoeligheid voor beloningen 
Ø Voorkeur voor directe beloningen 
Ø Afkeer van uitgestelde beloningen 
Ø Sterkere beloningen nodig 

 
• Sterke en frequente bekrachtigers à optimale motivationele toestand à taakgedrag 

en prestaties dichter bij niveau kinderen zonder ADHD 
 

⇒ Onvermogen om het eigen gedrag zelf te sturen en te reguleren  
 
⇒ Dit model wijst meer op motivationele tekorten 
⇒ De kinderen hebben meer behoefte aan directe beloningen à ze hebben ook 

sterkere beloningen nodig 
⇒ Dit wijst op een onvermogen om het eigen gedrag zelf te sturen en reguleren à 

constant afhankelijk van externe zaken om het gedrag te kunnen sturen  
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⇒ We zien dat als we kinderen met ADHD een taak laten doen die hen interesseert 
(met een onmiddellijk belonend effect) ze bijna hetzelfde niveau halen als kinderen 
zonder ADHD 

⇒ Iets doen wat ze graag doen stelt hen dus in staat om gedurende langere tijd een 
hoog prestatieniveau te halen 
 
 

1.4.3 Tijdbeleving à  moeite met besef van tijd 
 

• Temporal processing 
Ø 3de groep van kinderen met ADHD: vallen vooral uit op “time tasks” 
Ø verschillende neuropsychologische disfuncties 

 
⇒ Derde model à moeite met het besef van tijd 
⇒ Kinderen met ADHD is een hele heterogene groep à moeilijk om een exact model 

vast te stellen à maar ze zien dat kinderen vooral uitvallen op vlak van taken waarbij 
men iets met tijd moet doen 

⇒ Het is vb. heel erg moeilijk om een planning te maken à dit mislukt altijd à tekort dat 
heel wat problemen met zich mee kan brengen 

 
 
1.4.4 Toestandsregulatietheorie à  arousalproblemen 
 

• Toestand: algemeen niveau van alertheid tijdens het uitvoeren van een taak 
Ø Aandachtsproblemen zijn gevolg van lage activatietoestand 

• Toestandsregulatie: de energie die noodzakelijk is om de actuele toestand op te 
krikken of juist te dempen in de richting van de gewenste toestand 

• Energetische factoren bepalen in hoge maten niveau van cognitief functioneren, en 
het ADHD-gedrag 

Ø Vb. tijdstip van de dag, taakduur, beloning, supervisie, snelheid van 
prikkelaanbod 

 
⇒ Vierde model à men moet aroused blijven à de modulatie van arousal loopt mis 
⇒ Ze krijgen de arousal niet hoog genoeg om hun aandacht ergens bij te houden 
⇒ In een rustige gestructureerde omgeving is verloopt het cognitief functioneren veel 

makkelijker dan in een drukke omgeving à later op de dag gaat het ook minder 
makkelijk dan vroeg op de dag 

 
 
 

• Duaal proces model 
Ø Cognitieve processen: executive functions à top down 
Ø Automatic processen: beloningsprocessen à bottom up 
Ø Long term goals or immediate reward  

 
⇒ Beloningsprocessen zijn automatische processen à als die afwijkend zijn dan sturen 

die voornamelijk ons gedrag en dan is het heel moeilijk voor de executieve functies 
om dit automatische gedrag te inhiberen (vb. honger – bakker binnengaan en een 
donut eten) 

⇒ Als de automatische processen niet zo sterk zijn dan kan je dit makkelijker inhiberen 
(vb. wachten tot je thuis bent en een appel eten) 

⇒ Als je steeds zoveel moeite moet doen om je gedrag te onderdrukken, geraakt dit 
uitgeput 
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1.4.5 Transactioneel model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ We komen tot een transactioneel model 
⇒ Er is zeker een interactie tussen executieve functietekorten, genetische 

kwetsbaarheid, bepalen van gedragskenmerken en stoornis en de negatieve 
ontwikkelingsuitkomsten 

⇒ Of we het zien of niet gaat ook sterk afhangen van de contextuele eisen aan 
zelfregulatie  

 
 
 

1.5      Implicaties voor diagnostiek en behandeling 
 
1.5.1 Diagnostiek 
 

• Theoretische evidentie voor biologische en cognitieve basis voor ADHD 
Ø Objectieve maat bestaat nog niet 

 
• Definitie ADHD niet in etiologische termen, maar op basis van een beschrijving van 

het gedag van het kind (vb. DSM-5) 
Ø Diagnostiek primair gericht op waarneembaar gedrag 

§ Beoordeeld door volwassenen 
§ Of gemeten in de natuurlijke omgeving van het kind thuis, op school of 

in de buurt 
§ Observatie: duur maar objectievere informatie van gedrag en context 
§ Gedragsbeoordelingen door ouders en leerkracht 

 
⇒ Het blijft bij een gedragsdiagnose à de diagnose is op basis van de beschrijving van 

het gedrag van een kind à de diagnostiek gaat hier dus ook primair op gericht zijn à 
we doen hier dus vooral aan observatie 
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• Voorwaarden voor adequate diagnostiek van ADHD: 
Ø Beoordelen van gedrag in meerdere situaties 
Ø Bepalen van mate waarin passend bij de ontwikkeling 
Ø Bepalen van mate van belemmering 
Ø Raadpleging van meerdere informaten (ouders, leerkrachten, groepsleiding) – 

oordeel kan vertekend zijn (ervaren stress in de opvoeding van een kind met 
ADHD) 

Ø Kinderen: geen goede informant (geen betrouwbare beoordelaars van hun 
externaliserend gedrag) 

Ø Oudere adolescenten: zelf-rapportage lijsten 
Ø Differentiaal diagnostiek: depressie of trauma  

 
⇒ Heel belangrijk: het is niet zomaar even gaan kijken welk gedrag er aanwezig is à er 

zijn een aantal belangrijke zaken die zeker in mee in rekening genomen moeten 
worden 

⇒ Meerdere situaties (!), passend bij de ontwikkeling of niet, belemmering of niet, 
meerdere informanten (!) 

⇒ Kinderen zelf niet als informant gebruiken à kunnen niet goed hun eigen 
externaliserend gedrag rapporteren à bij adolescenten kan dit wel 

⇒ Depressie of trauma uitsluiten à kan soms gelijkaardige symptomen uitlokken 
 
 

• Instrumenten voor het vaststellen van ADHD 
Ø SCID voor het verkrijgen van een DSM-diagnose 
Ø Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen (VvGK) 6-16 jaar – ouders- of 

leerkracht rapportage 
Ø ADHD-vragenlijst (AVL) 4-18 jaar – ouders- of leerkracht rapportage 
Ø Vragenlijst vroege voorlopers ADHD (VVA) 5-6 jaar 
Ø Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit 

(ZVAH) 16-25 jaar 
 

⇒ VvGK wordt vaak gebruikt als screening à bevraagt zowel items rond ADHD gedrag 
als ook ODD en CD 

⇒ ZVAH bij adolescenten en jongvolwassenen 
 
 

1.5.2 Behandeling 
 

• Primair doel: 
Ø ADHD-gedrag verminderen en negatieve ontwikkelingsspiraal die kan 

ontstaan als gevolg van problemen thuis, op school en met leeftijdsgenoten 
doorbreken 

 
• Evidence-based behandelingen: 

Ø Medicatie met methylfenidaat: effect op primaire symptomen 
Ø Gedragstherapie: effect op secundaire kenmerken (ouder-kind interacties, 

sociaal gedrag en gedrag op school) 
Ø Combinatie 

 
⇒ Drie behandelingen die in RCT onderzoek getoetst zijn 
⇒ Medicatie vooral invloed op concentratie, impulsiviteit, gedragsactiviteit 
⇒ Gedragstherapie focust meer op de negatieve ontwikkelingsspiraal  
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• Nieuwe ontwikkelingen: 
Ø Cognitieve trainingen: trainen van executieve functies 
Ø Neurofeedbacktraining – leren produceren van hersengolven die horen bij 

focussen 
 

⇒ Cognitieve trainingen à de prefrontale cortex is zeer plastisch, werkgeheugen en 
inhibitie kunnen we trainen 

⇒ Computergestuurde programma’s waarin inhibitietaken worden aangeboden met 
stijgende moeilijkheid  
 

⇒ Neurofeedbacktrainingen à helpen focussen 
 

 
• Gedragstherapie: 

Ø Omgeving (ouder- en leerkrachttraining): 
§ Psycho-educatie 
§ Omgeving leert het kind om gewenst gedrag uit te voeren door middel 

van: 
o Structureringsadviezen: geven van duidelijke instructies en 

aanbrengen van duidelijke dagstructuur 
o Directe gedragsbeïnvloeding: beloningssystemen  

 
⇒ Psycho-educatie is heel belangrijk à anderzijds de omgeving ook 

structureringsadviezen geven, werken met beloningssystemen, etc. 
 
 

• Kind: 
 

	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

⇒ Zoeken naar procedures die gericht zijn op zelfregulatie à emotieregulatie, sociale 
vaardigheidstraining,… 

⇒ Soms ook een soort van coaching inzetten (vb. rond studeren) à proberen 
succeservaringen te creëren  
 
 

• Medicatie 
Ø Methylfenidaat (Relatine) 

§ Dopamine 
§ Daling primaire ADHD-symptomen 
§ 70% reageert positief 
§ Bijwerkingen: verminderde eetlust, inslaapproblemen 

Ø Atomoxetine (Strattera) 
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⇒ Dopamine beïnvloeden à kenmerken nemen hiermee af 
⇒ 70% reageert hier positief op 
⇒ Andere soort medicatie, als Relatine niet werkt, is Atomoxetine à dit wordt wel 

minder gebruikt 
 

• Combinatie 
Ø Onderzoek: wisselende resultaten 

 
⇒ Keuze: individueel bepalen, afhankelijk van de ernst, leeftijd en comorbiditeit 

	
⇒ Vaak wordt de combinatie van de twee gebruikt à zowel medicatie als 

gedragstherapie 
⇒ Het is belangrijk om sterk individueel te bepalen wat te doen  
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Hoofdstuk 5: Vroege socialisatieproblemen bij kinderen 
 
1.1      Vroege socialisatie 
 

• Slapen, zindelijkheid, eten = eerste belangrijke sociale vaardigheden die jonge 
kinderen moeten leren 

Ø Loskomen van de (primaire) verzorger, eerste stap naar autonomie 
Ø Rol van fysiologische rijping + leerprocessen 

 
⇒ Vroege socialisatie: slapen, eten en zindelijkheid à dit zijn de eerste vaardigheden 

die kinderen na de geboorte moeten leren 
⇒ Kinderen moeten loskomen van de ouders à de eerste stap naar autonomie zetten  
⇒ De drie vaardigheden hebben alle drie te maken met het lichaam à fysiologische 

processen spelen een rol in het eigen maken van de vaardigheden à maar ook 
leerprocessen spelen een rol  
 
 

1.2      Slaapproblemen  
 

• Normale slaapontwikkeling: 
Ø Geboorte: slaap-waak op basis van honger / verzadigingsgevoel; 50% actieve 

slaap (REM-slaap; 25% bij volwassenen) 
Ø Van korte blokken van slaap-waak, naar langere periodes 
Ø Bij meer dan de helft van jonge kinderen: wiegen, praten, hoofdbonken in 

slaap 
Ø Individuele verschillen in slaapbehoefte! 

 
⇒ Je kan niet weten wat afwijkt van de normale ontwikkeling als je de normale 

ontwikkeling niet kent 
⇒ Deze dingen moet je in het achterhoofd houden à zeker als je vb. als klinisch 

psycholoog verbonden bent aan een ziekenhuis 
⇒ Bij de geboorte gaat het slaap- en waakritme vooral te maken hebben met gevoelens 

van honger en verzadiging à baby’s slapen heel veel, maar altijd in korte poses 
⇒ De REM-slaap is ongeveer 50% van de slaap bij baby’s à naarmate men ouder 

wordt is dit nog 25% procent à men slaapt dus dieper 
⇒ Als kinderen ouder worden doen ze ook geen dutjes meer 
⇒ Tijdens de slaap verwerken de baby’s alle prikkels van overdag à hierdoor kunnen 

ze redelijk actief zijn in hun slaap 
⇒ Er kunnen grote verschillen zijn tussen kinderen in de slaapbehoefte à dit zie je ook 

nog steeds terug bij volwassenen à sommige mensen hebben maar zes uur slaap 
nodig en anderen hebben veel meer nodig om te kunnen functioneren à dit maakt 
het moeilijk om een cutoff te maken van wanneer het pathologisch wordt 
 
  

• Slaapproblemen: 
Ø 10-30% van de kinderen tijdens eerste levensjaren (Bryars et al., 2011; Liu et 

al., 2005) 
Ø Doorgaans tijdelijk 
Ø Longitudinale studies: 

§ Persisteren tot volwassenheid (Al Mamum et al., 2012; Gregory et al., 
2005) à risico op emotionele problemen als volwassene 

§ Voorspeller voor gedragsproblemen bij kind: zie artikel Minerva 
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§ Voorspeller voor opvoedingsproblemen bij ouders: onzekerheid, 
bezorgdheid, stress, depressiviteit 

 
à Tijdig signaleren en ingrijpen 

 
 

⇒ Redelijk wat kinderen hebben slaapproblemen à maar meestal is dit tijdelijk en gaat 
dit dus weer over 

⇒ Maar bij sommigen kan het ook persisteren tot in de volwassenheid en kan het tot 
slaapstoornissen gaan leiden à men mag de slaapproblemen dus niet zomaar gaan 
negeren 

⇒ De slaapproblemen bij kinderen zijn ook voorspellend voor heel wat problemen in de 
context à kan depressie tot gevolg hebben 

⇒ Men heeft nog niet zoveel methoden om slaapproblemen bij kinderen in kaart te 
brengen (zie artikel)  
 
 

1.2.1 Slaapstoornissen (DSM-5) 
 

• Insomnie: in- en doorslaapproblemen 
Ø Afhankelijk van individuele slaapbehoefte 
Ø Stoornis? 

§ Nevenproblematieken: abstinentie op school, psychosociaal 
functioneren verstoord (gedragsproblemen, hyperactiviteit) 

§ Slaperigheid overdag of druk/prikkelbaar gedrag 
 

⇒ Kan gaan om inslaapproblemen, of doorslaapproblemen à vb. om 10u naar bed 
gaan en om 3u nog steeds wakker liggen vs. meerdere keren per nacht wakker 
worden en telkens een half uur wakker liggen 

⇒ Wanneer is het een stoornis? à dan moeten we kijken naar de nevenproblematieken 
à in welke mate gaat het probleem negatieve effecten hebben op het dagelijks 
functioneren van het kind? à kan gaan van oververmoeidheid tot extreme 
prikkelbaarheid 
 
 

• Hypersomnie 
Ø = overmatige slaapbehoefte 
Ø Niet te wijten aan slaaptekort 

 
⇒ Te veel slaap à dit kan niet te wijten zijn aan een slaaptekort waardoor je dit op een 

bepaald moment wat wil inhalen à het is niet evenredig aan de activiteiten die men 
overdag doet  
 
 
 

• Parasomnie 
Ø Nachtmerries 

§ Kind is klaarwakker 
§ Kan zich herinneren volgende ochtend (vb. enge droom) 
§ Moeite met opnieuw inslapen 
§ Laatste deel van de slaap 

Ø Pavor nocturnus 
§ Eerste deel van de slaap (overgang non-REM naar REM, diepste 

slaap) 
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§ Angst, schreeuwen, verwijding in oogpupillen, snelle hartslag en 
ademhaling, zweten 

§ Moeilijk wakker te maken, te kalmeren à geen herinnering 
 

Ø Slaapwandelen: somnabulisme 
§ Diepste slaap 
§ Moeilijk te wekken, geen herinnering 
§ Gevaarlijk! 

 
⇒ Niet alle parasomnieën zijn hetzelfd 
⇒ Vb. nachtmerries komt regelmatig voor bij kinderen rond de 7-8 jaar à men kan dit 

nog herinneren à het komt vooral voor in het laatste gedeelte van de slaap à vaak 
een verwerking van zaken die gebeurd zijn 

⇒ Pavor nocturne gaat veel meer gepaard met fysiologische karakteristieken à dit kan 
op een heel korte tijdspannen plaatsvinden à vb. gedurende een kwartier zit het kind 
heel angstig in bed à verschil met nachtmerries is dat het kind zich dit achteraf niet 
kan herinneren 

⇒ Ook bij slaapwandelen herinnert men zich dit achteraf niet meer à dit is niet zonder 
gevaar à vb. de ouders moeten de deur van de slaapkamer op slot doen om te 
voorkomen dat het kind van de trap zou vallen 
 
 
 

1.2.2 Etiologie en mechanismen 
 

• Interactie kind X omgevingsfactoren 
• Factoren op verschillende niveaus 

Ø Organisch: rijping zenuwstelsel, slaapapneu, amandelen 
Ø Kind: streven naar autonomie vs. angst voor separatie, koppigheid ten 

opzichte van bedtijdregels, temperament (zelfcontrole) 
Ø Ouders: overbezorgdheid (slaaptekort), nachtelijke voedingen na 6 maanden, 

strijd, te veel/te weinig regels, inconsequent toepassen 
Ø Andere interpersoonlijke factoren: chronische en acute stressoren (life events: 

geboorte broer/zus, Sinterklaas,…) 
Ø Hogere orde: burenlawaai 

 
⇒ Verklarende factoren in een interactie tussen kind- en ouderfactoren  
⇒ Factoren kunnen gevonden worden op verschillende niveaus 
⇒ Vb. slaapapneu à kan de nachtrust verstoren en is een belangrijk risico voor 

slaapproblemen 
⇒ Vb. amandelen à als hier problemen mee zijn kan het de slaap gaan verstoren 
⇒ Vb. angstig temperament à verhoogd het risico op een aantal vroege 

socialisatiestoornissen 
⇒ Autonomie kan botsen met separatie à vb. kind wil van alles zelf doen, maar tegelijk 

is het bang dat de mama weg zal gaan  
⇒ Kinderen moeten leren om zelfstandig in bed te blijven en hierrond kunnen ze vaak 

heel koppig zijn à als ouders hier niet op de juiste manier mee omgaan, kunnen er 
heel wat slaapproblemen ontstaan 

⇒ Vaak gaat om het om goedbedoelde dingen die ouders ondernemen (vb. kind mee in 
bed nemen om toch zelf nog wat slaap te kunnen hebben) maar die grote problemen 
tot gevolg kunnen hebben (vb. kind zal weten wat het moet doen om bij de ouders in 
bed te geraken) 

⇒ Nachtelijke voeding na zes maanden à in de eerste levensmaanden zullen kinderen 
’s nachts nog nood hebben aan voeding, maar na zes maanden zou dit uit het 
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eetpatroon moeten verdwijnen à als ouders dit toch blijven doen, kan dit 
slaapproblemen tot gevolg hebben (= het kind zal blijven om voeding vragen, ook al 
heeft die het eigenlijk niet meer nodig 

⇒ Te veel regels is nefast, maar te weinig regels is ook nefast à belangrijk is om 
consequent te blijven à maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan  

⇒ Er zijn vaak ook interpersoonlijke zaken die voor problemen kunnen zorgen à vb. 
geboorte broertje of zusje  

⇒ Ook bepaalde momenten op het jaar waarbij kinderen zeer gestresseerd kunnen 
raken à vb. verhalen over Sinterklaas 

⇒ Hogere orde factoren à vb. burenlawaai à ook deze factoren zijn belangrijk om mee 
te bevragen, want deze kunnen een slaapprobleem doen ontstaan en/of mee in stand 
houden 
 

• Goodness-of-fit: afstemming/tuning 
Ø Hoe angst, temperament, drang naar autonomie van kind voldoende 

respecteren? 
Ø Voldoende rekening houden met rijpingsprocessen? 
Ø Eigen vermoeidheid, stress, ziekte bij ouders, mythes 

 
Ø Vicieuze cirkel: bij aanvang problemen à teveel aandacht à bekrachtiging 

probleem 
 

⇒ Deze factoren kunnen mee bepalen dat er bij sommigen een goede match is en bij 
anderen niet  

⇒ De vicieuze cirkel gaat het probleem bekrachtigen à zie: bij de ouders in bed 
 
 
 

1.2.3 Diagnostiek 
 

• CBCL 
• Beperkte specifieke vragenlijsten (infant sleep questionnaire) 
• Observaties, dagboek, ABC-schema 
• Objectieve maten? 

 
⇒ De CBCL wordt vaak gebruikt om te gaan kijken wat mogelijks de oorzaak zou 

kunnen zijn van de slaapproblematiek  
⇒ Vragenlijsten 
⇒ Je kan vb. de slaappatronen in kaart gaan brengen door observaties à vb. ouders 

vragen om bij te houden hoe vaak het kind ’s nachts wakker wordt à dit is wel zeer 
intensief voor de ouders, maar zo kan wel de slaapkwantiteit in kaart gebracht 
worden  

⇒ Vb. fit bit à kan je ook gebruiken om de slaapkwantiteit te gaan meten à zo kan je 
op een objectieve manier de duur van de slaap gaan registreren  
 
 

1.2.4 Behandelcomponenten 
 

• Eerst voldoende inventariseren: diagnostische fase! 
• Werken met kind én ouders 
• Methodieken: 

Ø Psycho-educatie: zorgt vaak voor geruststelling 
Ø Differentiële sociale bekrachtiging: bekrachtiging gewenst gedrag vs. negeren 

ongewenst gedrag 
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Ø Regels, positieve routines (consequent!) 
à omgaan met streven naar autonomie: beperkt zelf keuzes laten maken 

Ø Stimuluscontrole: bedritueel (knuffel,…), vaste slaapplaats, angstreductie 
(alleen zijn, donker) 

 
⇒ De diagnostisering is zeer belangrijk à ook om te gaan kijken welke factoren er een 

rol spelen, kijken wat de gevolgen er van zijn, etc. à ook kijken wat voor invloed het 
op de ouders heeft 

⇒ Psycho-educatie is ook zeer belangrijk à uitleg geven over de normale 
slaapontwikkeling, zodat ouders goed het onderscheid kunnen maken tussen wat 
normaal is en wat niet  

⇒ Ook verschillende gedragstherapeutische technieken à vb. gewenst gedrag 
complimenteren en ongewenst gedrag negeren 

⇒ Regels opstellen is zeer belangrijk à jonge kinderen hebben een bepaalde structuur 
nodig om te weten hoe het slaapritueel eruit ziet à dit is zeker bij slaapproblemen 
vaak niet genoeg aanwezig à een vast ritueel zorgt voor veiligheid, waardoor 
kinderen rustiger kunnen gaan slapen  

⇒ Regels en stimuluscontrole zijn dus belangrijke technieken hierbij 
 
 

• Methodieken (vervolg) 
Ø Scheduled awakenings: kind wekken 15-60 minuten voor kind spontaan 

wakker wordt (Frank et al., 1997) 
Ø Graduele extinctie: systematisch negeren 
Ø Fading: gradueel stimuli veranderen 
Ø Parasomnieën: 

§ Bij kind blijven tot het rustig wordt 
§ Stressoren detecteren 

 
⇒ Specifiek worden scheduled awakenings vaak gebruikt à de ouders gaan een tijdje 

registreren hoe het slaappatroon van het kind eruit ziet à daarna het kind gaan 
wekken op momenten net voor ze meestal wakker worden à hierdoor voorkomen dat 
vb. de nachtmerrie er komt en zo kan het kind makkelijker in het volgende 
slaapstadium geraken  

⇒ Het is iets dat zeer efficiënt blijkt, en ook bij volgende follow-ups zijn efficiëntie blijft 
behouden 

⇒ Negeren van ongewenst gedrag kan ook werken 
⇒ Fading à gradueel veranderen van stimuli à vb. eerst het groot licht aanlaten, 

daarna overschakelen naar een klein lichtje, daarna de deur op een kiertje, 
uiteindelijk de deur volledig dicht 

⇒ Bij parasomnieën is het belangrijk om als ouder rustig te blijven en de omgeving te 
gaan beveiligen à hier zitten we ook weer in de verklaring; niet alleen op het 
symptoom gaan werken maar ook gaan kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn van 
het slaapwandelen à kijken wat mogelijke stressoren zouden kunnen zijn binnen het 
gezin en/of in de ruimere context 
 
 

1.3      Zindelijkheidsproblemen 
 

• Normale zindelijkheidsontwikkeling: 
Ø Beheersing/controle over de sluitspieren 

§ Eerst: controle over darmen 
§ Later: controle over blaas 
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Ø Combinatie willekeurige en reflexmatige handelingen 
Ø Gemiddeld: tussen 2 en 3 jaar, iets sneller bij meisjes, ’s nachts zindelijk voor 

urine als laatste stap 
Ø Blum, Taubman & Nemeth (2004): kinderen worden later zindelijk 

 
⇒ Bij de normale ontwikkeling speelt de fysiologie ook een belangrijke rol à de 

sluitspieren moeten gecontroleerd worden 
⇒ Het kind gaat eerst controle hebben over de darmen en later over de blaas  
⇒ De spieren gaan dus heel belangrijk zijn à de spieren worden gestuurd vanuit de 

hersenen à vb. kleine baby’s gaan plassen wanneer het hun uitkomt, want hier is 
nog geen controle over de blaas à naarmate de cortex meer en meer evolueert 
wordt het wel mogelijk om zelf controle uit te oefenen over de spieren  

⇒ Als het kind er nog niet klaar voor is, dan zal het niet lukken om het kind zindelijk te 
maken 

⇒ Gemiddeld tussen de twee en drie jaar à iets makkelijker bij meisjes dan jongens à 
het ’s nachts zindelijk worden is de laatste stap  

 
⇒ Vandaag de dag worden kinderen vaak later zindelijk à door de wasmachine, 

kwaliteit van de pampers, etc. à in onze maatschappij is het minder erg als het kind 
in zijn pamper doet, en de ouders hebben vaak ook minder tijd  

 
 

 
• Enuresis: 

Ø Herhaalde urinelozing in bed of in de kleding (al dan niet opzettelijk) 
Ø Minstens twee keer per week (voorbije drie maanden) 
Ø Niet gevolg van lichamelijke conditie 
Ø Primair = vanaf 5 jaar, continue enuresis 
Ø Secundair = herval na 12 maanden droog, discontinue enuresis 
Ø Nocturna vs. Diurna 

§ 6-8% bij jongens (nocturna) 
 

⇒ Moet minstens twee keer per week voorkomen gedurende drie maanden 
⇒ Mag niet het gevolg zijn van een lichamelijke problematiek (!)  
⇒ Primair of secundair à primair = kind is nooit zindelijk geweest à secundair = wel 

een periode zindelijk geweest (minstens 12 maanden) en dan plots hervallen 
⇒ Vanaf vijf jaar spreekt men van primaire enuresis à dus dan pas wordt de cutoff 

gemaakt  
⇒ Nocturna = ’s nachts enuresis à diurna = overdag enuresis à ’s nachts komt vooral 

bij jongens voor  
 
 

• Encopresis: 
Ø Herhaald defeceren op daartoe niet bestemde plaatsen (al dan niet 

opzettelijk) 
Ø Minstens één keer per maand (voorbije drie maand) 
Ø Niet gevolg van lichamelijke conditie 
Ø Primair = vanaf 4 jaar, continue encopresis 
Ø Secundair = herval, discontinue encopresis 
Ø Retentief (verstopping) vs. niet-retentief (plaats van ontlasting abnormaal) 
Ø Prevalentie: 1,5% (lagere school); groter risico op psychosociale en 

gedragsproblemen (Bosch et al., 1995; Macias, Roberts, Saylor & Fussell, 
2006) 
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⇒ Al dan niet opzettelijk à soms kan het kind de spieren echt niet meer controleren, te 
lang gewacht om naar het toilet te gaan, en dan is het niet opzettelijk à maar soms is 
het ook een manier om de aandacht te trekken van de ouders of om emotioneel iets 
duidelijk te maken 

⇒ Minstens één keer per maand 
⇒ Primair = al vanaf vier jaar cutoff  
⇒ Retentief kan veroorzaakt zijn door een verstopping à niet-retentief is wanneer het 

abnormaal is (vb. geen tijd nemen om naar het toilet te gaan) 
⇒ Het komt minder voor, maar het zorgt er wel vaak voor dat kinderen zich niet goed in 

hun vel voelen à vb. angst om uitgelachen te worden op school à veel schaamte 
 
 

1.3.1 Etiologie en mechanismen 
 

• Interactie kind X omgevingsfactoren 
• Factoren op meerdere niveaus 

Ø Kind: angstig, prematuur, koppigheid 
Ø Ouders: overbezorgdheid, niet adequaat inspelen op rijping/ontwikkeling van 

hun kind (forceren) 
§ Van reflexmatige uitscheiding naar controle door cortex: adequate 

afstemming nodig tussen rijpings- en leerprocessen (juiste tijdstip = 
belangrijk) 

§ Teveel aandacht voor wat kind nog niet kan, wat misgaat à 
bekrachtigende invloed van aandacht (!) 

 
à Goodness-of-fit (afstemming) 

 
⇒ Op kindniveau zijn het vaak temperamentsfactoren à kinderen moeten de 

socialisatievaardigheden leren 
⇒ Kan ook komen door verhalen te horen van anderen à durven niet meer naar het 

toilet omdat er vb. “een monster” in het toilet zou zitten à hierdoor verliezen ze hun 
zindelijkheid 

⇒ We zien dan ook hier de overbezorgdheid van de ouders terugkomen à willen het te 
veel forceren en hierdoor gaat het een averechts effect hebben  
 
 

1.3.2 Mechanismen 
 

• Rijping/biologie à socialisatieproces MAAR socialisatieproces à biologie 
(transactioneel!) 

• Voorbeelden 
Ø Kind wordt overdag te vaak op potje gezet à geen kans tot “trainen” blaas, 

beperkte blaascapaciteit à ook problemen ’s nachts 
Ø Teveel focus op “proper” blijven à ontlasting ophouden uit angst voor straf à 

obstipatie 
Ø Onder druk zetten à angst, spanning bij kind à problematische ouder-

kindrelatie, sociaal-emotionele problemen 
 

⇒ Net als bij andere socialisatieproblemen moeten we de rijping van het kind afwachten 
à we moeten rekening houden met verschillende biologische rijpingsprocessen die 
invloed hebben op de socialisatieprocessen 

⇒ Tegelijkertijd heeft die socialisatie een invloed op de rijping à kan de rijping in 
gedrang brengen en ervoor zorgen dat het kind veel later zindelijk is 
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⇒ Vb. de ouders gaan zoveel controle uitoefenen door het kind regelmatig op het potje 
te zetten à maar hierdoor kan het kind de blaascapaciteit niet trainen à kinderen 
moeten leren om de behoefte even uit te kunnen stellen 

⇒ Ook ouders die teveel focussen op proper blijven à die is goed bedoeld, maar het 
kind kan hierdoor heel angstig worden om de kleren vuil te maken en gaat hierdoor 
de ontlasting te lang ophouden 

⇒ Kan invloed hebben op alle ouder-kind interacties à iets wat gewoon begonnen is als 
leren zindelijk worden kan tot heel wat emotionele problemen en gedragsproblemen 
gaan leiden  
 
 

1.3.3 Diagnostiek 
 

• Mulimethod 
Ø Klinisch interview ouders 
Ø Gedragsobservaties/dagboek: 

§ Kind, ouder-kindinteractie 
Ø Vragenlijsten: CBCL 
Ø Ontwikkelingsanamnese (voorgeschiedenis en actuele omstandigheden) 

 
⇒ Vaak een combinatie van verschillende socialisatieproblemen à vb. 

zindelijkheidsproblemen en eetproblemen die samen voorkomen à vermijden om 
naar het toilet te gaan door minder te eten of te drinken à maar dit zorgt niet voor 
een blijvende oplossing 

⇒ Je kan je in de ontwikkelingsanamnese focussen op het algemene beeld, of juist 
gaan toespitsen op bepaalde aspecten van de ontwikkeling  

 
 

1.3.4 Behandelcomponenten 
 

• Enuresis 
Ø Retentietraining: trainen van de blaas(capaciteit) door naar toilet gaan korte 

tijd uit te stellen 
Ø Plaswekker: effectiviteit bewezen voor enuresis nocturna (Beunderman & 

Bosch, 2003) 
Ø Droge bed training: evidence based! 

§ Combinatie van verschillende gedragstherapeutische componenten 
§ Zeer intensief: inzet van kind en ouders 
§ Last resort 

 
⇒ Retentietraining à trainen van de blaascapaciteit à het is heel belangrijk dat 

kinderen leren wachten om naar het toilet te gaan à uiteindelijk zullen kinderen erin 
slagen om hun behoefte een tijdje te kunnen ophouden à zo kunnen ze controle 
krijgen over de spieren 

⇒ Vb. de plaswekker à soort van onderbroek waar sensoren inzitten à op het moment 
dat het kind ’s nachts slaapt en er komt één drupje in de broek, dan gaat de wekker 
af en kan het kind naar het toilet gaan 

⇒ Vb. als de verwachtingen te hoog zijn om zindelijk te worden (vb. als het kind op 
kamp moet in de nabije toekomst) dan kan dit een averechts effect hebben à het kan 
een tijdje duren eer de problemen opgelost geraken en ouders moeten zich hier van 
bewust zijn 

⇒ De plaswekker is het eerste hulpmiddel à de droge bed training is veel intensiever 
dus dit wordt pas later ingezet  
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• Encopresis 
Ø Medicatie: inschakelen ouders/verzorgers 
Ø Belonen van doen van ontlasting op toilet 
Ø Negeren van “ongelukjes” (of: response cost: milde straf) 
Ø Indien retentief: ook medisch luik! 

§ Medicatie (vb. Movicolon): opheffen obstipatie, herstel normale 
onlastingspatroon 

 
⇒ Belonen à dit hoeven niet altijd dure materiële zaken te zijn à vb. stickertjes plakken 

op een beloningskaart en na zes stickers een beloning krijgen à dit kan motiverend 
werken  

⇒ Natuurlijk zijn er ook kinderen die gevoelig zijn voor straf en beloning à bij hen zal 
het niet werken à rekening houden met de individuele verschillen 

⇒ Geleidelijk aan moet het dan geautomatiseerd worden à beloning dus enkel voor het 
aanleren van de vaardigheden  

⇒ Responskost à milde straf geven à dit moet niet perse toegepast worden, want het 
kan een invloed hebben op het zelfbeeld van het kind 

⇒ Medicatie wordt bij volwassenen zeer snel gegeven, maar bij kinderen is men hier 
heel voorzichtig mee  
 
 

1.4      Voedingsproblemen 
 

• Voeding: 
Ø Cruciaal voor groei en ontwikkeling (hersenontwikkeling!) 
Ø Hoeveelheid + inhoud van belang 

 
• Moeilijke momenten: 

Ø Overgang borstvoeding – flesjesvoeding – (half)vaste voeding 
 

⇒ In de eerste levensjaren is voeding heel belangrijk voor de groei en ontwikkeling van 
de hersenen à gevarieerd eten is even belangrijk dan de hoeveelheid  

⇒ Er zijn heel wat overgangsfasen in de eetontwikkeling waarin er heel wat 
moeilijkheden op vlak van eten kunnen ontstaan  

⇒ Ook hier spelen leerprocessen een belangrijke rol 
 
 

1.4.1 Ontwikkelingsperspectief  
 

• Leerproces: 
1) Kinderen leren hun inname reguleren 
2) Kinderen leren smakenpallet kennen en accepteren (leren proever! Zie: leren 

fietsen, zwemmen,…) 
 

• Interactief proces: gedeelde verantwoordelijkheid 
à voedingsproblemen ontstaan wanneer dit proces verstoord wordt 

 
• Belangrijk: 

Ø Steeds meer controle voor kind 
Ø Steeds meer impact van ruimere omgeving 

 
⇒ Kinderen moeten leren om verschillende smaken te appreciëren 
⇒ Leren de inname reguleren à meestal kunnen kinderen dit al, maar wordt het in de 

war gestuurd door andere factoren 
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⇒ Van bij de geboorte kunnen baby’s hun voedselinname reguleren à ze weten 
wanneer ze genoeg energie binnen hebben om de honger en verzadiging te 
reguleren à dit wordt door de buitenwereld verstoord wanneer ouders denken dat de 
fles perse op moet omdat het kind anders niet genoeg zal groeien à de ouders 
nemen de regulatie over en hierdoor zullen kinderen in de war geraken en de 
voedselinname opnieuw moeten leren  

⇒ Het smakenpalet ontdekken à van bij de geboorte zullen kinderen een voorkeur 
hebben voor zoete en vette smaken à de andere smaken moeten kinderen leren 
kennen  

⇒ Gedeelde verantwoordelijkheid à de ouder mag bepalen wat er op tafel komt en 
wanneer à het kind mag dan kiezen hoeveel het eet 

⇒ In de interactie spelen ook nog een aantal andere factoren à naarmate het kind 
ouder wordt, komt er meer controle van het kind uit à de rol van de ouders zal iets 
verminderen, ook de ruimere omgeving krijgt meer een impact à vb. als men 
leeftijdsgenootjes van iets ziet proeven zal men veel sneller ook zelf willen proeven 
 

 
1.4.2 Voedingsstoornissen in DSM-5 
 

• DSM-5: Categorie “Voedings- en eetstoornissen” 
 

• Voedingsstoornissen 
Ø Pica 
Ø Ruminatiestoornis 
Ø ARFID: vermijdend/restrictieve voedselinnamestoornis 

 
⇒ In de DSM-5 zijn de voedings- en eetstoornissen onder één categorie geplaatst à dit 

omdat men vaak een link ziet tussen beiden 
⇒ Pica = het eten van dingen die niet eetbaar zijn 
⇒ Ruminatiestoornis = het naar boven van voedsel en het daarna al dan niet terug 

inslikken  
⇒ ARFID = gaat vooral over de klinische vorm van voedingsproblemen waarbij kinderen 

zeer selectief zijn in wat en hoeveel ze gaan eten à vaak tekorten hierdoor  
 
 

1.4.3 Avoidant Restrictive Food Intake Disorder 
 

1) Eet- of voedingsstoornis (vb. duidelijk tekort aan interesse in eten of voedsel; 
vermijding gebaseerd op de sensorische kenmerken van voedsel; zorgen over de 
aversieve gevolgen van eten) gemanifesteerd door herhaaldelijk falen om aan de 
nodige voedings- en/of energiebehoeften te voldoen geassocieerd met één (of 
meerdere) van de volgende aspecten: 
 

Ø Significant gewichtsverlies (of falen om de verwachte gewichtstoename te 
bereiken of stagnerende groei) 

Ø Significante voedingstekorten 
Ø Afhankelijk van sondevoeding of voedingssupplementen 
Ø Duidelijke interferentie met psychosocial functioneren  

 
⇒ Kan je herkennen aan bepaalde kenmerken à weinig interesse in eten, vergeten van 

de eten, voeding vermijden op basis van sensorische kenmerken (vb. groene 
groenten niet willen eten “omdat het groen is”), zich zorgen maken over de aversieve 
gevolgen van het eten (vb. bang zijn om zich te verslikken tijdens het eten) 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 116 

⇒ Hierdoor gaan ze veel minder gaan eten à op termijn zal er een falen ontstaan om 
aan de energiebehoeften te voldoen  

⇒ Kan zelfs leiden tot een afhankelijkheid van sondevoeding of voedingssupplementen  
⇒ Er is een duidelijke interferentie met psychosociaal functioneren à vb. op school 

uitgesloten worden omdat ze ’s middags bijna niets eten à vb. verplicht worden om 
in de refter te blijven zitten tot alles op is  
 
 

2) Niet beter verklaard door een gebrek aan toegankelijkheid van voedsel of een 
cultureel gebruik 

3) Niet exclusief tijdens Anorexia of Bulimia Nervosa, en er is geen bewijs voor een 
verstoring in de manier waarop iemands lichaam of gewicht wordt ervaren 

4) Niet toegewezen aan een gelijktijdige medische conditie of kan niet beter verklaard 
worden door een andere mentale stoornis 

 
à Opmerking: wanneer de stoornis toch in de context van een andere conditie of 
stoornis optreedt en voldoende ernstig is, is extra klinische aandacht aangeraden (!) 

 
⇒ Niet exclusief gelinkt aan AN en BN à het heeft niet perse te maken met angst om 

hun gewicht, maar specifiek met de angst om zich te verslikken, etc. 
 

 
1.4.4 Andere voedingsstoornissen 
 

• Voedselaversie: 
Ø Aangeleerde associatie: voedsel-misselijkheid 
Ø Vb. door ziekte, ruzies, dwang 

 
• Slikfobie: 

Ø Vaak na traumatische ervaring van verstikking 
 

• Failure to thrive 
Ø Geen verwachte gewichtstoename: groeistoornis 

 
⇒ Voedselaversie à je moet maar één keer ziek geweest zijn van iets en dit blijft heel 

lang bij 
⇒ Dit kan door ziekte te linken aan het laatste dat je hebt gegeten à maar kan ook door 

ruzies die men daar aan linkt, dwang om iets te eten, etc. 
⇒ Slikfobie à vaak na trauma à vb. meegemaakt dat een bepaald soort koek in de 

keel bleef steken, hierdoor in paniek geraakt en fobie ontwikkeld  
⇒ Algemene groeistoornis à kinderen die in hun algemene groei stilvallen of 

achteruitgang kennen à heeft ook vaak te maken met trauma of kinderen die in een 
instelling opgegroeid zijn 
 
 

1.4.5 Prevalentie 
 

• Ongeveer 25-45% van de kinderen ervaart eet/voedingsproblemen (Bryant-Waugh et 
al., 2010) 

• Crist et al. (2001): kinderen in periode van 9 maand tot 7 jaar: 
Ø Bij 50%: één voedingsprobleem 
Ø Bij 20%: meer dan één voedingsprobleem 

• Kinderen met ontwikkelingsstoornissen: tot 85% voedingsproblemen (Linscheidt et 
al., 2003) 
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⇒ Bij ontwikkelingsstoornissen zijn er vaak kenmerken die doen denken aan autisme à 
we zien dat voedingsproblemen heel frequent voorkomen bij ontwikkelings-
stoornissen  

⇒ Dit is in de praktijk ook heel vaak een reden voor aanmelding à vb. ouders die zien 
dat hun kinderen geen groene groenten willen eten à denken meteen aan een 
ontwikkelingsstoornis à een goede diagnostiek is hierbij dan belangrijk; kijken of er 
meer aan de hand is of niet 
 
 

1.4.6 Verloop 
 

• Longitudinale studies (Marchi & Cohen, 1990; Kotler et al., 2001) 
Ø Voedingsproblemen in vroege kindertijd blijven stabiel doorheen kindertijd en 

adolescentie 
Ø Voedings/eetproblemen in kindertijd (o.a. selectief eten, conflicten tijdens 

maaltijd, pica) voorspellend voor AN en BN op latere leeftijd 
 
à Belang om tijdig in te grijpen 

 
⇒ De stoornissen staan onder één categorie, omdat wanneer men kinderen gaat 

opvolgen, de kinderen die op jonge leeftijd problemen hebben op vlak van eten vaker 
een risico hebben op het ontwikkelen van AN of BN later 

⇒ Ook weer belangrijk om in onderzoek te gaan kijken welke kinderen er wel kwetsbaar 
voor zijn en welke kinderen niet à bij welke kinderen zijn de voedingsproblemen 
tijdelijk en bij welke kinderen zorgt het voor emotionele problemen op latere leeftijd? 
 
 
 

1.4.7 Ontwikkelingsadequaat? 
 

à Kennis van normale ontwikkeling! 
 

• Klinisch? 
Ø Duur van probleem 
Ø Psychosociale gevolgen 
Ø Medische gevolgen 

 
• Zicht krijgen op groei van het kind: bepalen gewicht en lengte (curves) 

Ø Ernstig: ondergewicht of overgewicht 
Ø Groeicurven   

 
⇒ Men gaat vaak kijken hoe lang het probleem duurt à kijken wat er veranderd is sinds 

het ontstaan van het probleem 
⇒ Ook kijken naar de gevolgen dat het probleem heeft op het dagelijks functioneren van 

het kind à ook de medische gevolgen in kaart brengen à er kan gewichtsverlies zijn, 
vitaminetekorten, etc. 
 

⇒ Multidisciplinair werken à samenwerken met arts, logopedist, etc. 
⇒ Ook zicht krijgen op de groei van het kind à zicht krijgen op de lichamelijke 

ontwikkeling à hierbij kan men gebruik maken van curves  
 

⇒ Zwarte lijn = de gemiddelde groei van kinderen à gaan kijken per leeftijd wat 
gemiddeld is, wat erboven of eronder zit, etc. 
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⇒ Er zijn kinderen bij wie van bij de geboorte het gewicht precies gemiddeld was, maar 
er zijn ook kinderen die van bij de geboorte een heel laag gewicht hebt à zolang dat 
het mooi de ontwikkeling blijft volgen is er geen probleem, maar als men plots 
afwijkingen ziet moet men dit wel goed opvolgen  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.8 Ontwikkeling voedselvoorkeuren 
 

• Start al tijdens zwangerschap! (variatie = protectief) 
• Flesjes versus borstvoeding 
• Rond 18 maanden: neofobie 

Ø Vaak grote barrière voor ontwikkeling naar gezond en gevarieerd eetpatroon 
§ Kan leiden tot “picky eating” 

• Voedselvoorkeuren steeds meer bepaald in interactie met sociale omgeving 
 

⇒ Dit start al tijdens de zwangerschap à ouders oefenen dus al heel vroeg een invloed 
uit op de voedselvoorkeur van het kind 

⇒ Als de moeder gevarieerd eet, is dit zeker een goede protectieve factor voor het 
ontwikkelen van voedingsproblemen later 

⇒ Borstvoeding werkt ook protectiever dan flesjesvoeding à meer variatie in de 
borstvoeding 

⇒ Belangrijke fase in de eetontwikkeling à de neofobie à kinderen worden plots bang 
om nieuwe dingen te gaan proeven à dit is evolutionair te verklaren; als men vroeger 
eten moest gaan zoeken, ging men niet zomaar eender wat men tegenkwam opeten 
à vandaag de dag is dit iets dat niet meer echt nodig is à het zit wel nog steeds in 
onze natuur ingebakken à sommige kinderen gaan hier sneller door dan anderen 

⇒ Ouders hebben hier ook een grote invloed in à als de ouders snel zullen toegeven 
aan het kind en snel iets anders klaarmaken wanneer het kind iets niet lust, dan zal 
het kind dit nooit leren eten en heel snel leren dat het zijn eigen zin kan krijgen 
wanneer hij/zij dat wil à hierdoor zal het kind nooit gewend raken aan de smaken 
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⇒ Deze tabel komt van de website van Kind en Gezin à informatie over de 
verschillende fasen in de eetontwikkeling à vooral fasen die te maken hebben met 
de fysiologische rijping 

⇒ Mondmotoriek, lichaamsmotoriek, etc. à belangrijk om te weten wat een kind binnen 
een bepaalde leeftijdsfase motorisch kan 

 
 
 
1.4.9 Ontwikkelingsadequaat? (2) 
 

• Kennis van andere ontwikkelingstaken: 
Ø Tot 2 jaar: normaal dat kinderen alles in de mond steken (uitsluiting Pica) 
Ø Koppigheidsfase 
Ø Streven naar autonomie/zelfstandigheid bij kleuters (à strijd aan tafel) 

 
⇒ Vb. op twee jaar kan je nog niet spreken van Pica, want op deze leeftijd is het 

normaal dat kinderen van alles in hun mond steken 
⇒ Ook de koppigheidsfase speelt vaak een rol 
⇒ Ze willen alles zelf doen à dit kan zorgen voor een strijd aan tafel 
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1.4.10 Etiologie en mechanismen 
 

• Bio-psycho-sociaal model (Berlin et al., 2009) 
 

Ø Misfit kind X omgeving 
Ø Transactionele visie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Vb. de ouders spelen een belangrijke rol in het aanbieden van gevarieerd voedsel à 
de interactie tussen kind en omgevingsfactoren is dus belangrijk 

 
 
 

• Biologische factoren: 
Ø Onder andere oraal-motorische, cardiorespiratoire, metabole, neurologische 

aandoening, voedselallergie 
 

• Kindfactoren 
Ø Temperament: angst 
Ø Problemen zelfregulatie\ 

 
 

⇒ Men weet vb. dat er op biologisch vlak een aantal factoren zijn die een mechanisme 
in gang kunnen zetten waardoor de voedingsproblemen ontstaan (vb. allergieën, 
mondproblemen, etc.) 

⇒ Ook temperament factoren à vb. kinderen met veel angst gaan minder snel over de 
neofobie heen geraken dan minder angstige kinderen 

⇒ Kinderen die moeite hebben met het reguleren van eigen gedrag gaan ook moeite 
hebben met het reguleren en controleren van hun eetgedrag (kan gaan van te weinig 
eten tot overregulatie) 
 
 

 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 121 

• Ouderfactoren 
Ø Ouderlijke vaardigheden 

§ Druk/controle 
§ Restrictie 
§ Belonen of troosten met voeding 
§ Inconsequente aanpak 

Ø Onvoldoende sensitiviteit en responsiviteit 
Ø Verdeeldheid tussen ouders: vb. scheiding, meerdere modellen 
Ø Emotionele deprivatie, verwaarlozing: vb. instituut kinderen 

 
⇒ We zien vaak dat ouders beperkingen gaan opleggen à dit is ook nefast à het kind 

gaat niet zelf leren wanneer het honger heeft of verzadigd is  
⇒ Ouders belonen of troosten vaak met voeding à dit gaat de band met voeding 

volledig veranderen à troosten met voeding houdt heel nauw verband met 
emotioneel eten 

⇒ Onveilige gehechtheid kan ook een factor zijn voor ontwikkeling van eetproblemen 
⇒ Verdeling van de ouders is vaak ook verwarrend à vb. bij papa zijn er andere regels 

dan bij mama à dit kan voor problemen zorgen 
⇒ Emotionele deprivatie of verwaarlozing kan ook het risico vergroten 

 
 

• Socioculturele factoren: maatschappelijke evoluties die eetgedrag beïnvloeden 
Ø Media (vb. reclame) 
Ø CCC cultuur / voedselomgeving 
Ø FAF home 

 
⇒ Aantal maatschappelijke revoluties die ons eetgedrag beïnvloed hebben à vb. 

reclame, Cola-Chips-Chocolade cultuur, etc. 
⇒ Er is veel meer keuze en veel meer aanbod à sommigen kunnen hieraan weerstaan, 

maar voor anderen is dit veel moeilijker à dit kan ook verklaren waarom er de laatste 
decennia zoveel obesitas is 

⇒ Food-Away-from-Home à meer dan meer gaan gezinnen hun voedsel buiten huis 
gaan halen (vb. op restaurant eten, eten afhalen,…) à dit kan ook invloed hebben 
 
 
 

1.4.11 Diagnostiek 
 

• Multidisciplinaire aanpak! (psycholoog – pediater – voedingsdeskundige – logopedist) 
Ø Medische/motorische oorzaken uitsluiten 

 
• Multi-method! 

1) In kaart brengen eetpatroon: eetdagboek 
2) Klinisch interview + voedingsanamnese (ontwikkelingsgeschiedenis) 
3) Interactie ouder + kind: 

§ Video/observaties 
§ ABC-schema’s (functionele analyses) 

4) In kaart brengen kind- en ouderfactoren: vragenlijsten 
§ Child Feeding Questionnaire (Birch et al., 2001) 
§ Comprehensive feeding Practices Questionnaire (Musher et al., 2007) 
§ Children’s Eating Behaviour Questionnaire (Wardle et al., 2001) 

 
⇒ Hier helpt ook die multi-disciplinaire aanpak à vb. met voedingsdeskundigen en 

logopedisten samenwerken 
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⇒ Multi-method: dagboeken, klinisch interview, ontwikkelingsgeschiedenis bevragen,… 
⇒ Interactie tussen ouder en kind is zeer belangrijk om bij stil te staan à je ziet vaak 

een aantal interacties die kunnen bijdragen tot het in stand houden van het 
voedingsprobleem 

⇒ Functionele analyses: gedrag in kaart brengen,… à aantal functionele vragenlijsten 
hierbij (vb. ook dagboek) 

 
 
 
1.4.12 Behandelcomponenten 
 

à Focus niet zozeer op voedsel maar eerder op voedingsrelatie! 
 

• Hongermanipulatie: opwekken van honger 
• Stimuluscontrole: 

Ø Belang van vaste plek, eetritueel 
Ø Shaping: steeds kleine hoeveelheden toevoegen 
Ø Fading: steeds minder extra hulp à zelfstandig eten bevorderen 

 
• Indien angst: exposure + angsthiërarchie  
• Ook werken met ouders: psycho-educatie, modelling, positieve ondersteuning + 

wanneer belonen? 
Ø Opmerking: belonen met voeding = nefast 

 
⇒ In de behandeling wordt soms gebruik gemaakt van honger-manipulatie à 

consequent niets aanbieden tussen maaltijden en zo de noodbevrediging laten 
uitstellen tot de volgende maaltijd 

⇒ Consequentie is hier zeer belangrijk bij à dit is vaak heel moeilijk voor ouders en 
vraagt oefening 

⇒ Een vaste plaats is ook belangrijk 
⇒ Het doel moet niet zijn dat het kind een bepaalde groente super lekker gaat vinden à 

wel dat het kind durft te proeven en zo de neofobie kan overwinnen à smaken leren 
kennen 

⇒ Kinderen autonomie geven à vb. afspreken dat de mama twee soorten groenten 
maakt en het kind kan dan kiezen welke van de twee het wil proeven 

⇒ Indien er heel veel angst is om iets te proeven à exposure à het kind leert om iets 
van groenten of fruit in de mond te nemen en dit daarna er gewoon terug uit te halen 
à daarna zal het kind het in de mond moeten nemen, even kauwen en het daarna 
terug uit de mond halen à heel kleine stapjes om zo de angst te leren overwinnen 

⇒ Werken met de ouders is belangrijk à zodat ze kunnen zien welke stappen er gezet 
worden en hoe ze het kind kunnen aanmoedigen 
 

 
1.4.13 Gouden regel 
 

• Ouders bepalen: 
Ø Wat een kind eet 
Ø Wanneer een kind eet 

 
• Kind bepaalt: 

Ø Hoeveel het eet 
 

⇒ Ouders bepalen wat het kind eet en wanneer à het kind bepaalt hoeveel 
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⇒ Gedeelde verantwoordelijkheid à zowel de ouders als de kinderen voelen zich hier 
goed bij à het kind heeft controle over de hoeveelheid en de ouders leren om het 
kind los te laten maar houden toch nog wat controle  

 
 
1.5      Conclusie 

 
• Wisselwerking tussen rijping en leerprocessen 
• Onjuiste afstemming tussen ouder en kind binnen diverse trainingsstudies 
• Deel van algemeen opvoedingsprobleem of gezinsprobleem? 
• Assessment en interventies: klachtgericht + aandacht voor algemeen functioneren 

kind en gezin 
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Hoofdstuk 6: Eetstoornissen bij adolescenten 
 
1.1     Definiëring eetstoornissen 
 

• “Een persistente verstoring van het eetgedrag of gedrag dat bedoeld is om het 
gewicht te controleren en dat zorgt voor een significante aantasting van de fysieke 
gezondheid en/of het psychosociaal functioneren en niet secundair is aan een 
algemene medische conditie of een andere psychiatrische stoornis” (Fairburn, 2001) 

 
⇒ Christopher Fairburn à bekende Britse psychiater die veel onderzoek gedaan heeft 

naar eetstoornissen à had ook zelf een eetstoornis kliniek en combineerde hier 
onderzoek en behandeling  

⇒ Hij dacht na over wat een eetstoornis juist is à zie definitie 
⇒ Belangrijk element = het is persistent à het is een hardnekkige verstoring 
⇒ De stoornissen hebben niet alleen op psychosociaal vlak een impact maar ook op 

fysiek vlak  
 
 

1.2      Eetstoornissen in DSM-5 
 

• Kanttekeningen bij DSM-5 
• Nieuwe categorie: “Voedings- en eetstoornissen” 

Ø Pica 
Ø Ruminatiestoornis 
Ø Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis 
Ø Anorexia Nervosa 
Ø Bulimia Nervosa 
Ø Binge eating disorder 
Ø Restcategorieën: gespecificeerde en ongespecificeerde voedings- of 

eetstoornis 
• Doel: vergroten van validiteit en bruikbaarheid categorieën (klinisch en empirisch); 

verkleinen EDNOS 
• Meerwaarde voor kinderen en adolescenten: ontwikkelingsaspect! 

Ø (o.a. lagere cut-offs, gedragsmatige indicatoren in plaats van enkel cognities) 
 

⇒ De voedings- en eetstoornissen zijn sinds de DSM-5 samengebracht in één categorie  
⇒ Kanttekening hierbij is dat bij de eetstoornis categorie in de DSM-IV maar twee 

eetstoornissen waren (AN en BN) de rest werd ondergebracht in een restcategorie à 
maar die restcategorie vormde een heel grote groep die ook vaak symptomen van 
AN en BN vertoonden, maar niet genoeg om de diagnose te krijgen à om de 
restcategorie kleiner te maken heeft men veel onderzoek gedaan en een aantal 
aanpassingen gedaan in de DSM-5 waardoor de restcategorie kleiner geworden is 

⇒ In de DSM-5 wordt ook veel meer rekening gehouden met criteria die van toepassing 
zijn voor kinderen en adolescenten à meer focus op gedragingen die ouders kunnen 
rapporteren 
 
 

1.2.1 Casus Lisa: aanmelding 
 

• Lisa is een meisje van 16 jaar en studeert op het moment van aanmelding Grieks-
Latijn (4de middelbaar). Lisa’s moeder belt naar het centrum om hulp te krijgen voor 
het eetprobleem van haar dochter na doorverwijzing door de huisarts. 
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• Het eetprobleem startte toen Lisa 12 jaar was (1ste middelbaar). In haar nieuwe klas 
was ze naar eigen zeggen het dikste meisje. Om te vermageren, legde ze zichzelf 
strikte dieetregels op en begon ze zich obsessief uit te hongeren. Uit angst om bij te 
komen begon ze ook intensief te sporten. Dit leidde tot een aangepaste BMI van 85 
(BMI = 15) en zoals ze zelf omschrijft was “eten (of beter gezegd: niet eten) op dat 
moment de essentie van haar bestaan”. Via het CLB werd ze op 13-jarige leeftijd 
doorverwezen naar een therapeut waar ze gedurende een vijftal maanden een 
ambulante behandeling volgde voor haar eetstoornis. 

 
⇒ Als je dit leest, aan welke eetstoornis denk je dan? à Anorexia Nervosa 
⇒ Het is heel erg gelijkend met de DSM-criteria van AN  

 
 
1.2.2 Anorexia Nervosa (DSM-5) 
 

• A) Restrictie van energie-inname relatief ten opzichte van wat men nodig heeft 
resulterende in een significant te laag gewicht rekening houdend met leeftijd, 
geslacht, ontwikkelingsfase en fysieke gezondheid. Een significant laag gewicht 
wordt gedefinieerd als een gewicht dat lager is dan normaal of, voor kinderen en 
adolescenten, lager is dan wat minimaal verwacht wordt. 
 

• B) Een intense angst om in gewicht toe te nemen of dik te worden, of persistent 
gedrag dat gewichtstoename belet, terwijl er juist sprake is van een significant te laag 
gewicht. 

• C) Een verstoring in de manier waarop de patiënt haar gewicht of lichaamsvormen 
ervaart, waarbij er een zeer grote invloed van gewicht en lichaamsvormen is op de 
zelf-evaluatie of een hardnekkig gebrek aan erkenning van de ernst van het lage 
gewicht. 

 
• Subtypes: (1) beperkende type of 2) eetbuien-purgerende type 

 
⇒ Er moet sprake zijn van een daling in gewicht à men gaat in de DSM-5 veel meer 

rekening houden met leeftijd en geslacht dan in de DSM-IV (toen was er gewoon één 
cutoff score) 

⇒ Meer psychologische criteria zijn B en C à B =  intense angst om in gewicht toe te 
nemen à het stopt niet met die angst, er volgt ook effectief een gedrag op om te 
voorkomen dat men bijkomt à ook dit criterium is dus uitgebreid vergeleken met de 
DSM-IV 

⇒ C = het zelfbeeld hangt voor een groot deel af van het cijfer dat op de weegschaal 
staat en wat men ziet in de spiegel à verstoring in zelfevaluatie 
 

⇒ Twee subtypes: beperkende type (weinig calorieen opnemen, etc.) + purgerende type 
(achteraf compenseren) à purgerende type doet vaak denken aan BN, maar toch is 
het een subtype van AN (zie later het verschil) 

 
 
1.2.3      Bepalen gewichtsstatus 
 

• BMI = gewicht/(lengte)^2 
Ø Anorectisch gewicht: BMI < 17,5 
Ø Ondergewicht: 17,5 < BMI < 18,5 
Ø Normaal gewicht: 18,5 < BMI < 25 
Ø Overgewicht: 25 < BMI < 30 
Ø Obesitas: BMI > 30 
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• Opgelet: BMI is NIET zo’n goede maatstaf bij kinderen en adolescenten < 18 jaar 

Ø Gebruik van alternatieve maten: groeicurves, BMI z-scores, adjusted BMI 
 
 

• Adjusted BMI (Fredriks et al., 2001): 
Ø Adjusted BMI = (actuele BMI/normBMI voor leeftijd) x 100 

§ < 90%: ondergewicht 
§ 90-120%: normaal gewicht 
§ 120-140%: obesitas 
§ >160%: ernstige (morbide) obesitas 

 
⇒ BMI is heel belangrijk wanneer je met jongeren werkt à geen gewone BMI 

berekenen, maar wel een aangepaste maat à zodanig dat je niet alleen rekening 
houdt met gewicht en lengte, maar ook leeftijd en geslacht mee in rekening brengt 

⇒ Bij Lisa kreeg je het getal 85 à situeert zich in de categorie ‘ondergewicht’ 
 

 
 
 
 
1.2.4 Wat is een gezond BMI voor meisjes en jongens van 10 tot 18 jaar? 
 
 

 
 
 

⇒ Deze tabel geeft weer welke cut-offs je moet gebruiken (bij een gewone BMI) bij 
meisjes en jongens van een bepaalde leeftijd  

⇒ Kanttekening: in de praktijk ga je niet wanneer iemand wordt aangemeld met 
symptomen van eetstoornissen maar het gewicht nog in de normale categorie zit die 
persoon terug weg sturen à op een paar dagen kan het gewicht nog heel hard 
verschillen en dit kan onderscheid maken tot welke categorie iemand hoort, de 
psychologische en cognitieve symptomen blijven echter hetzelfde 
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1.2.5 Zelf-evaluatie: invloed van gewicht en lichaamsvormen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ Bij jongeren zit op deze manier in het interview de vraag welke aspecten bepalen of 

ze gelukkig zijn à wat zijn dingen die hun zelfbeeld vormgeven? 
⇒ Dingen die meer belangrijk zijn krijgen een groter stuk in de cirkel dan dingen die 

minder belangrijk zijn 
⇒ Opvallend: vaak zal het allemaal over dingen gaan die te maken hebben met hoe de 

buitenwereld hen ziet en hoe hun lichaam eruit ziet (vb. minder dan 50kg wegen, een 
mager lichaam hebben, goede punten halen op school, etc.) 

⇒ Naar behandeling toe is het belangrijk om te komen tot een cirkel waar ook andere 
dingen in opgenomen worden (vb. goede band met ouders, leuk vriendje hebben, 
leuke hobby’s hebben, etc.) à het gewicht aspect zal nooit volledig uit de cirkel 
kunnen verdwijnen, maar de stukken die ze innemen in de cirkel kunnen wel 
verkleind worden door andere zaken toe te voegen  

 
 

1.2.6 Anorexia Nervosa: kenmerken 
 
• Lichamelijke kenmerken: 

Ø Gewichtsvermindering 
Ø Amenorroe 
Ø Obstipatie 
Ø Droge huid 
Ø Daling van het basaal metabolisme; koude voeten en handen 

 
• Psychische en sociale aspecten: 

Ø Angst om volwassen te worden 
Ø Perfectionisme 
Ø Labiele stemming 
Ø Isolement 

 
⇒ Ook een aantal medische of lichamelijke kenmerken aan verbonden 
⇒ Gewichtsverlies, uitblijven van menstruatie, immuniteit daalt, etc. 
⇒ Eetstoornis heeft een effect op verschillende vlakken in het lichaam à o.a. ook op 

het hart, op de hersenen, etc. à ondergewicht tast executieve functies aan in de 
hersenen, maakt spieren zwakker (dus ook de hartspier) 
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⇒ Ook psychisch en sociaal een aantal aspecten à kenmerken die heel vaak 
samenhangen met AN  

⇒ Vb. angst om volwassen te worden, angst om verantwoordelijkheden niet aan te 
kunnen, perfectionisme, labiele stemming (afhankelijk van het cijfer op de 
weegschaal), sociale activiteiten stopzetten, etc. 
 

 
 

1.2.7 Casus Lisa: aanmelding (vervolg) 
 

• Na de behandeling nam Lisa opnieuw een normaal eetpatroon aan. Hierdoor kwam 
ze op korte tijd een aantal kilo’s bij. Hoewel haar aangepaste BMI genormaliseerd 
was, voelde ze zich door die extra kilo’s zeer slecht in haar vel. 
 

• Dit gaf al snel aanleiding tot een nieuw eetprobleem namelijk een dagelijks patroon 
van eetbuiten waarbij ze vaak zeer grote hoeveelheden voedsel eet. Tijdens zo’n 
eetbui heeft ze meestal het gevoel dat ze niet meer kan stoppen met eten. Zoveel 
eten geeft haar achteraf een enorm schuldgevoel en opdat ze zeker niet zou 
bijkomen probeert ze zo snel mogelijk na de eetbui te gaan braken. 

 
• Volgens Lisa is braken haar enige manier om te compenseren voor de eetbuien. 

Tijdens het gesprek geeft ze echter wel aan dat ze graag sport en opnieuw is 
beginnen dansen. Ze fietst ook elke schooldag van thuis naar de school wat minstens 
40 minuten per dag is. Tijdens het gesprek laat ze tevens vallen dat ze de dag na een 
eetbui incalculeert om minder of helemaal niets te eten. 

 
 

⇒ Terug wat bijkomen, maar nu is er een nieuw probleem ontstaan op vlak van eten à 
dit wijst nu eerder op Bulimia Nervosa 

⇒ Grote eetbuiten, gevoel niet meer te kunnen stoppen, achteraf veel schuldgevoel en 
compensatiegedrag  
 
 

 
1.3     Bulimia Nervosa (DSM-5) 
 

• A) Recidiverende periodes van eetbuien: 
Ø Een eetbui bestaat uit het eten van een objectief grote hoeveelheid voedsel in 

korte tijd 
Ø Daarnaast is er een gevoel van controleverlies over eten tijdens de eetbui 

 
• B) Recidiverende inadequate compensatiegedragingen met als doel gewichts-

toename te voorkomen 
• C) Zowel de eetbuien als het compensatiegedrag moeten gemiddeld minstens 

éénmaal per week gedurende drie maanden voorkomen 
• D) De zelf-evaluatie is overdreven beïnvloed door lichaamsvormen en gewicht 
• E) De stoornis komt niet exclusief voor tijdens episodes van AN 

 
 

⇒ D à opnieuw het kern kenmerk à verstoorde zelfevaluatie 
⇒ Je kan niet AN en BN tegelijk hebben, maar je kan wel eerst de ene stoornis hebben 

en later de andere stoornis ontwikkelen 
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1.3.1 Eetbuiten versus overeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• = mogelijk symptoom bij: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating Disorder!! 

 
⇒ Is er een grote hoeveelheid voedsel gegeten? Is er sprake van controleverlies? 
⇒ Als er geen controleverlies is, kan je niet van een eetbui spreken à dan spreken we 

eerder van overeten (vb. op Kerstmis)  
⇒ Bij controleverlies spreken we van een eetbui à objectieve eetbui  (= andere mensen 

zouden deze hoeveelheid ook als groot omschrijven) vs. subjectieve eetbui (= is niet 
echt een grote hoeveelheid voedsel) 

⇒ Bij AN komen subjectieve eetbuien meer voor (vb. één boterham eten ipv een halve 
en dit dan zien als een eetbui) en bij BN komen objectieve eetbuien meer voor 
 
 
 

1.3.2 Vormen van compenserend gedrag 
 

• Vasten 
• Zelfopgewekt braken 
• Misbruik van laxantia, diuretica, medicatie 
• Intensieve lichaamsbeweging 

 
• Opmerking: 

Ø Steeds met als doel iets aan gewicht of lichaam te veranderen / niet bij te 
komen 

Ø Vaak “verdoken” à letten op signalen 
§ Excuses om niet te moeten eten (al gegeten, ziek, lust het niet,…) 
§ Met eten spelen 
§ Excuses na de maaltijd 
§ Overbeweeglijkheid 
§ In conditie willen blijven 
§ … 

 
⇒ Proberen om het teveel aan calorieën teniet te doen à vb. braken, intensief sporten, 

vasten, met eten spelen tijdens de maaltijd maar uiteindelijk bijna niets opeten 
⇒ Om te weten of iemand dit doet, kan je gaan peilen naar omstandigheden (vb. 

wanneer het super hard aan het regenen is en de ouders de patiënt hadden kunnen 
brengen met de auto, maar toch is die met de fiets gegaan)  
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1.3.3 Bulimia Nervosa: kenmerken 
 

• Lichamelijke kenmerken: 
Ø Gewichtsschommelingen 
Ø Tekort aan vitaminen 
Ø Nier-, lever- en darmstoornissen 
Ø Maaguitrekking 
Ø Andere lichamelijke stoornissen (o.a. hartritmestoornissen) 

 
• Psychische aspecten: 

Ø Gewichtsobsessie 
Ø Schaamte en angst voor controleverlies 
Ø Stemmingswisselingen  

 
⇒ Heeft ook fysieke gevolgen à de eetbuien kunnen de maag uitrekken à het 

compenseren kan ook heel wat lichamelijke gevolgen hebben (hartritmestoornissen, 
letsel aan de slokdarm, etc.) 

⇒ Typisch aspect is de gewichtsobsessie à er is hier meestal geen sprake van 
ondergewicht, maar dit wil niet zeggen dat men er niet obsessief mee bezig is 

 
 

 
 

1.4      Binge Eating Disorder (DSM-5) 
 

• A) Recidiverende periodes van eetbuien (grote hoeveelheid + lichamelijke 
compensatie) 

• B) De eetbuien zijn geassocieerd met drie (of meer) van de volgende 
karakteristieken: 

Ø Er wordt veel sneller gegeten dan gewoonlijk 
Ø Er wordt doorgegeten totdat men zich ongemakkelijk vol voelt 
Ø Er worden grote hoeveelheden gegeten zonder honger te hebben 
Ø Er wordt heimelijk gegeten omwille van het zich gegeneerd voelen over de 

hoeveelheid voedsel die verorberd wordt 
Ø Men walgt van zichzelf en voelt zich depressief of schuldig na de eetbui 

 
• C) De eetbuien brengen heel wat stress met zich mee 
• D) De eetbuien moeten gemiddeld minstens éénmaal per week gedurende drie 

maanden voorkomen 
• E) De eetbuien zijn niet geassocieerd met recidiverende inadequate 

compensatiegedragingen zoals bij BN en treden niet exclusief op tijdens episodes 
van BN of AN 

 
 

⇒ Deze is er nieuw in de DSM-5 bijgekomen  
⇒ Is te vergelijken met BN (objectieve eetbuien), maar er wordt achteraf niet voor 

gecompenseerd 
⇒ Eetbuien zijn gelinkt aan verschillende karakteristieken à vb. eten zonder dat men 

honger heeft, eten tot men zich misselijk voelt, etc. à je kan dit al vroeg gaan 
ontdekken bij kinderen (eten, niet omwille van honger, maar omwille van andere 
motivaties) à vb. emotie-eten 

⇒ Geen compensatiegedrag (!) 
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1.4.1 Binge Eating Disorder: kenmerken 
 

• Lichamelijke kenmerken: 
Ø Gewichtstoename (zie: link met obesitas) 
Ø Basaal metabolisme verstoord 
Ø Maaguitrekking 
Ø Andere lichamelijke stoornissen 

 
• Psychische en sociale aspecten: 

Ø Discriminatie 
Ø Laag zelfbeeld, schaamte en schuldgevoelens 

 
⇒ Heel vaak geassocieerd met overgewicht 
⇒ Ook hier kan het voor veel negatieve lichamelijke effecten zorgen  
⇒ Deze mensen hebben vaak het gevoel gediscrimineerd of bekeken te worden à 

heeft ook vaak te maken met het feit dat ze overgewicht hebben 
⇒ Heel veel schaamte en schuldgevoelens à ze trekken zich terug en beginnen weer 

emotioneel te eten à vicieuze cirkel  
 
 
1.5      Andere gespecificeerde eetstoornissen (DSM-5) 
 

• Atypische AN: alle criteria van AN maar ondanks significant gewichtsverlies, valt het 
gewicht van het individu nog steeds binnen of boven het normale bereik 

• Alle criteria van BN of BED, maar de eetbuien en/of het compensatiegedrag treden 
niet frequent genoeg op 

• Purgeerstoornis: inadequaat compensatiegedrag na het nuttigen van een geringe 
hoeveelheid voedsel, in afwezigheid van eetbuien 

• Night eating syndrome: nachtelijk eten nadat men al gaan slapen is of excessieve 
voedselinname na het avondmaal (maakt geen deel uit van slaapwandelen of kan 
niet verklaard worden door veranderingen in de slaap-waakcyclus of plaatselijke 
sociale normen) 

 
⇒ Ook in de DSM-5 is er nog een restcategorie à dit zijn vaak diagnoses waarbij nog 

niet aan alle kernmerken van een eetstoornis voldaan is à vb. alle kenmerken van 
AN behalve nog geen ondergewicht à vb. al wel veel eetbuien, maar nog niet 
voldoende om van een stoornis te spreken 

⇒ Night Eating Syndrome à men is erover aan het denken om dit in de volgende DSM 
als nieuwe eetstoornis op te nemen à voorlopig is het nog geen volwaardige officiële 
eetstoornis 
 
 
 

1.6     Prevalentie eetstoornissen 
 

• Adolescenten: DSM-5 eetstoornissen (Smink et al., 2014) 
Ø Meisjes: 5,7% 
Ø Jongens: 1,2% 

• Man/vrouw verhouding: 1/9 (AN en BN), 1/3 (BED) 
• Obesen die behandeling zoeken: 1 op 3 BED 
• Risicogroepen AN met focus op gewicht (modellen, atleten, balletdansers) 
• Beperkte groep zoekt professionele hulp (33% AN, 6% BN) 
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• Vlaamse cijfers (5 gespecialiseerde centra, 2013): 

Ø 12,5% jonger dan 15 jaar 
Ø 44% van 15 tot 20 jaar 

 
⇒ Volgens de DSM-5 criteria komen eetstoornissen bij 5,7% van de meisjes voor en bij 

1,2% van de jongens à komt dus toch nog steeds veel meer voor bij vrouwen dan bij 
mannen (vooral AN en BN hoger bij vrouwen) 

⇒ Één of drie van de obese mensen heeft bovenop de medische aandoening ook nog 
eens de psychiatrische stoornis van binge-eating disorder 

⇒ Men ziet AN vaak terugkomen bij groepen zoals modellen, atleten, ballet dansers à 
allemaal werelden waarin er heel veel focus is op lichaamsvormen en hoe men eruit 
ziet à maar het wil niet zeggen dat omdat je tot een risicogroep behoort, je daarom 
ook de stoornis gaat ontwikkelen à is afhankelijk van hoeveel protectieve factoren 
iemand heeft  

 
⇒ Slechts een beperkte groep zoekt professionele hulp à 2013 is de eerste keer 

geweest dat de vijf gespecialiseerde centra in Vlaanderen hun cijfers bij elkaar 
hebben gelegd à na het bekijken van de data zag men dat 12,5% van de patiënten 
jonger was dan 15 jaar en 44% tussen de 15 en 20 jaar à adolescenten en 
jongvolwassenen vormen dus een grote risicogroep 

 
 
 
1.7      Verloop en prognose eetstoornissen 
 
1.7.1 Mogelijke voorlopers 

 
• Mogelijke voorlopers al op jongere leeftijd te detecteren! 

Ø Lichaamontevredenheid: 55% van de 8-10 jarige meisjes en 35% van de 
jongens (Wood, Becker en Thompson, 1996) 

Ø Ongezonde dieettechnieken (vb. maaltijden overslaan) 29% van de 8-9 jarige 
meisjes en 24% van de jongens (Shapiro, Newcomb en Loeb, 1997) 

Ø Eetbuien: 4% bij 8-13 jarige kinderen met normaal gewicht, 15% bij kinderen 
met overgewicht (Tanofsky-Kraff et al., 2004) à jongeren met overgewicht = 
risicogroep 

 
• Longitudinale studies: stabiliteit eetbuiten + grotere kans op subklinische/klinische 

eetstoornissen (Kotler et al., 2001; Tanofsky-Kraff et al., 2011) 
 

⇒ Komt ook al in de lagere school voor à er zijn heel wat kinderen die liever een 
andere lichaamsvorm zouden hebben à ook het calorieën tellen en diëten komt hier 
al voor 

⇒ Ook eetbuien komen bij kinderen al veel voor à bij kinderen met overgewicht zien we 
dat dit meer voorkomt  
 
 

1.7.2 Casus Lisa: verloop 
 

• De Bulimia Nervosa maakt nu al een hele tijd deel uit van haar dagelijkse leven. Al 
die tijd is ze erin geslaagd om haar eetprobleem verborgen te houden voor haar 
familie en vrienden, tot haar broer haar vorige maand betrapte tijdens het braken en 
onmiddellijk haar moeder inschakelde. 
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• Aangezien Lisa aanvankelijk vooral de voordelen ervoer (alles mogen eten en toch 
op gewicht blijven), vond ze het niet nodig hulp te zoeken. De laatste weken begint ze 
echter te beseffen dat wat ze doet niet gezond is voor haar lichaam en begint ze ook 
meer nadelige gevolgen te ervaren (zoals vermoeidheid, tekort aan ijzer, kalium en 
vitamine B12). 

 
⇒ De BN maakte een hele tijd deel uit van haar leven à kon het een heel tijd verborgen 

houden, tot op het moment dat haar broer haar betrapte  
⇒ We merken in de praktijk vaak dat anderen aan de alarmbel trekken à het gebeurt 

minder vaak dat de jongeren zelf hulp zoeken à worden meestal door iemand 
anders aangemeld 

⇒ De jongeren zelf ervaren eerder de voordelen van de eetstoornis à zolang dit 
opweegt tegen de nadelen is de kans klein dat men gemotiveerd is om hulp te gaan 
zoeken  
 
 

1.7.3 Verloop en prognose 
 

• Aanvangsleeftijd: AN vroeger in adolescentie, BN later  
• Duur: 6 maanden tot 10-tallen jaren 
• Soms overgang van ene eetstoornis in andere eetstoornis (vb. van AN à BN) 
• 50% van BN-patiënten herstelt volledig na behandeling; 30% verbetert, maar herstelt 

niet volledig; 20% herstelt niet (chronisch) 
• Hoe vroeger behandeling gestart wordt, des te gunstiger de prognose 
• Hoge mortaliteitscijfers: 5 à 10% bij AN 

 
• Vlaamse cijfers (5 gespecialiseerde centra, 2013): 

Ø Gemiddelde ziekteduur = 5,5 jaar 
Ø 20% “chronische eetstoornis” (> 8 jaar) 

 
⇒ BN ontstaat meestal later in de adolescentie dan AN  
⇒ Een eetstoornis kan jaren lang duren à mensen kunnen hier een heel groot deel van 

hun leven mee kampen 
⇒ AN wordt vaak gezien als iets dat moeilijker vol te houden is à hierdoor schakelt 

men soms op een bepaalt moment over op een ander verstoord eetpatroon dat 
langer vol te houden is à zo gaat de ene eetstoornis over in de andere 

⇒ Hoe vroeger je een behandeling kan starten, hoe gunstiger de prognose à aan de 
andere kant zien we dat er hoge mortaliteitscijfers zijn, veel jongeren overleven de 
eetstoornis niet à het onderwicht krijgt zo’n grote medische complicaties of er wordt 
een suïcidepoging ondernomen  

⇒ De gemiddelde ziekteduur is 5,5 jaar à 20% van de patiënten heeft een chronische 
eetstoornis (meer dan 8 jaar aanwezig) 
 
 
 

1.8     Ontstaan en instandhouding 
 
1.8.1 Theoretisch model van eetstoornissen? 
 

• Stand van zaken: 
Ø 1000-den artikels over risicofactoren 
Ø Bijeengebracht in een multicausaal model (Jansen, 2001) 
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• Assumpties: 

Ø Steeds “mix” van factoren (verschillen per individu) die leiden tot ED 
Ø Dezelfde “mix” leidt bij twee verschillende individuen niet noodzakelijk tot ED 

 
⇒ Multi-causaal model à voorbestemmende factoren (kwetsbaarheidsfactoren), 

uitlokkende factoren en instandhoudende factoren 
⇒ Kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus à biologisch, psychologische en 

socio-cultureel à die drie spelen samen een rol om eetstoornissen te gaan verklaren 
⇒ Er is steeds een mix van factoren nodig die leiden tot een eetstoornis à deze mix 

verschilt per individu 
⇒ Dezelfde combinatie van risicofactoren kan bij één iemand tot een eetstoornis leiden 

en bij een ander niet à de tweede zal meer protectieve factoren hebben 
 
 
 
1.8.2 Socio-cultureel 
 
Schoonheidsidealen door de eeuwen heen 
 

⇒ Schoonheidsidealen zouden mee te oorzaak zijn van eetstoornissen bij jongeren 
⇒ We zien dat door de eeuwen heen er verschillende schoonheidsidealen geweest zijn 

à vandaag de dag zitten we met een slank schoonheidsideaal 
 

 
Socio-cultureel: de 20ste eeuw 
 

⇒ Als men de verschillende idealen naast elkaar gaat zetten, ziet men dat men 
doorheen de 20ste eeuw veel verschillende ideale gewichten gehad heeft  

⇒ Het verandert doorheen de eeuwen, maar ook binnen een eeuw 
 
 

 
Enkel bij vrouwen? 
 

⇒ Ook bij mannen zien we dit terug à we zien hier een groot verschil tussen kinderen 
in de lagere school en in de adolescentie 

⇒ Bij jongens zal in de adolescentie meer de focus komen liggen op gespierd zijn dan 
mager zijn 
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Socio-cultureel perspectief 
 

• Onrealistische schoonheidsidealen in huidige samenleving 
 
 
 

• Versterken de wens / het verlangen om slank te zijn 
 
 
 

• Worden aanvaard en geïnternaliseerd, maar zijn bijna onmogelijk om te bereiken 
 
 
 

• Risico op lichaamsontevredenheid 
 

 
⇒ Men gaat het gevoel hebben dat de schoonheidsidealen opgelegd worden à veel 

mensen gaan dit internaliseren à men moet eraan voldoen om de moeite waard te 
zijn à dit leunt dus al heel hard aan bij zelfbeeld 

⇒ Het is moeilijk om aan die schoonheidsidealen te voldoen à het risico op 
lichaamsontevredenheid zal veel groter worden 
 
 
 

Rol van sociale vergelijking 
 

• = cognitieve “beoordelingen” die iemand maakt over zichzelf en zijn eigen 
competenties, in vergelijking met anderen (Festinger, 1954) 

• Vergelijkingen met betrekking tot lichaam: beginnen vooral rol te spelen in late 
kindertijd/vroege adolescentie 

Ø Verklaring? Puberteit: 
§ Lichamelijke/hormonale veranderingen 
§ Zoeken naar eigen identiteit à opbouw zelfbeeld 
§ Meer belang van ruimere sociale omgeving (leeftijdsgenoten, 

loskomen van ouders, interpersoonlijke stress) 
 

⇒ Waarom dan juist in de adolescentie? à men gaat meer en meer zichzelf vergelijken 
met anderen à de sociale vergelijking speelt een grote rol 

⇒ Men gaat zich niet alleen vergelijken met leeftijdsgenoten, maar ook met de beelden 
die men ziet in de media à men gaat zich hieraan spiegelen en de eigen waarden 
aan afwegen 

⇒ Men moet dan ook een aantal andere dingen doorgaan à de lichamelijke 
veranderingen à dit is al een moeilijk gegeven  

⇒ De identiteit opbouwen is in deze periode ook een belangrijke ontwikkelingstaak 
⇒ Men gaat ook steeds meer de ruimere wereld verkennen à uitgaan, meer hobby’s, 

meer sociale contacten met peers,… à dit maakt de kans op sociale vergelijking ook 
veel groter  
 
 

“Boodschappers” van deze idealen 
 

• Rol van ouders / familie? 
Ø Modeling (observationeel leren) 
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Ø Negatieve commentaren op gewicht, lichaam 
Ø Beschikbaarheid (sensitiviteit en responsiviteit) 

 
⇒ Ouders die zelf vaak op de weegschaal gaan staan à kinderen gaan dit overnemen 

à modeling  
⇒ Als kinderen negatieve commentaren krijgen op hun lichaam uit de omgeving, kan dit 

ook heel erg inhakken op het zelfbeeld  
⇒ De beschikbaarheid, het emotionele klimaat thuis à het gevoel om bij de ouders 

terecht te kunnen wanneer het moeilijk gaat à ook dit is een belangrijke protectieve 
of risico factor  

 
 

• Rol van leeftijdsgenoten? (Webb en Zimmer-Gembeck, 2013) 
Ø Modeling / imitatie van ongezonde gedragingen 
Ø Negatieve commentaren op gewicht, lichaam (“body shaming”), verbaal en 

fysiek pesten 
Ø Belang van behoren tot de groep (praten over eten, gewicht, lichaam)  

§ Jones (2004): zelfs anti-dieet conversaties blijken negatief effect te 
hebben! 

§ Verklaring? 
Ø Vermijden van sociale afwijzing/uitsluiting 

 
Ø Protectief: positieve communicatie met vrienden, hechte vriendschapsrelaties 

à belang van emotioneel klimaat (negatief: onderzoek beperkt) 
 

⇒ Modeling speelt ook tussen leeftijdsgenoten een belangrijke rol  
⇒ Negatieve commentaren op het gewicht, gepest worden,… 
⇒ Meedoen met de groep om geen buitenbeetje te zijn à vb. zelfs wanneer er in de 

groep gesproken wordt over hoe slecht diëten is, kan dit toch een negatieve invloed 
hebben à de focus ligt toch opnieuw weer op het eten, dus onbewust zal het toch 
weer op het zelfbeeld kunnen inhakken 

⇒ Sociale afwijzing vermijden à meedoen met de groep 
⇒ Protectieve factoren à positieve communicatie, hechte vriendschap à het onderzoek 

hiernaar is vandaag de dag te beperkt 
 
 

• Rol van media? 
Ø Verschillende kanalen: TV, tijdschriften, films, reclame, muziekvideo’s, sociale 

media,… 
Ø 76% van vrouwelijke karakters in TV-series onder gemiddeld gewicht (fouts 

en Bruggraf, 2000) 
Ø Onrealistisch beeld nog versterkt door praktijken zoals “airbrushing”, 

cosmetische chirurgie, fotoshop,… 
Ø Kinderen (8-18 jaar): gemiddeld 4,29 uur tv per dag (USA en Europa), 1.5u 

“online” buiten schoolwerk, toename in aantal tijdschriften 
 

⇒ Kinderen worden via verschillende kanalen blootgesteld aan de schoonheidsidealen  
⇒ Vanuit de communicatiewetenschappen wordt er heel veel onderzoek gedaan naar 

het effect van de media op het eetgedrag à vb. men zag dat 76% van de vrouwelijke 
karakters in tv-series onder het gemiddelde gewicht zaten 

⇒ Het onrealistisch beeld wordt ook nog eens versterkt door photoshop, cosmetische 
chirurgie, etc.  

⇒ Kinderen zijn ook heel vaak online à worden hierdoor heel hard beïnvloed door alle 
figuren uit de media  
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Sociale media? 
 

• Tiggemann en Slater (2013): 
Ø > 1000 meisjes; 13-15 jaar oud 
Ø Meer tijd op internet: meer internalisatie van het slankheidsideaal, meer 

waakzaamheid over lichaam, meer gedrevenheid om slank te zijn 
Ø Vooral bij gebruik Facebook (minder bij vb. youtube, google,…) à verklaring? 
Ø Opgelet: oorzaak-gevolg? 

 
• Belangrijk! à wie is meest kwetsbaar? 

 
⇒ Men zag cross-sectioneel een verband tussen hoe meer tijd met besteed op het 

internet, hoe meer dit een impact had op het slankheidsideaal à vooral bij Facebook 
was dit het geval 

⇒ Er worden dus wel significante verbanden gevonden, maar men weet niet juist of het 
komt door veel op die sites te zitten, of dat het gaat over jongeren die er al gevoelig 
voor zijn en dan nog eens meer naar die websites gaan surfen à het zijn geen 
causale verbanden (!) 

⇒ Wie is het meest kwetsbaar? à belangrijk om in de ganse discussie het hoofd koel te 
houden à iedereen wordt omgeven door de slankheidsidealen, iedereen wordt 
beoordeeld hierop, maar niet iedereen gaat een eetstoornis ontwikkelen à het gaat 
om bepaalde persoonlijkheden, bepaalde temperamenten, mensen die bepaalde 
dingen hebben meegemaakt in hun leven, etc. 

⇒ De media speelt dus zeker wel een rol, maar niet bij iedereen, en het zal altijd in 
interactie zijn met andere factoren 

 
 
1.8.3      Risicofactoren – protectieve factoren 
 

 

⇒ Allerlei verklaringsniveaus waarop er risicofactoren gevonden zijn voor 
eetstoornissen 
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1.9      Modellen met betrekking tot instandhouding: transactioneel 
 
1.9.1 Casus Lisa: verdere exploratie van de problematiek 
 

• Belangrijke triggers/uitlokkers voor de eetbuien zijn volgens Lisa honger en 
geschonden dieetregels. Overdag heeft ze het vaak druk met schoolwerk en neemt 
ze weinig tijd om te eten. Wanneer ze ’s avonds thuis arriveert heeft ze bijgevolg 
grote honger waardoor ze begint te eten en niet meer kan stoppen. Lisa hecht veel 
belang aan haar gewicht en uiterlijk. Als gevolg van haar anorexia (AN)-
behandeling was ze enkele kilo’s bijgekomen en hoewel ze tijdens de AN-
behandeling beseft heeft dat ze ongezond bezig was en dat het zo niet verder kon, 
vindt ze toch dat ze er moet op letter dat ze nu niet meer teveel kilo’s bijkomt. Ze 
heeft voor zichzelf een aantal dieetregels opgesteld die ze tracht op te volgen zodat 
ze op gewicht kan blijven (“nooit meer snoep, chips of chocolade eten”, “op school 
slechts een halve boterham eten”, “tic tac’s als tussendoortje”,…). Wanneer zo’n 
regel verbroken wordt, bekijkt ze dit als een mislukking en laat ze zich volledig gaan 
met een eetbui tot gevolg. De eetbuien treden meestal op als ze alleen is.  

 
 

1.9.2 Cognitief/gedragsmatig model: Restraint Model (Fairburn en Wilson, 1993) 
 

 
⇒ Hierin wordt een verklaring gegeven voor hoe een lage zelfwaardering kan leiden tot 

eetbuiten 
⇒ Lage zelfwaardering en zorgen over het lichaam à persoon gaat actie ondernemen 

en gaat hierdoor extreem (!) lijnen à op een bepaald moment gaat men breken en 
hierdoor kan er controleverlies over eten ontstaan  

⇒ Bij BED stopt het hier met de verklaring à maar de pijlen kunnen ook terugkeren à 
je ervaart spijt en schuld, en dit gaat terug inwerken op het zelfbeeld à hierdoor gaat 
men nadenken over compensatiegedrag à na het compenseren ervaart men weer 
schuld en spijt à hierdoor zal men zich blijven zorgen maken, blijven opnieuw 
proberen lijnen, en zo gaat het steeds voort 

⇒ Er kan sprake zijn van een jojo-effect à lijnen, zondigen, opnieuw beginnen,... 
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1.9.3 Casus Lisa: gezinssituatie 
 

• Lisa is de jongste uit een gezin met twee kinderen. Ze heeft altijd een betere band 
gehad met haar vader dan met haar moeder en dat is nu nog zo. Haar moeder doet 
soms denigrerend tegen haar alsof ze alles overdrijft. Volgens Lisa leidt haar broer 
(19 jaar) het ‘perfecte leven’: hij heeft veel vrienden en thuis krijgt hij meer privileges. 
Hier heeft ze het soms moeilijk mee.  

• Lisa is opgegroeid in een relatief koud gezinsklimaat. Knuffels krijgen en 
communiceren over gevoelens was en is nog steeds zeldzaam in hun gezin. Over 
onderwerpen zoals seksualiteit, menstruatie en liefjes wordt zelden gepraat en 
conflicten worden eerder genegeerd in plaats van uitgepraat. Dit gebrek aan warmte 
en communicatie geeft Lisa aan als een groot gemis. Ook het gebrek aan een 
hechte moeder-dochterrelatie, geeft Lisa aan als iets wat ze al gemist heeft. Sinds 
Lisa’s broer op kot zit is de band met haar moeder wel iets beter geworden maar toch 
blijft het moeilijk om binnen hun gezin over gevoelige onderwerpen te communiceren.  

 
⇒ Bij  Lisa kunnen we zien dat er ook andere factoren zijn die een rol kunnen spelen 

  
 

1.9.4 Casus Lisa: sociale context 
 

• Lisa geeft aan eigenlijk slechts één goede vriendin te hebben. Alle andere 
vriendschapsrelaties verlopen erg moeilijk. Soms voelt ze zich aanvaard binnen 
de klas, andere momenten voelt ze zich een buitenbeentje. Vaak sluit ze zich een 
ganse avond op in haar kamer met allerlei snacks en zoetigheden. Lisa leert niet zo 
vaak nieuwe mensen kennen. Ook op vriendschappelijk vlak is ze zeer 
perfectionistisch (vb. vrienden moet goed gevoel voor humor hebben, moeten 
graag uitgaan maar niet te veel...). De hoge eisen die ze stelt naar anderen toe 
zorgen voor belemmeringen in haar sociaal functioneren. Op schools vlak is er 
trouwens heel wat competitie tussen haar medestudenten. Doordat zij zo’n hoge 
punten haalt wordt ze vaak “scheef” bekeken. Ze vindt dit niet echt leuk maar 
probeert het zich niet te erg aan te trekken. Toch wordt het haar soms allemaal te 
veel waardoor ze zich ook op haar kamer terugtrekt met wat ze noemt 
‘zondevoedsel’.  

 
⇒ Gezinscontext is belangrijk om te bevragen, maar ook de ruimere context bevragen is 

belangrijk à ze voelt zich niet goed in de groep, gaat naar huis en doet hier aan 
emotie-eten 

 
 
1.9.5 Het Interpersoonlijk Kwetsbaarheidsmodel (Wilfley, Pike en Striegel-Moore, 

1997) 
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⇒ Gehechtheid heeft een grote invloed op de manier waarop kinderen met hun emoties 
omgaan à als dit niet goed zit, kan dit voor verstoringen in het zelfbeeld zorgen 

⇒ Maladaptieve emotieregulatie à eten als een strategie gaan gebruiken om de 
emoties toch te kunnen reguleren 

⇒ Eten wordt gezien als een distractie à zorgt voor een tijdelijke afleiding van de 
negatieve emoties (zie ook: drugs, alcohol,…) à probleem: de negatieve emoties 
keren terug en men gaat meer eten nodig hebben om hetzelfde effect te krijgen  
 
 

1.9.6 Transdiagnostisch model eetstoornissen (Fairburn, Cooper en Shafran, 2003) 
 

⇒ De twee vorige modellen samengebracht in dit model 
⇒ Volgens de auteur is dit model toepasbaar op alle eetstoornissen à je ziet hier 

eetbuien, maar ook interpersoonlijke factoren, mood intolerance, etc. à je ziet de 
combinatie van de verschillende mechanismen 
 

 
 
1.10 Mechanismen van pathologisch eetgedrag bij adolescenten 
 

• Rol van temperament/executief functioneren 
Ø Matton et al. (2013): 

§ Adolescenten uit algemene populatie: vier clusters op basis van hoge 
versus lage gevoeligheid voor straf (SP) en/of beloning (SR), gemeten 
via vragenlijsten (BIS/BAS, SPSRQ) 

§ Resultaat: combinatie hoge SR en hoge SP = meer pathologisch 
eetgedrag 

 
Ø Schmidt et al. (2016): aandachtsbias voor voedsel bij adolescenten met BED, 

gemeten via gedragstaak 
 

à Bottom-up 
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⇒ Belangrijke kanttekening bij de modellen à ze zijn afkomstig uit de literatuur over 
eetstoornissen bij volwassenen 

⇒ Er blijven toch nog wat vraagtekens à de executieve functies zouden veel kunnen 
verklaren à dit is nog redelijk nieuw onderzoek à ook naar beloning- en 
strafgevoeligheid is er recent veel onderzoek gedaan à je kan adolescenten opdelen 
in vier clusters en als je dit probeert te linken aan eetgedrag ziet men dat de 
combinatie van een hoge beloningsgevoeligheid en een hoge strafgevoeligheid 
gelinkt is aan de hoogste niveaus van verstoord eetgedrag en lichaams-
ontevredenheid 

⇒ Andere bottom-up processen à vb. informatieverwerkingsbiases à wordt meer en 
meer onderzocht binnen eetstoornissen à adolescenten met een eetbuistoornis 
zouden een aandachtsbias hebben naar voedsel toe à dit kan mogelijks verklaren 
waarom ze in hun omgeving eerder toenadering zullen zoeken tot voedsel en een 
eetbui zullen ontwikkelen 
 
 

• Rol van temperament / executief functioneren 
Ø Goldschmidt et al. (2017): zie Minerva 
Ø Dual process theory? (zie: ADHD-les, practica) 

 
à Top-down à Bottom-up 
à Kunnen deze processen getraind worden? 

 
⇒ Zelfregulatie heeft anderzijds ook te maken met top-down processen à hier gaan het 

artikel over dat bij dit hoofdstuk hoort 
⇒ Dual process theory à de hypothese is dat dit transdiagnostisch kan verklaren 

waarom bepaalde jongeren eetproblemen hebben (zie ook H4 over ADHD) 
⇒ Het ultieme doel à door de mechanismen in kaart te brengen de behandeling 

kunnen verbeteren à er moet gezocht worden naar andere technieken om jongeren 
meer hun eigen eetgedrag te laten controleren 

 
 
 

• Rol van emotieregulatie: FEEL-KJ 
Ø Goossens et al. (2016): adolescenten algemene populatie 

§ Meer maladaptieve ER-strategieën bij jongeren met eetbuien  
§ Minder adaptieve ER-strategieën enkel bij meisjes met eetbuien: 

minder probleemgericht handelen, aanvaarden, humor, afleiding 
zoeken en cognitieve probleemstelling 

Ø Van Wolvelaer et al. (2017): meisjes met AN-R versus controlegroep 
§ Meer maladaptieve en minder adaptieve ER-strategieën in AN-groep 

 
 

⇒ Andere recente ontwikkeling gaat kijken naar emotieregulatie à dit blijkt ook een 
mogelijke verklarende factor te zijn voor eetproblemen (vooral voor het gaan 
restrictief diëten)  

⇒ Zie FEEL-KJ à bij meisjes met eetbuiten zien we minder adaptieve strategieën dan 
meisjes zonder eetbuien à bij jongens zien we dit verschil niet à dit kan verklaren 
waarom we de eetproblemen meer bij meisjes dan bij jongens zien 

⇒ Uit zeer recent onderzoek is ook gebleken dat meisjes met AN veel meer 
maladaptieve strategieën en minder adaptieve strategieën vertonen dan meisjes 
zonder AN 
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1.11 Diagnostiek 
 
1.11.1 Hoe detecteren: signalen op verschillende domeinen 
 

• Thuis 
Ø Veranderingen in gewicht 
Ø Lichamelijke signalen (hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen,…) 
Ø Gedrag tijdens de maaltijden (overslaan, minder eten, alleen eten, veel 

eten,…) 
Ø Obsessief bezig met eten, gewicht en lichaam (praten, lijnen, surfen naar 

bepaalde sites,…) 
Ø Andere signalen (schools functioneren, faalangst, stemmingswisselingen,…) 

 
• School 

Ø Fysiek: vermageren of bijkomen 
Ø Gedrag: sterke discipline of impulsief gedrag 
Ø Sociaal: teruggetrokken gedrag 
Ø Emotioneel: prikkelbaar; stemmingswisselingen 

 
• Vrije tijd 

Ø Stijging of daling energieniveau 
Ø Sociale activiteiten gelinkt aan eten 

 
à Alert zijn voor signalen: tijdig ingrijpen, betere prognose 

Ø Ernst: hoe frequent aanwezig? Binnen verschillende levensdomeinen? 
Ø Duur: hoe lang al merkbaar? 
Ø Geïsoleerd of ook andere signalen? 

 
⇒ Diagnostiek is wat gekoppeld is aan de essentie van de practica 

 
⇒ Assessment gaat pas beginnen als er vanuit een bepaalde omgeving signalen zijn 

aangegeven à vb. veranderingen in gewicht, eetgedrag, beweeggedrag, sociale 
terugtrekking, etc. 

⇒ Het is belangrijk om alert te zijn voor de signalen à hoe frequent zijn de signalen 
aanwezig? Zijn de signalen enkel aanwezig op school of ook thuis? Hoe lang is het al 
aanwezig? Hoe ernstig?  
 

 
1.11.2 Pijlers psychologische assessment 
 

• Multi-disciplinair 
• Multi-methodisch 

Ø Vragenlijsten: zie verder 
Ø Klinisch interview: ChEDE, SCID-Junior 
Ø Observatie: eetdagboek 

• Multi-informant 
Ø Jongere 
Ø Ouders 
Ø Leerkracht 

• Ontwikkelingsgericht 
Ø Evolutie: eerste signalen, verloop, stresserende gebeurtenissen 

(ontwikkelingsanamnese) 
Ø Ontwikkelingstaken! 

• Handelingsgericht: zie Ontwikkelingsgerichte therapie (zie: 1ste master) 
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Ø Onderkennende: ernst, duur, gevolgen van de symptomen + comorbiditeit 
Ø Verklarend: kind-in-context 
Ø Protectieve factoren 

 
⇒ Dit is voor elke vorm van pathologie van toepassing 
⇒ Multidisciplinair = telkens nadenken of je als psycholoog hier alleen me kan werken, 

of dat je er vb. een arts, voedingsdeskundige, psychiater,… bij moet betrekken 
⇒ Multi-methodisch = interessant om de resultaten te gaan vergelijken met 

normgegevens,… à via vragenlijsten en vergelijking met normen kan je kijken of het 
gedrag afwijkt of niet à klinisch interview is ook interessant om verschillende 
diagnoses mee te stellen 

⇒ Multi-informant = ook van de ouders, leerkrachten, etc. informatie gaan verzamelen 
⇒ Ontwikkelingsgericht = dit wil zeggen dat we gaan rekening houden met 

ontwikkelingstaken, met hoe dat het kind van in het begin ontwikkeld is en waar er 
dingen gebeurd kunnen zijn die mogelijks een invloed hebben gehad op het 
ontwikkelen van een bepaald probleem 

⇒ Handelingsgericht = volgens het model van Pameijer à wanneer er iemand in de 
praktijk aangemeld wordt, ga je bij elke stap die je gaat zetten denken over wat de 
invloed daarvan kan zijn op de behandeling à steeds hypotheses toetsen en 
terugkoppelen (zie onderstaande afbeelding) 

⇒ Strategiefase à op basis van een eerste gesprek kan je al een aantal 
verklaringshypotheses opstellen 

⇒ Onderzoeksfase à hypotheses toetsen à kijken hoe je zeker kan zijn dat dit de 
juiste reden is 

⇒ Integratiefase à hypothese en onderzoeksresultaten integreren 
⇒ Adviesfase à advies geven naar vb. de ouders toe à voorstellen van mogelijke 

behandelingen 
⇒ Dit model komt volgend jaar in het vak Ontwikkelingsgerichte Therapie uitgebreid aan 

bod  
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Eetstoornis = multidisciplinair werken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.11.3 Multidisciplinaire assessment 

⇒ Wat is de rol van de psycholoog? à belangrijk: de ondersteunende, motiverende rol 
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⇒ Eetstoornis patiënten zijn vaak niet gemotiveerd om een behandeling te starten à ze 
worden vaak aangemeld door hun ouders en zien zelf het probleem niet 

⇒ De voedingscomponent wordt in het ideale geval in samenwerking met een 
voedingsdeskundige bekeken à de psycholoog zal in het eetdagboek eerder naar de 
structuur kijken (triggers, etc.) 

⇒ Eerste lijn à de jongere komt vaak eerst bij de huisarts terecht à deze moet de 
jongere dan doorsturen naar een psycholoog à de huisarts zal ondertussen de 
jongere mee blijven opvolgen à liefst zo lang mogelijk ambulant behandelen, maar 
vanaf een bepaald gewicht mag dit niet meer en moet de jongere opgenomen worden 

 
 
1.11.4 In kaart brengen eetproblematiek 
 

• Klinisch interview 
Ø Children’s Eating Disorder Examination (Bryant-Waugh et al., 1996: Decaluwé 

en Braet, 1999) = Gouden standaard 
 

• Vragenlijsten 
Ø Children’s Eating Disorder Examination-Questionnaire (ChDE-Q, Fairburn en 

Beglin, 1994; Decaluwé en Braet, 1999) 
Ø Eating Disorder Inventory (EDI; Gamer, Van Strien, 2001) 
Ø Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE; van Strien, Frijters, Bergers en 

Defares, 1986) 
 

• Observatiematen 
Ø Eetdagboek 
Ø Video-observatie 

 
⇒ Er bestaat een apart interview voor eetstoornissen à ook in de SCID Junior zit een 

module specifiek voor eetstoornissen 
⇒ Er kan ook gewerkt worden met video observaties 

 
 

1.11.5 Vragenlijsten geassocieerde problematiek / onderliggende mechanismen 
 

• Afhankelijk van hypothesen: 
Ø Depressieve symptomen: Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs; 

Timbremant en Braet, 2003) 
Ø Zelfbeeld: Competentiebelevingsschaal voor adolescenten (CBSA; Harter, 

1988) 
Ø Cognitieve schema’s: Schema-vragenlijst (Young en Brown, 1990; 

Nederlandse vertaling: Sterk en Rijkeboer, 1997) 
Ø Temperament en persoonlijkheid: PANAS-C (Laurent et al., 1999); BIS/BAS-

schaal (Muris, Meesters, de Kanter en Timmerman, 2005); BRIEF (Smidts en 
Huizinga, 2009) 

Ø Emotieregulatie: FEEL-KJ 
Ø Life-events: vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen 
Ø Omgeving/gezinsfactoren: NOSI-K (Brock, Vermulst, Gerris en Abidin, 1992); 

VSOG (Van Leeuwen et al., 2011) 
Ø … 

 
⇒ Vb. bijkomende vragenlijsten rond emotieregulatie, gedragsregulatie, etc. à deze 

mee opnemen in je diagnostiek om een zo volledig mogelijk beeld te creëren  
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1.11.6 Relevante ontwikkelingstaken 
 

• Leren omgaan met ruimere sociale omgeving: sociale vergelijking (eigen 
competenties vergelijken met die van anderen) 

• Leren vaardiger omgaan met leeftijdsgenoten en anderen: vorming van sociaal zelf, 
leren omgaan met intieme relaties 

• Leren omgaan met veranderingen in het lichaam ten gevolge van de puberteit: 
veranderingen in lichaamsvormen, gewicht, hormonale schommelingen die gemoed 
aantasten 

• Leren afwegen van normen en waarden, opbouwen van eigen identiteit 
• Leren loskomen van ouders: balans nabijheid versus exploratie 

 
⇒ Mee rekening houden met de ontwikkelingstaken in een bepaalde levensfase en hier 

in de diagnostiek naar vragen is toch wel belangrijk 
 
 
 
1.11.7 Getoetst integratief beeld Lisa 

⇒ Dit moeten we volgend jaar na de practica kunnen opstellen à in de stage moet je dit 
vaak ook kunnen opstellen 

⇒ Er bestaat geen ultieme juiste manier van opstellen, maar je moet je hypothesen 
hierin duidelijk maken à dit kan dan in een adviesgesprek samen met de ouder 
besproken worden  
 

⇒ Bij Lisa zien we een diathese-stress model, ontwikkelingstaken die een rol spelen, 
etc. à er zit dus wel achtergrond in over theoretische modellen à daarom is het 
belangrijk om over die achtergrondinformatie te bezitten  

⇒ Ook belangrijk: de grijze kaders zijn positieve factoren à het is heel belangrijk om 
altijd voldoende aandacht te hebben voor wat er wel nog goed gaat à dit kan je dan 
gaan gebruiken om in de behandeling mee te werken en sterktes te ontdekken 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 147 

⇒ Op basis van dit schema wordt er dan besproken met de ouders hoe men dit gaat 
aanpakken à vb. de structuur van het eten aanpakken en leren werken rond het 
omgaan met negatieve emoties 

⇒ Alles wordt aan elkaar gelinkt en daarom is het belangrijk dat de onderzoeksfase 
goed verloopt à dit wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren dat je iets over het 
hoofd ziet à maar het is belangrijk om te kunnen aanduiden hoe bepaalde zaken uit 
mekaar voortkomen en hoe je dit kan gaan aanpakken 
 

 
1.12 Behandeling  
 
1.12.1 Jongeren: aandachtspunten 
 

• Ontwikkelingsfase/taken 
• Motivatie? Vaak aangemeld door ouders 
• Medische complicaties: groeiachterstand, uitblijven menstruaties, osteoporose 
• Het betrekken van de ouders in therapie: steun, psycho-educatie  

MAAR ook praktische hulp, vb. plannen maaltijden 
 

⇒ We moeten het ook hier eerst en vooral stellen met wat we weten over behandeling 
bij volwassenen 

⇒ We moeten bij behandeling ook rekening houden met de motivatie van de jongere 
⇒ Ook belangrijk om de context mee te betrekken in de behandeling 

 
 

1.12.2 Ambulant versus residentieel 
 

• Voorkeur: ambulante setting, multidisciplinair! 
Ø Dicht bij alledaagse leefmilieu (minder ingrijpend) 
Ø Stepped care 

 
• Wanneer doorverwijzen naar residentiele setting? 

Ø Medisch risico: ernstig ondergewicht, snel gewichtsverlies, verstoorde 
bloedwaarden, sterk verlaagd basaal metabolisme, ongecontroleerd 
purgeergedrag 

Ø Psychiatrisch risico: ernstig misbruik, automutilatie, suïciderisico, ernstige 
belemmering van functioneren, afwezigheid ondersteunend netwerk 
 

⇒ De behandeling gebeurt soms ook residentieel à wanneer de stoornis heel lang 
duurt of wanneer ambulante behandeling niet voldoende blijkt à dit is wel heel 
ingrijpend (kunnen niet meer naar school gaan, geen hobby’s meer doen, etc.)  à 
daarom dus meer de voorkeur naar ambulante behandeling 

⇒ Soms wordt er wel direct doorgestuurd naar een residentiele behandeling à vb. 
wanneer het medische en/of psychiatrische risico te groot is  
 
 

1.12.3 Behandeling: evidence-based? 
 

• Review Kass et al. (2013): 
Ø Anorexia Nervosa: weinig evidentie voor een EST bij volwassenen, FBT bij 

adolescenten 
Ø Bulimia Nervosa: evidentie voor CBT en IPT 
Ø Eetbuistoornis: evidentie voor “guided self-help”, indien nodig aangevuld met 

CBT 
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⇒ Bij adolescenten met AN is er vooral evidentie voor de family based therapy 
⇒ Bij BN is er vooral evidentie voor cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke (?) 

therapie 
⇒ Bij eetbuistoornis is er vooral evidentie voor guided self help 

 
 

1.12.4 Behandeling Anorexia Nervosa 
 

• Los van theoretisch model over de oorzaak (ßà BN) 
• Veelheid aan ingrediënten: 

Ø Voedingsprogramma: gewichtstoename realiseren 
Ø Overwinnen van weerstand tegen verandering: motivatiefase 
Ø Lichaamsbeeld: spiegeloefening, videoconfrontaties 
Ø Irrationele cognities, psycho-educatie, gevoelens exploreren 
Ø Creatieve therapie, groepstherapie, individuele therapie, medicatie, 

psychomotorische therapie,… 
Ø Vaak herhaalde opnames, langdurig (tot 300 dagen “inpatient”) 

 
 
Evidentie? 
 

• Evaluatie (Fichter en Quadflieg, 1999) 
Ø 55% verbetert (remissie, niet abstinent) op een 6 jaar FU 
Ø 6% gestorven 
Ø Ruimte voor verbetering 
Ø Kritische vragen: controlegroep? Wat werkt? Wat heeft misschien averechts 

gewerkt? 
 

• Recent: 
Ø Is familietherapie (FBT) effectief beter dan andere behandelingen? 
Ø Toekomst: is CBT een optie? 

 
 

⇒ Vroeger vooral een combinatie van creatieve therapie, technieken die focussen op 
lichaamsbeeld, dieet management, etc. à het werd niet echt samengebundeld in een 
bepaald protocol à dit leidde vaak tot herhaalde en langdurige opnames 

⇒ Men is dan meer en meer onderzoek gaan doen bij jongeren à focus op 
familietherapie  

 
 
 
1.12.5 Behandeling Anorexia: FBT 
 

• = protocollair, 20 sessies 
• < Lock, Agras, LeGrange en Dare (2001) 
• Adolescenten met AN (12-18 jaar) 
• Gezin = essentiële component van de behandeling (sterktes benutten!) 
• Drie fasen: 

1) Refeeding à gewichtsherstel 
2) Terug overdragen controle naar jongere 
3) Adolescenten-issues 
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⇒ Men gaat de familie als een coach betrekken bij de behandeling 
⇒ Dit is zeer intensief, want het ganse gezin moet elke keer mee in de sessie komen à 

dit is in sommige gezinnen zeer moeilijk à als er geen goed netwerk is, is dit een 
tegenindicatie om dit soort behandeling op te starten 
 

⇒ In de eerste fase neemt het gezin de controle van de jongere om te eten over à zij 
gaan proberen de jongere te motiveren om vb. één schepje meer te eten dan gepland 

⇒ Ongeveer 10 sessies nadien gaat men over naar de tweede fase à de controle wordt 
geleidelijk aan terug gegeven aan de jongere 

⇒ In de derde fase wordt er toegewerkt naar het terugplaatsen van de adolescent in de 
adolescentiefase à terug in contact brengen met leeftijdsgenoten, identiteit terug 
opbouwen,… à ook rekening houden met de ontwikkelingstaken van de ouders; ze 
moeten hun kind terug loslaten en terug leren vertrouwen  

 
 
 
Evidentie? 
 

• Lock en LeGrange (2001): na afloop van FBT 
Ø 89% geen ondergewicht meer 
Ø 60% geen overeten / compensaties meer 
Ø Verminderd lijngedrag 

 
• Lock, LeGrange, Agras, Moye, Bryson en Jo (2010): FBT vs. Individuele therapie 

Ø Geen verschillen in behandeluitkomst direct na behandeling 
Ø FBT: langduriger effect (6- en 12-maand FU) 

 
• Bovendien: grote tevredenheid bij ouders én adolescenten (Revieuw: Smith en Cook-

Cottone, 2011) 
 

⇒ Vergeleken met gewone individuele therapie was er direct na de behandeling niet 
veel verschil, maar men zag wel in een follow-up studie dat family based therapy een 
veel langer effect had 

⇒ Ook een grote tevredenheid over manier van werken bij ouders en jongeren 
 
 
1.12.6 Behandeling Bulimia: CBT 
 

• Doel: veranderen van specifieke gedragingen en gedachten die de eetstoornis 
onderhouden 
= protocollair (Fairburn, Cooper en Shafran, 2003; Vanderlinden, Pieters, Probst en 
Norré, 2004; Jansen, Elgersma en Mulkens, 2014) 
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• Verschillende versies van CBT: onder andere gefocust vs. uitgebreid 
• Basisprotocol: 20 sessies, 2 globale fases 

Ø Fase 1:  
§ Voorbereidend werk: psycho-educatie en motivatie 
§ Normaliseren en herwinnen van controle over eetgedrag 

(dieetmanagement) 
Ø Fase 2: doorbreken van zichzelf versterkende processen (exposure, 

cognitieve interventies) 
 

à Zie: theoretisch model! 
 

⇒ In een eerste fase gaat het vooral over het eetgedrag terug te gaan normaliseren 
⇒ In een tweede fase gaat het over leren omgaan met triggers en negatieve emoties à 

cognitief herstructureren  
 
 

1.12.7 Behandeling Bulimia: CBT-E 
 

• Uitgebreide versie (CBT-E): focus op overige factoren die eetstoornis instandhouden: 
Ø Module: emotieregulatieprobleem 
Ø Module: klinisch perfectionisme 
Ø Module: extreem laag zelfbeeld 
Ø Module: interpersoonlijke problemen 

 
⇒ Uitgebreide versie à afhankelijk van welk mechanisme de stoornis mee in stand 

houdt, kan je nog een extra module gaan toevoegen  
 
 

1.12.8 Behandeling Bulimia: IPT   
 

• Oorspronkelijk ontwikkeld voor depressie (Weissman) 
• Gegroeid vanuit principes “attachment theory” 
• Protocollair: 16-20 sessies 
• Geen focus op symptomen 
• Doel = richt zich op wederkerige relaties tussen stemming en interpersoonlijke 

ervaringen, focust zich niet op verklarende interpersoonlijke mechanismen (huidige 
rollen, in hier en nu) 
 

• Drie fasen: 
1) Identificatie + clustering van huidige interpersoonlijke problemen (zie: theoretisch 

model): 4 sessies 
2) Focus voor behandeling bepalen: 4 sessies 
3) Inoefenen via rollenspel, hervalpreventie: 8 sessies 

 
⇒ CBT is de voorkeursbehandeling, maar men ziet ook recent dat er meer 

interpersoonlijke therapie gebruikt wordt à dit komt eigenlijk uit het depressie 
domein, maar bij eetstoornissen waarbij er interpersoonlijke mechanismen naar voor 
gekomen zijn als instandhoudende factor, kan dit zeker helpen  
 

Evidentie? 
 

• 6-jarige FU-studie na CBT van Fairburn et al. (1995) 
Ø 19% heeft nog BN; 3% heeft nu AN, 24% EDNOS 
Ø 54% remissie (geen diagnose meer >< abstinent) 
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• FU-studie van Agras et al. (2000) 
Ø Resultaat eind van behandeling: CBT > IPT (op vlak van herstel, remissie en 

behalen van “normale” vorm van eetgedrag) à sneller resultaat met CBT 
Ø Resultaat 4, 8 en 12-maand follow-up: CBT = IPT 

 
⇒ Bij een deel werkt CBT, maar bij een ander deel ook niet 
⇒ Follow-up studies zijn ook enkel bij volwassenen uitgevoerd à bij adolescenten is 

hier bijna nog geen onderzoek naar gedaan (!) 
⇒ CBT komt sneller tot resultaten, maar op termijn gaat men zien dat IPT een 

inhaalbeweging gaat doen en ze uiteindelijk beiden gelijk zijn à bij IPT duurt het 
gewoon wat langer om verandering teweeg te brengen, omdat je aan de 
onderliggende mechanismen werkt à terwijl bij CBT wordt er enkel op symptomen 
gewerkt, waardoor er meer kans is op herval 
 
 

• Fairburn et al. (2009) 
Ø Drie groepen patiënten (BMI > 17.5, 38% BN, 62% EDNOS): wachtlijst 

(controle), CBT-kort, CBT-lang 
Ø Resultaten: 

§ Controle: weinig verandering in ernst symptomen 
§ CBT-kort en CBT-lang: substantiële daling in ernst symptomen, ook na 

60-weken FU (51,3% normale niveaus) 
§ Resultaat onafhankelijk van soort diagnose 

 
Ø Conclusie: CBT-kort als standaardbehandeling; CBT-lang enkel voor 

patiënten met uitgesproken perfectionisme, mood intolerance, laag zelfbeeld 
en interpersoonlijke problemen 

 
• Discussie: 

Ø Replicatie? 
Ø Wat met AN? à recente studies bij volwassenen en adolescenten: 

veelbelovend (Dalle Grave et al., 2013; Fairburn, 2013) 
 

⇒ Grote studie waarbij hij de gewone versie van CBT met de uitgebreide versie 
vergeleken heeft à CBT blijkt veel effectiever dan niets doen + de korte CBT is als 
standaard behandeling de beste behandeling à enkel bij een bijkomend klinisch 
probleem wordt aangeraden om een extra module toe te voegen 

⇒ Opnieuw is deze studie enkel bij volwassenen uitgevoerd à over kinderen en 
jongeren is er nog niet genoeg onderzoek gedaan 

⇒ Het is ook een studie bij mensen die geen ondergewicht hadden à men weet dus 
niet of het bij AN even effectief zou zijn als bij BN 
 

 
1.12.9 Stand van zaken 
 

• Waar staan we met betrekking tot behandeling? 
Ø Er is evidentie, maar ook nog ruimte voor verbetering 

§ Moderatoren en mediatoren van behandelsucces? 
Ø Waarom wordt CBT en ook FBT en IPT weinig toegepast? 

§ Training, supervisie 
Ø Hoe meer bedden tot langere wachtlijsten kan leiden 

§ Stepped-care, eerste lijn! 
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• Werkt preventie? 
Ø Nood aan wetenschappelijke evidentie 
Ø Waarop moet preventie dan wel gericht zijn? (zie: risicofactoren, 

risicogroepen) 
 

⇒ Er zijn al interventies die effectief gebleken zijn, maar we moeten nog meer weten 
over voor wie het wel en niet werkt, waarom en welke andere behandelingen we 
zouden kunnen ontwikkelen 

⇒ De echte protocollen worden ook weinig toegepast à er wordt veel meer gehandeld 
naar wat mat men al weet 

⇒ Stepped-care werken is belangrijk (!) à eerste lijn 
⇒ Ook meer onderzoek nodig naar hoe men jongeren van het pad richting eetstoornis 

kan afbuigen zodat men geen fullblown eetstoornis ontwikkelt  
 
 

• Websites: 
Ø Vlaamse Academie Eetstoornissen: www.v-a-e.be 
Ø Eetexpert: Kenniscentrum voor eetproblemen en gewichtsproblemen: 

www.eetexpert.be 
Ø Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen (2006). Richtlijn voor de diagnostiek 

en behandeling van eetstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut: 
www.ggzrichtlijnen.nl  
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Hoofdstuk 7: Gehechtheid en kindermishandeling 
 
1.1     Gehechtheid 
 

⇒ Het is belangrijk om de ontwikkelingspsychologie te kennen om te weten wat normaal 
en abnormaal is  

⇒ We gaan een stukje van de gehechtheidstheorie zien om te weten hoe gehechtheid 
en kindermishandeling gelinkt zijn 

 
 

• “The propensity to make strong emotional bons to particular individuals is a basis 
component of human nature” (J. Bowlby) 

 
• Gehechtheid: basis 

Ø Grondlegger: Bowlby (1969) 
Ø Kinderen zijn biologisch geprogrammeerd 
Ø Evolutionair belang à nood aan bescherming en veiligheid, zorg, model voor 

emotieregulatie 
 

⇒ Kinderen zijn biologisch geprogrammeerd om steun te gaan zoeken bij een verzorgen 
à is heel belangrijk voor de overleving van de soort  

⇒ Vooral op momenten wanneer er gevaar dreigt is het belangrijk om steun te zoeken 
bij anderen die ze kennen  

⇒ Ook belangrijk voor het reguleren van behoeften à vb. kunnen rekenen op de ouders 
voor de basisbehoeften 

⇒ Gehechtheid vormt ook een belangrijke basis voor emotieregulatie 
 
 

• Gehechtheid doorheen de ontwikkeling: 
Ø 1ste levensjaren: lichamelijke nabijheid vanaf geboorte tot 3 jaar 

§ Communicatie: huilen, glimlach, oogcontact 
§ Steeds meer herkenning/voorkeur voor bekenden 
§ Rond 1 jaar: scheidingsangst en angst voor vreemden!! 

Ø Kindertijd: ook hechten aan andere gezinsleden, leerkracht 
Ø Adolescentie: hechten aan anderen buiten gezin 
Ø Jongvolwassenheid: partnerkeuze 
Ø Veilig gehechte volwassene: positieve interacties (partner), transgenerationele 

transmissies (kinderen) 
 

⇒ De eerste drie levensjaren zijn belangrijk voor het vormen van veilige gehechtheids-
relaties 

⇒ Kinderen gaan communiceren met de ouders en signalen uitzenden die een oproep 
doen om iets te vertellen à kan positief (vb. kirren) en negatief (vb. huilen) zijn  

⇒ Ze gaan anderen rondom hen steeds meer herkennen à twee belangrijke angsten 
die hierbij komen: scheidingsangst en de angst voor vreemden à deze twee kunnen 
gelinkt worden aan de gehechtheidsrelatie  

⇒ Ook leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen à (jonge) kinderen gaan zich 
hechten aan de leerkracht à vb. wanneer een leerkracht plots uitvalt kan dit echt een 
traumatische gebeurtenis zijn voor het kind 

⇒ Later hechten aan anderen buiten het gezin (vrienden, etc.) à nog later ook hechten 
aan een partner 
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⇒ Uiteindelijk moet je als volwassene in staat zijn om veilige hechtingsrelaties aan te 
gaan met je partner en een goed voorbeeld te zijn voor je eigen kinderen à kan goed 
of fout gaan (zie later) 

 
 
 
 
1.1.1 Ontwikkeling van (onveilige) hechting: recente hypothese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⇒ Recent is er het idee gekomen van het belang van het hebben van een secure base 
script à men gaat ervan uit dat de eerste gehechtheidssignalen gericht zijn op het 
reguleren van behoeftes à op jonge leeftijd gebeurt de eerste affectregulatie extern 
(= de ouder die iets gaat doen om het kind een positief affect te doen krijgen)  

⇒ Als de ouders op een sensitieve, responsieve manier op de signalen ingaan, gaat het 
kind een mentale representatie gaan ontwikkelen à kan erop vertrouwen dat de 
ouders er zijn 

⇒ Het secure base script = een idee in je hoofd ; wanneer ik mij onaangenaam voel 
gaat er een bepaald proces ontstaan à ouders gaan ingrijpen en ik ga mij beter 
voelen 

⇒ Zorgt ervoor dat het kind zich veilig genoeg voelt om de wereld te gaan exploreren à 
weet dat, als men het moeilijk heeft, men kan terugkeren naar de veilige haven bij de 
ouders 

⇒ Er gaat dan sprake zijn van een veilige of onveilige gehechtheid  
⇒ Het intern script wordt verondersteld om op jonge leeftijd te ontwikkelen à zal de 

verdere emotionele en cognitieve ontwikkeling sturen 
 
 
1.1.2 Intern werkmodel en emoties 
 

• Veel vertrouwen: sneller nabijheid en hulp zoeken bij ouders in geval van stress 
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• Weinig vertrouwen: langer wachten om nabijheid en hulp te zoeken à angstige of 
vermijdende hechting 

Ø Angstig gehecht: wel zoeken van nabijheid, maar blijven continu alert voor 
mogelijke afwijzing 

§ Sterke aanwezigheid van / focus op emoties à zie ‘hyperactiviteit’ 
Ø Vermijdend gehecht: geen nabijheid meer zoeken, zelf problemen proberen 

oplossen 
§ Eerder onderdrukken van emoties à zie ‘deactivatie’ 

 
à Ieder individu: score op twee dimensies à beste weergave individuele verschillen 
 

 
⇒ Op het moment dat kinderen gestresseerd zijn gaan ze sneller de nabijheid van de 

ouders opzoeken 
⇒ Als ze geleerd hebben dat de ouders er niet (vaak) zijn voor hen, kan dit 

problematisch zijn 
⇒ Zo gaat er een veilige of angstige gehechtheid ontstaan à kinderen die angstig 

gehecht zijn zullen zich dus wel hechten, maar zullen altijd alert zijn voor afwijzing 
⇒ Men spreekt hier vaak van hyperactiverende emotieregulatie strategieën à kinderen 

gaan hier heel erg focussen op hun emoties à vb. piekeren  
⇒ Vermijdende gehechtheid à hier gaan de kinderen er helemaal geen vertrouwen in 

hebben dat de ander responsief gaat zijn à deze kinderen zullen dus niet meer 
proberen om hulp te zoeken en zullen zelf proberen hun problemen op te lossen à 
ze gaan hun stress eerder gaan onderdrukken in plaats van erop te focussen  

⇒ Iedereen gaat op het continuüm van angstige en vermijdende gehechtheid een 
plaatsje krijgen 

 
 

⇒ Gehechtheidsdimensies  
⇒ Iedereen kan hierop zijn individuele score gaan bekijken 
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⇒ Het wil niet zeggen dat omdat je een hogere score hebt op de angstig gehechte 
dimensie, dat je daarom een hechtingsstoornis hebt à hechtingsstoornissen komen 
voor bij maar slechts 1% van de kinderen 

⇒ Laag scoren op angstig en laag scoren op vermijdend komt voor bij 60% van de 
kinderen à 40% heeft dus wel een hogere score, maar dit wil daarom niet zeggen 
dat zij allemaal een stoornis hebben 

 
⇒ Circle of security (zie ook les over gedragsproblemen) 
⇒ Gehechtheid is een risicofactor voor gedragsproblemen bij kinderen 
⇒ Kinderen moeten van hun ouders de mogelijkheid krijgen om de wereld te exploreren 

à anders kunnen ze zich niet ontwikkelen 
⇒ Tegelijkertijd moet de ouder ook een veilige haven zijn om naar terug te kunnen 

keren op momenten wanneer er iets mis is  
 
 
1.1.3 Intern werkmodel en cognities 
 

• Verwachting / ‘trust’ à invloed op cognitieve verwerking van info over de ouders 
• Studies Bosmans et al. (2010; 2011; 2014) 

Ø Minder ‘trust’ à geheugenbias 
§ Herinnering van meer negatieve interacties in plaats van positieve 

Ø Minder ‘trust’ à aandachtsbias 
§ Meer automatische aandachtsfocus op moeder (ßà exploratie) 
§ Meer strategische vermijding van moeder 

Ø Minder ‘trust’ à interpretatiebias 
§ Meer negatieve interpretatie van gedrag van moeder 

 
à Vertekeningen in verwerking van gehechtheidsgerelateerde info à reactie van 
kinderen als ze problemen ervaren? 

 
 

⇒ Het is ook gelinkt aan cognities en informatieverwerking 
⇒ Het feit dat kinderen vertrouwen hebben in de beschikbaarheid van de ouder zal 

ervoor zorgen dat ze veel minder biases gaan hebben in de informatieverwerking 
⇒ Kinderen die minder vertrouwen hebben gaan meer negatieve interacties herinneren 

en minder positieve 
⇒ Ook op vlak van aandacht zorgt het voor biases à kinderen die weinig vertrouwen 

hebben gaan de aandacht niet losmaken van de ouder en durven de wereld niet gaan 
exploreren 

⇒ Tegelijkertijd kan het ook zorgen voor strategische vermijding van de ouder à dit 
vooral bij vermijdende gehechte kinderen 

⇒ De interpretatiebias à minder vertrouwen zorgt ervoor dat de kinderen gedrag van 
de ouder veel negatiever gaan interpreteren  

⇒ De informatieverwerkingsbiases zijn cognitieve zaken die dus gelinkt zijn aan het feit 
of kinderen al dan niet vertrouwen hebben in de beschikbaarheid van de ouders 

 
 
1.1.4 Risico of protectieve factoren 
 

• Lokgedrag van de baby (uiterlijk, huilen, lachen, geluidjes) 
• Temperament 
• Vlot lopend voedingsritme, slaap en waakritme 
 

à intrapersoonlijk 
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• Sensitiviteit van ouders 
• Responsiviteit van ouders 
• Life-events: geboorte broer/zus, scheiding 
 

à interpersoonlijk 
 

⇒ Risicofactoren op kindniveau à kinderen met een moeilijk temperament vertonen 
een groter risico om een goede band op te bouwen met de ouder 

⇒ Vroege socialisatie à als het op die vlakken allemaal vlot verloopt (voeding, slapen, 
etc.) is de kans groter dat er een veilige hechting ontstaat à als het op die vlakken 
minder vlot verloopt, moet je als ouder al een bepaalde pedagogische stijl gaan 
ontwikkelen; niet makkelijk, want de eigen vermoeidheid begint door te wegen, etc.  

⇒ Mismatch tussen kind- en ouderfactoren à interactie tussen een bepaalde 
pedagogische stijl (niet/minder responsief of sensitief) en bepaalde kindfactoren 

⇒ Vb. geboorte broer of zus à kan positief zijn in het leven van het kind, maar zorgt er 
wel voor dat de ouder de aandacht moet gaan verdelen à soms angst van het kind 
dat de ouder hem/haar niet graag meer ziet 

 
 
1.1.5 Classificatie 
 

• Classificatie gehechtheid: 
Ø Veilig (60%): balans nabijheid en exploratie, snel getroost 
Ø Vermijdend (15%): geen nabijheid zoeken, geen troost zoeken (wel stress 

maar tonen het niet!) 
Ø Ambivalent (10%): emotioneel aanklampend vs. afwerend gedrag, moeilijk 

getroost 
Ø Gedesorganiseerd (15%): geen consistente strategie, “bevriezen” 

 
⇒ Veilige gehechtheid à goede balans tussen exploreren en nabijheid zoeken van de 

ouders tijdens stress à bij ongeveer 60%  
⇒ Vermijdend à geen nabijheid zoeken à emoties onderdrukken à 15% 
⇒ Ambivalent à angstig, emotioneel aanklampend, moeilijk getroost à 10% 
⇒ Gedesorganiseerd à geen consistente emotieregulatie strategie à blijven vaak ter 

plaatse trappelen of bevriezen (vaak gelinkt aan misbruik; zie later) à 15% 
 
 
1.1.6 Strange Situation Procedure 
 

• Ontwikkeld door Ainsworth (1978) 
• 8 fasen: 

1) Kind en verzorger in speelkamer + speelgoed: observatie 
2) Verzorgen doet niets, laat kind exploreren 
3) Onbekende komt binnen 

§ Praat kort met verzorger 
§ Kort contact met kind 
§ Verzorger verlaat ruimte 

4) Onbekende + kind alleen in kamer 
5) Verzorger keert terug; onbekende verlaat kamer 

§ Verzorger stelt baby gerust 
§ Verzorger verlaat kamer 

6) Kind alleen in kamer 
7) Onbekende keert terug, zoekt contact met kind 
8) Verzorger keert terug; onbekende gaat weg 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 158 

⇒ 8 fasen à kinderen worden in een labo in contact gebracht met een vreemde à de 
verzorger gaat weg à dan kijken hoe het kind gaat exploreren en reageren in zo’n 
onbekende situatie à ook heel belangrijk om te kijken hoe het kind reageert wanneer 
de ouder terugkeert (nabijheid zoeken of juist helemaal niet) 

⇒ Op basis van de reacties kan je verschillende types van gehechtheid diagnosticeren 
 

 
⇒ Veilige gehechtheid à kind is gestresseerd als de moeder weggaat à kind zal wel 

redelijk vriendelijk zijn tegen de vreemde, maar wacht wel af tot moeder terugkomt à 
kind zal blij zijn wanneer de moeder terug is  

⇒ De moeder is een veilige basis à zal ruimte exploreren wanneer de moeder nog 
aanwezig is à daarna wat afwachten tot de moeder terugkomt 

⇒ Stijl van de ouder wordt hier gekenmerkt door responsiviteit en sensitiviteit 
 

⇒ Angstig gehecht à angst voor de vreemde vertonen, zelfs wanneer moeder er nog bij 
is à als moeder terugkomt zal het kind toenadering zoeken, maar toch gereserveerd 
blijven à aanklampen en afstoten komt hier typisch voor 

⇒ Het kind gaat veel minder stappen zetten om de wereld te exploreren  
⇒ De ouders zijn vooral inconsequent in hun responsiviteit 
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⇒ Vermijdend gehecht à kinderen vertonen geen tekens van stress à bij vreemde gaat 
het kind gewoon normaal spelen à wanneer moeder terugkeert zal het kind weinig 
interesse tonen 

⇒ Ze gaan dus wel exploreren, maar dit wil niet zeggen dat ze geen stress kennen à 
ze onderdrukken dit gewoon 

⇒ De ouders zijn niet echt gevoelig, eerder afwijzend à de kinderen moeten te snel 
fysiek en emotioneel zelfstandig zijn à ouder is zelden beschikbaar in momenten van 
stress 

 
 
1.1.7 Extra categorie (Main en Solomon) 
 

• Gedesorganiseerd/onverwerkt (D) 
Ø Tegenstrijdig gedrag 
Ø Verkeerd gericht of onafgemaakt gedrag 
Ø Stereotyp gedrag 
Ø Verstijving 
Ø Angst voor hechtingsfiguur 
Ø Desoriëntatie  

 
à Geen consistente strategie 

 
Ø Verzorger is tegelijk bron van veiligheid én van angst 
Ø Vaak gevolg van verwaarlozing, verlies of fysiek/seksueel misbruik 

 
⇒ Nog één extra categorie toegevoegd à gedesorganiseerde kinderen (15%) 
⇒ Ze hebben geen consistente strategie à eerder angst ten opzichte van de 

hechtingsfiguur 
⇒ Bij deze kinderen wordt vaak de link gelegd met misbruik 
⇒ Beschrijven van stoornis uit de DSM doet heel hard denken aan deze categorie 

 
 
1.1.8 Gehechtheidsstoornissen in DSM-5 
 

• Reactie op pathogene zorg (relationele trauma’s) 
• Voor leeftijd van 5 jaar ontstaan 
• Twee types: 

Ø Inhibited: reactieve hechtingsstoornis: extreme geremdheid en emotioneel 
teruggetrokken gedrag 

Ø Disinhibited: ontremd-sociaalcontactstoornis: oppervlakkige relaties en gebrek 
aan selectiviteit 

 
• Kenmerken lijken op gedesorganiseerde hechting 
• DD: autisme, zwakbegaafheid, angststoornis 
• Risicofactor voor sociale en emotionele problemen later (vb. automutilatie, borderline) 
• Specificeren naar actuele ernst/persisterend of niet 

 
⇒ Moeten beiden een reactie zijn op pathogene zorg 
⇒ Moet al op heel jonge leeftijd ontstaan zijn à voor 5 jaar 
⇒ De reactieve hechtingsstoornis à wordt ook wel het inhibited type genoemd à zijn 

kinderen die heel geremd zijn, heel teruggetrokken, gaan moeilijk sociale relaties 
aangaan 

⇒ Het disinhibited type à deze kinderen zijn eerder ontremd in sociaal contact à gaan 
snel met vreemden mee, gaan oppervlakkige relaties onderhouden met anderen, etc. 
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⇒ Mag niet te maken hebben met autisme, zwakbegaafdheid, angststoornis 
⇒ Hechtingsstoornis is heel voorspellend voor psychopathologie later  
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⇒ DSM criteria à niet vanbuiten kennen à wel belangrijk om het verschil tussen de 
twee te zien  

 
 
1.1.9 Kanttekeningen 
 

• Hechtingsstijlen (+/- 40% onveilig) versus hechtingsstoornis (+/- 1%) 
Ø Onveilige gehechtheid is niet gelijk aan psychopathologie! à zie verder 
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• Validiteit en stabiliteit van de diagnoses? 
• Theoretische basis van diagnoses? 

 
• Categoriale versus dimensionele visie? 
• Waarde van labo-onderzoek? 
• Meetinstrumenten à klinische diagnose? 

 
⇒ Onveilige hechting is niet gelijk aan psychopathologie à maar kan wel een 

risicofactor vormen voor psychopathologie later 
⇒ Vandaag in onderzoek maakt men veel meer gebruik van de dimensionele visie dan 

van de categoriële visie  
⇒ Veel onderzoeks- en meetinstrumenten die gebruikt worden om hechting in kaart te 

brengen à hier zijn er nog maar weinig van die echt klinisch gebruikt kunnen worden 
⇒ Nog veel werk aan de winkel om het allemaal verder te onderzoeken 

 
 
1.1.10 Overerving van hechting? 
 

• Intergenerationele overdracht: OP-model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ De eigen hechtingservaringen die ouders gehad hebben zal hun stijl van opvoeden 

beïnvloeden 
⇒ Als je als ouder geen veilige hechting ervaren hebt, is de kans groter dat je dit zelf 

ook op een negatieve manier gaat overdragen naar de kinderen 
⇒ Men kan dit beschouwen als een transdiagnostische risicofactor  
⇒ De link tussen hechting en psychopathologie kan verklaard worden door cognities en 

emoties 
 
 
1.1.11 Gehechtheid en psychopathologie 
 

• Onveilige gehechtheid is niet gelijk aan psychopathologie 
• MAAR wel gelinkt met verschillende vormen van psychopathologie 

Ø Cross-sectioneel 
Ø Longitudinaal: transdiagnostische risicofactor 
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• Mechanismen? 
Ø Rol van cognitieve schema’s 
Ø Rol van emotieregulatie 

 
⇒ Studie vond evidentie voor het feit dat hogere scores op de onveilige 

hechtingsdimensies gelinkt zijn aan meer psychopathologie (internaliserende en 
externaliserende problemen) 

⇒ De relatie kan verklaard worden door maladaptieve cognitieve schema’s 
 
 
1.1.12 Hechting-schema’s-PP 
 

• Empirische evidentie 
 
• Hechting geassocieerd met psychopathologie 
• Schema’s geassocieerd met psychopathologie 
• Schema’s kunnen grotendeels verdeeld worden over twee hechtingsdimensies (< 

factor-analyse): 
Ø HA: vb. verlating/instabiliteit, verstrengeling, meedogenloze normen 
Ø HV: vb. emotionele deprivatie, mislukking 
Ø HA en HV: vb. wantrouwen/misbruik, onvolwaardigheid 
Ø Noch HA, noch HV: zelfopoffering 

 
à Maar beide constructen blijven ook eigen portie verklaarde variantie 
hebben à nood aan verder longitudinaal onderzoek! 

 
⇒ Sommige cognitieve schema’s zijn gelinkt aan angstige hechtingsscores en anderen 

zijn gelinkt aan vermijdende hechtingsscores  
⇒ Uit de studie is gebleken dat vooral kinderen die hoger scoren op de angstige 

hechting veel vaker het schema hebben van dat ze anderen niet kunnen vertrouwen 
à ook het aanklampend en afstotend gedrag 

⇒ Meedogenloze normen kan je linken aan perfectionisme  
⇒ Hechtingsvermijding is vooral gelinkt aan schema’s rond emotionele deprivatie 

(niemand heeft aan dacht voor mijn emoties) en het schema van mislukken (niet de 
moeite waard om er te zijn) 

⇒ Eerste keer dat men ging kijken welke mechanismen samen hangen met 
psychopathologie à  dit is interessant om te bekijken omdat je dan weet op welk 
mechanisme je kan gaan inwerken om het verband te veranderen  

 
 
 
1.1.13 Werkingsmechanismen: rol emotieregulatie 
 
 

• Achtergrond: model Mikulincer en Shaver (2002) 
 
 

⇒ Model waarin een pad werd ontwikkeld waarbij ze het hebben over de primaire 
emotieregulatie strategie (à nabijheid zoeken, of andere strategieën ontwikkelen 
wanneer dit niet mogelijk is; vb. piekeren, etc.)  
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1.1.14 Hechting-ER-PP 
 

• Van Durme et al. (2015): mediatiemodel bij jonge adolescenten (cross-sectioneel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Longitudinale evidentie mediatiemodel (Van Durme et al., 2017) 
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⇒ Hogere scores op hechtingsangst en vermijding konden eetstoornissen cross-
sectioneel verklaren 

⇒ Ook longitudinale evidentie voor eetstoornissen à hogere scores op vermijding 
voorspellend voor stijgingen in eetstoornis symptomen à vooral het onderdrukken 
van emoties  

 
 
1.1.15 Kindermishandeling en gehechtheid 
 

• Kindermishandeling = risicofactor 
Ø = onveilige en beangstigende situatie voor kind 
Ø Belangrijke oorzaak van onveilige gehechtheid 

 
• Studies van Cichetti: onveilige/gedesorganiseerde hechting bij >80% van 

mishandelde kinderen 
Ø Versus 27% gedesorganiseerde hechting bij niet-mishandelde kinderen 

 
• Meta-analyse (Cyr et al., 2010): zelfde conclusie bij 10 studies over gehechtheid en 

mishandeling 
Ø Ook bij controle voor gedepriveerde omgeving zoals lage SES 

 
⇒ Link met kindermishandeling à kindermishandeling, onveilige omgeving op jonge 

leeftijd, is een risicofactor voor gehechtheidsproblemen op latere leeftijd  
⇒ Cichetti à vond dat een onveilige/gedesorganiseerde vorm van hechting bij meer 

dan 80% van mishandelde kinderen voorkomt  
⇒ Er is dus een duidelijke link tussen mishandeling en onveilige vormen van 

gehechtheid 
 
 
 
1.2      Kindermishandeling 
 
1.2.1 Definitie 
 

• Bij minderjarige 
• Bedreigende of gewelddadige interactie 
• Aard van interactie: fysiek, psychisch, seksueel 
• Actief of passief opgedrongen 
• Relatie van afhankelijkheid/onvrijheid ten opzichte van anderen 
• Psychisch of fysiek ernstige schade, daadwerkelijk of dreigend 

 
⇒ Minderjarige die een bedreigende of gewelddadige interactie meemaakt à die 

interactie is van fysieke, psychische of seksuele aard 
⇒ Het moet actief of passief opgedrongen zijn 
⇒ Het gaat over een relatie waar het kind afhankelijk van is  
⇒ Het kan daadwerkelijk zijn of dreigend à er moet dus nog niet perse schade zijn; het 

feit dat er fysieke gewelddadige interacties zijn kan al voldoende zijn 
 
1.2.2 Conceptualisatie 
 

• Kinderprostitutie, kinderarbeid,… à eeuwen oud 
• Introductie in wetenschap: Henry Kempe (1962) 
• Vroeger: voornamelijk focus op fysiek en seksueel misbruik 
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• Onderscheid: 
Ø Mishandeling: actieve handeling van dader 

§ Vb. slaan, schelden 
Ø Verwaarlozing = nalatigheid 

§ Vb. geen emotionele steun bieden 
 
 

1.2.3 Soorten kindermishandeling 
 

• Seksueel misbruik 
• Fysieke mishandeling 
• Emotionele mishandeling 

 
• Fysieke verwaarlozing 
• Verwaarlozing van onderwijs 
• Emotionele verwaarlozing 

 
⇒ Bij de helft zag men comorbiditeit à vb. zowel fysieke verwaarlozing als 

verwaarlozing van onderwijs 
⇒ Een deel werd ook gekoppeld aan zelfrapportage  
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1.2.4 Prevalentie 
 

• 2005: eerste nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen (NPM-2005) in 
Nederland (Van Ijzerdoorn et al., 2007) 

Ø Registratie door professionals + meldingen bij Advies en Meldpunten 
Kindermishandeling (AMK) 

Ø Schatting: 30 gevallen op iedere 1000 (3%) kinderen en jeugdigen (0-17 jaar); 
meerderheid verwaarlozing, comorbiditeit bij meer dan de helft 

 
Ø MAAR ook via zelfrapportage (12-17 jarigen): 195 gevallen op 1000 jongeren 

(19,5%) 
 

⇒ 3% zou slachtoffer zijn van mishandeling à jongeren zelf rapporteren echter veel 
vaker slachtoffer te zijn van mishandeling à dit toont dat professionals niet altijd op 
de hoogte zijn van de mishandeling 

⇒ Als je enkel gaat kijken naar wie in de hulpverlening terecht komt, kan dit een 
onderschatting teweeg brengen van je prevalentie  

 
 

• 2010: studie herhaald (NPM-2010) 
Ø Conclusie: aantal slachtoffers ongeveer gelijk (34 op 1000) 
Ø Wel: professionals alerter 
Ø Helft van slachtoffers: meer dan één type mishandeling 
Ø Verdeling van de verschillende types: zie figuur 18.1 

 
• Conclusie: schatting op basis van informantengegevens = ondergrens 

Ø Reden: niet altijd op de hoogte, zelfrapportagecijfers vaak hoger + lifetime 
prevalentie ook hoger 
 

⇒ Emotionele verwaarlozing is het meest prevalent 
⇒ Dit wil niet zeggen dat de andere vormen minder belangrijk zijn 
⇒ Men is ook nog bezig met onderzoek naar hoe het komt dat verschillende vormen 

samen voorkomen, etc. 
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1.2.5 Risicofactoren 
 

• Niveau: gezin 
Ø Lage opleiding ouders 
Ø Beide ouders werkloos 
Ø Alleenstaande ouder 
Ø Allochtone achtergrond (valt weg bij controle voor opleiding) 
Ø Grote gezinnen (>3 kinderen) en stiefgezinnen 

 
• Niveau: ouder 

Ø Zelf mishandeld: 30-40% intergenerationele overdracht! à vicieuze cirkel! 
 

⇒ Risicofactoren situeren zich voornamelijk op vlak van omgeving 
⇒ Studies hebben aangetoond dat er specifieke factoren zijn die de kans op 

mishandeling verhogen 
⇒ Belangrijke kanttekening: het is niet omdat het een risicofactor is, dan er daarom ook 

altijd mishandeling zal zijn in zo’n geval 
⇒ Op niveau van de ouders zien we dat er een grotere kans is op mishandeling door 

ouders die zelf mishandeld geweest zijn à vaak een vicieuze cirkel 
 
 
1.2.6 Intergenerationele overdracht kindermishandeling 
 

• Gehechtheidsproblemen als risico voor kindermishandeling à verklaring voor 
intergenerationele overdracht 
 

• Verklaring? Onveilige/gedesorganiseerde gehechtheid à negatieve invloed op 
opvoeding van eigen kinderen 

Ø Incoherente mentale representaties van gehechtheid 
Ø Voelen zich minder gewaardeerd, lager zelfbeeld 
Ø Minder sensitief voor gehechtheidssignalen van hun kind 
Ø Sneller negatief geprikkeld door gehechtheidssignalen van hun kind 

 
• Hoe bevraagd? à GBI (semi-gestructureerd, ervaringen uit jeugd, retrospectief) 

 
⇒ Gehechtheidsproblemen verhogen het risico op kindermishandeling 
⇒ Vooral de gedesorganiseerde gehechtheid à ouders die zelf op deze manier gehecht 

zijn gaan de opvoeding hier van laten afhangen 
⇒ Ze hebben niet het gevoel dat ze door hun ouders gewaardeerd werden à zijn 

minder gevoelig voor de hechtingssignalen die hun eigen kinderen uitzenden 
⇒ Die evidentie komt via onderzoek dat gedaan is met het gehechtheids-biografisch 

interview  
 
 

• “Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood” (Sroufe et al., 2005) 
= longitudinaal 

Ø Voornamelijk overdracht angstige vormen van gehechtheid 
Ø 40% mishandeling eigen kind; 30% onvoldoende zorg 
Ø MAAR: 30% van ouders die zelf mishandeld werden: geen overdracht naar 

eigen kinderen! 
 

• Beschermende factoren: 
Ø Ondersteunende opvoeder gehad in kindertijd 
Ø Psychotherapie gehad (minimum 6 maanden) 
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Ø Ondersteunende partnerrelatie in volwassenheid 
Ø Afwezigheid financiële problemen 

 
⇒ 40% van de ouders die zelf mishandeld werden zullen hun eigen kind ook gaan 

mishandelen à 30% ging hun eigen kind niet gaan mishandelen 
⇒ Het is dus zeker interessant om te gaan kijken wat maakt dat het wel goed loopt à 

protectieve factoren à vb. één ondersteunende ouder gehad, psychotherapie gehad, 
eventueel ondersteunende partner, financiële stabiliteit  

 
 
 
1.2.7 Bio-ecologisch model van gehechtheidsproblemen en kindermishandeling? 
 

• Zie: niveau gezin, niveau ouders 
 

• Rol van neurobiologische factoren? 
Ø Vb. kinderen met moeilijk temperament: uitlokken van bepaalde (hardhandige) 

gedragingen bij ouders en ongevoeligheid bij zichzelf? à Beperkt! Vooral rol 
van omgevingsfactoren! 

Ø Toekomst: 
§ Rol van gen-omgevingsinteracties! 
§ Effect van structurele verwaarlozing op ontwikkeling van het brein: 

minder witte stof bij kinderen uit tehuis, MAAR: plasticiteit! à vroeg 
ingrijpen kan effecten van mishandeling deels tegengaan 

 
• Helemaal geen rol voor kindfactoren? 

Ø Zie: bepaalde factoren maken kind ontvankelijker voor gevolgen van 
negatieve ervaringen/bepaalde opvoedingsstijl (zie: differential susceptibility, 
Belsky et al., 2007) + individuele verschillen in stress-regulatie 

 
à Niet alle kinderen in gezin met mishandelende ouders wordt slachtoffer à 
verschillen in vatbaarheid? 

 
 

⇒ Het is belangrijk om toch ook nog rekening te houden met het kindniveau à het kan 
soms zijn dat sommige kinderen in het gezin wel mishandelt worden en anderen niet 
à wat maakt dan dat bepaalde kinderen eruit gepikt worden? 

⇒ Kinderen met een moeilijker temperament zijn vatbaarder à lokken bepaalde 
opvoedingsstijlen bij de ouders uit  

⇒ De interactie tussen genen en omgeving à moet nog meer onderzocht worden 
⇒ Ook het effect van mishandeling op het brein, op de biologie van iemand à dit moet 

ook nog verder onderzocht worden à mishandeling brengt bepaalde dingen teweeg 
in de hersenen à het aanbieden van een veilige omgeving kan ervoor zorgen dat er 
opnieuw een positief effect op de hersenen komt en de gevolgen minder erg zullen 
zijn 

⇒ Zeker dus nog meer onderzoek nodig naar de gevolgen van mishandeling 
 
 
 

⇒ Belangrijke factoren die een rol kunnen spelen (zie afbeelding volgende pagina) 
⇒ Link tussen ouder en omgeving, tussen ouder en kind à script van de opvoeding van 

de ouder wordt overgezet op het kind 
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1.2.8 Ecologisch transactioneel model 
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⇒ Interactie tussen bepaalde factoren op verschillende niveaus à van macroniveau tot 
biologisch niveau 

⇒ Afhankelijk van de protectieve factoren en de balans hierin gaat een kind ernstige of 
minder ernstige gevolgen ervaren van mishandeling 

 
 
1.2.9 België: meldingscentra 
 

• Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) 
• Kind & Gezin 
• Melden van (vermoeden van) verwaarlozing of mishandeling 
• Voor professionals, maar ook anderen uit de omgeving van het kind 
• VK: zicht krijgen op ernst en omvang (ouders, kind, omgeving) 

Ø Doorverwijzing gezin of zelf opgevolgd door VK 
Ø Veiligheid van kind in gevaar: Comité, justitie 

 
⇒ VK à iedereen kan hier melding doen van mishandeling bij kinderen à ze gaan dan 

stappen zetten om in contact te komen met de familie en eventueel naar justitie gaan 
 
 
1.2.10 Assessment 
 

• Kindermishandeling 
Ø Weinig betrouwbare diagnostische instrumenten 
Ø Objectief inschatten relevante risicofactoren: risicotaxatie-instrument (vb. 

CARE-NL) 
Ø Hulpmiddel = screeningsinstrumenten voor psychosociale problemen, 

opvoedingsproblemen (SOG), ouderlijke stress (NOSI-K) 
 

• (Problematische) gehechtheid 
Ø Verschillende instrumenten, voor verschillende leeftijdscategorieën  
Ø Kanttekeningen: 

§ Vooral onderzoeksinstrumenten (vaststellen kenmerken van bepaalde 
groep), geen klinische instrumenten (individu) 

§ Gehechtheidsstoornissen is niet gelijk aan individuele stoornissen in 
gehechtheid 

 
⇒ Tot op vandaag nog maar weinig betrouwbare instrumenten 
⇒ CARE à risico-taxatie instrument à hiermee kan je niet echt zeker zijn, enkel het 

risico in kaart brengen 
⇒ Wat wel hulpmiddelen zijn = screeningsinstrumenten waarmee je psychopathologie, 

opvoedingsproblemen, stress bij ouders,… in kaart kan brengen 
⇒ De instrumenten die er zijn worden vooral in onderzoek gebruikt à op individueel 

vlak is er nog maar weinig voor handen 
 
 
1.2.11 Interventies bij kindermishandeling 
 

• CGT en/of verhogen sociale steun à als deel van multi-component programma’s 
Ø Vb. “Nurse Family Partnership” = preventie gericht op hoog-risico ouders 

(huisbezoeken) 
 
à Effectief gebleken! 
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§ Start al voor geboorte tot 2 jaar: opvoedingsondersteuning, 
gezondheidsvoorlichting, vaardigheden aanleren, persoonlijke 
begeleiding bij zoeken van werk,… 

§ Minder partnergeweld, minder roken, meer borstvoeding 
§ Minder AMK-aanmeldingen (- : gehechtheid?) 

 
⇒ Vaak ziet men bij preventieprogramma’s dat men daar vooral de sociale steun gaat 

verhogen à vooral gedragstherapeutische interventies doen  
⇒ Van voor de geboorte tot de leeftijd van twee jaar huisbezoeken doen bij de 

risicogroepen  
⇒ Het is ook belangrijk om dan te gaan testen of het programma effectief tot 

verandering gaat leiden à er bleek wel effectief minder partnergeweld te zijn bij zij 
die het programma gekregen hadden à andere positieve uitkomsten; moeder 
gestopt met roken, meer borstvoeding gegeven, etc. 

⇒ Een nadeel aan het onderzoek: de gehechtheid werd niet in kaart gebracht à je kan 
dus wel zeggen dat er minder aanmeldingen zijn bij de centra, maar men kan geen 
uitspraak doen over of de gehechtheidsrelatie beter was 

 
 

• Controversieel: “Holdingtherapie” 
Ø Basisidee: (gedwongen) lichamelijk contact à terugkeer in ontwikkeling à 

goede gehechtheid 
Ø MAAR: haaks tegenover gehechtheidstheorie! 

§ ßà sensitief, responsief reageren op signalen van kind 
Ø Gevaarlijk, niet empirisch ondersteund 

 
⇒ Holdingtherapie à geen evidentie of dit effectief positief effect zou hebben op de 

gehechtheid van het kind 
⇒ In de VS zijn er kinderen die hier al effectief lichamelijke kwetsuren aan over hebben 

gehouden door het gedwongen lichamelijke contact 
 
 
 

• Video feedback to Promote Positive Parenting (VIPP) 
Ø Kortdurend, gedragsgericht preventieprogramma 
Ø Doel: verhogen ouderlijke sensitiviteit én verbeteren stellen van grenzen 
Ø Voor brede categorie gezinnen, niet noodzakelijk met risico 

kindermishandeling à niet-stigmatiserend, brede doelgroep 
Ø Effectiviteit bewezen: onder andere vermindering gedesorganiseerd 

gehechtheidsgedrag, verhogen sensitiviteit en grenzen stellen 
 

⇒ Ouders gaan via videofeedback leren om hun sensitiviteit te gaan verbeteren, leren 
meer grenzen te stellen, etc. à het is niet stigmatiserend omdat het voor een brede 
doelgroep is  

⇒ Ook hier is de effectiviteit bewezen à en men heeft ook gekeken wat voor effect het 
heeft op de gehechtheidsrelatie à meer positieve kwaliteit van hechtingsgedrag 

 
 
 

• ABFT (Attachment Based Family Therapy): 
Ø Doel: herstellen van vertrouwen in beschikbaarheid van gehechtheidsfiguur 
Ø Gevolg: in periode van stress gaat jongere opnieuw nabijheid en steun 

zoeken 
Ø Toepassing: vb. depressieve adolescenten 
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⇒ Ken een goede opkomst à ook in Vlaanderen 
⇒ Er wordt gepoogd om het oorspronkelijke script te gaan herschrijven à kinderen 

komen samen met hun ouders in therapie en de ouders leren om meer responsief te 
zijn voor de signalen van het kind, etc. à het gaat echt om ouders en kind samen (!) ] 

⇒ Het uiteindelijke doel is dat het kind leert dat hij/zij wel op de ouders kan rekenen in 
periodes van stress 

⇒ Getoetst bij adolescenten met depressie à de eerste resultaten lijken wel positief te 
zijn à positief effect op de kwaliteit van de gehechtheid en vermindering van de 
depressieve symptomen 

 
 
1.2.12 Toekomst: verder onderzoek 
 

• Ontwikkeling van evidence-based screeningsinstrumenten 
• Ontwikkeling van evidence-based behandelingsmethoden 
• Replicatie van prevalentiestudies 
• Ecologisch verklaringsmodel met aandacht voor gen-omgevingsinteracties  
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Extra: Artikels  
 
1.1    The Relation Between Stress and Psychopathology 
 

• Wat wordt bedoeld met het steeling effect? 
 
Het “steeling effect” bevat de termen “stressinoculatie” en “antifragiliteit”. Het effect 
beschrijft het feit dat blootstelling aan matige stressoren vroeg in het leven kan 
zorgen voor resistentie (resilience, veerkracht) tegen mogelijke schadelijke effecten 
van latere stressoren. 
 
Implicatie bij dit effect: lage niveaus van vroege stressoren (in vergelijking met het 
normale stress niveau) zouden gelinkt kunnen worden aan hogere gevoeligheid voor 
stressoren in de toekomst.  

 
 

• Beschrijf twee nadelen van de beschikbare studies bij dieren naar het steeling 
effect? 
 
1) De studies hebben maar betrekking op een zeer gelimiteerd aantal vroege 

stressoren en maar slechts op twee niveaus van intensiteit (vb. afwezigheid vs. 
aanwezigheid van stress). Hierdoor zijn deze studies maar een gedeeltelijke test 
van het steeling effect.  
 

2) Het is niet zeker dat de resultaten van studies bij dieren overeenkomen met de 
pathogenese van mentale problemen bij mensen. 

 
 

• De studie van Seery et al. (2010) kan gezien worden als de meest rigoreuze test 
van het steeling effect bij mensen. Leg uit? 
 
De studie van Seery was één van de meest methodologisch strenge testen van het 
steeling effect met klinische verschijnselen tot op heden. Het was een studie naar 
cumulatieve levenslange tegenspoed, continu gemeten met een checklist over 
levensgebeurtenissen over meerdere domeinen. De representatieve steekproef die 
gebruikt werd bestond uit volwassenen en stond in verband met posttraumatische 
stressstoornis symptomen, algemene psychologische aandoeningen en functionele 
beperkingen. Voor alle uitkomsten waren de lage en hoge levenslange tegenslag, ten 
opzichte van de matige levensstoornis, geassocieerd met een slechtere respons op 
recente stressoren (gedurende de afgelopen zes maanden).  

 
 

• Welke variabelen kunnen een rol spelen bij het bepalen of het niveau van de 
stressor als “gematigd” beschouwd kan worden? Beschrijf er drie? 
 
1) Een specifieke stressor kan gematigd zijn voor een individu die al een mate van 

veerkracht heeft ontwikkeld van eerdere steeling-ervaringen, maar relatief 
ernstiger zijn voor een ander individu die niet beschikt over dat niveau van 
veerkracht 
 

2) Persoonlijkheidsvariabelen blijken ook een belangrijke rol te spelen; alhoewel 
meerdere persoonlijkheidseigenschappen kunnen dienen om het steeling effect te 
vergemakkelijken of verhinderen, is neuroticisme eentje dat in het bijzonder een 
belangrijke rol kan spelen. Neuroticisme wordt gedefinieerd als de neiging om last 
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en negatieve invloeden te ondervinden. Deze eigenschap wordt vooral 
geassocieerd met depressie, maar ook met een grotere gevoeligheid voor stress. 
Het niveau van stressor die nodig is voor een steeling effect zal lager liggen bij 
personen die hoog scoren op deze eigenschap. 
 

3) Stressors die onvoorspelbaar (vb. plotselinge dood van een gezond familielid als 
gevolg van gewelddadige omstandigheden) of oncontroleerbaar zijn ( vb. moeten 
verhuizen door nieuw werk van ouders) worden geassocieerd met grotere 
stressfrequentie. Stressors die echter voorspelbaar (vb. de dood van een 
familielid na een periode van dalende gezondheid) en controleerbaar zijn (vb. 
verhuizen omdat je aan de universiteit gaat studeren) worden in het algemeen als 
minder ernstig beschouwd. 

 
 

• Beschrijf drie methodologische overwegingen die in toekomstig onderzoek 
naar het steeling effect meegenomen moeten worden? 
 
1) Het steeling effect houdt in wezen een interactie tussen vroege en recente 

levensstressoren in voor het voorspellen van depressie. Dit betekent dat de 
sterkte van de relatie tussen de proximale stressoren en het risico op depressie 
afhankelijk is van de ernst van de distale stressoren, waarbij personen die 
gematigde vroege stressoren hebben ervaren het minst kwetsbaar zijn voor de 
recente stressoren. Dit model zou de verschillen tussen lage, gematigde en hoge 
vroege levensstressoren in relatie tot depressie als redelijk klein kunnen 
voorspellen bij gebrek aan meer recente stressoren. Hier tegenover staat dat 
deze verschillen aanzienlijk worden vergroot wanneer recente stressoren 
gematigd of ernstig zijn, waarbij personen die gematigde vroege levensstressoren 
hebben ervaren minder kwetsbaar zijn voor recente stressoren dan zij die kleine 
of ernstige vroege levensstressoren hebben meegemaakt. 
 

2) Er is een noodzaak aan volledig prospectieve evaluaties, vooral in het geval van 
vroege levensstressoren. Alle menselijke studies van dit fenomeen maakten 
gebruik van evaluaties van het cumulatieve voorkomen van vroege levens-
stressoren die terugkeren over langere retrospectieve perioden bij volwassenheid. 

 
3) Alle eerder vermelde menselijke studies over episodische stressors maakten 

gebruik van levensstress checklists, welke een samenvatting bevatten van 
gebeurtenispunten die dienen als indicator voor de ernst van de stressor. Deze 
aanpak is echter over het algemeen ongevoelig voor zeer kleine verschillen 
tussen levensstressoren van verschillende niveaus van ernst. In de gevallen 
waarin de gevoeligheid bij het meten van de ernst van de stressor het meest 
voorkomt, bieden de eerder genoemde contextuele interviews aanzienlijke 
voordelen ten opzichte van zelf-gerapporteerde levensgebeurtenissen 

 
 

• Leg uit op welke manier empirische evidentie voor het steeling effect informatie 
kan zijn voor de klinische praktijk? 
 
Onderzoek naar het steeling effect is klinisch informatief in zoverre dat het potentiële 
doelstellingen voor preventie en behandelingspogingen biedt. 
De focus ligt vaak vooral op kinderen die psychopathologie hebben ontwikkeld als 
gevolg van het zware vroege levensstressoren de hebben ervaren. Maar, wat vaak 
vergeten wordt, is dat de groep kinderen die kleine tot gematigde vroege 
levensstressoren heeft meegemaakt eigenlijk een heel grote risicogroep vormt, 
omdat zij niet de kans krijgen om veerkracht te ontwikkelen. Men moet dus meer 
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onderzoek gaan doen bij deze groep en de methodes die ze daar moeten toepassen 
zullen anders zijn dan in de eerste groep; minder focussen op de mogelijke diathese 
en meer focussen op het ontwikkelen van de veerkracht (en de factoren die daarmee 
samenhangen). Dit kan men doen in de vorm van adaptieve coping en emotie 
regulatie skills.  

 
 
 
	
	
	
1.2 Family Resources as Protective Factors for Low-Income Youth Exposed to 

Community Violence 
 
 

• Welke bijdrage hopen de onderzoekers met deze studie te bieden ten aanzien 
van de reeds beschikbare literatuur? 
 
1) Familie moderators zijn hier belangrijk geweest à deze hebben in vorige studies 

minder aandacht kregen  
 

2) Multidimensionele manier om ouderlijke betrekking te meten. Op die manier gaat 
deze studie verder dan vorige studies waarbij er enkel aandacht was voor 
ouderlijke betrekking via slechts één unidimensionele meting  

 
3) Focus op ‘kinship support’: de steun van niet-directe familieleden (nonkels, tantes, 

…) kan ook een erg belangrijke rol spelen en dat heeft deze studie wel in kaart 
gebracht  

 
4) Longitudinaal design en controle groep zijn ook belangrijk, aangezien de meeste 

vorige studies cross-sectioneel waren 
 
 
 

• Welke twee hypothesen met betrekking tot de protectieve rol van familiale 
factoren werden onderzocht en voor welke werd wel/geen evidentie gevonden? 
 
1) Bij hoge levels van parentale betrokkenheid zouden er minder internaliserende en 

externaliserende problemen zijn dan bij peers met lage levels van parentale 
betrokkenheid 

2) Ouderlijke steun verzwakt associatie tussen blootstelling aan geweld met 
internaliserend/externaliserend gedrag in de adolescentie 

	
	
à Door limieten in het empirische werk is er geen ondersteuning gevonden voor 
vooral de invloed van verwantschapsondersteuning als moderator voor de associatie 
tussen geweld in de omgeving en internaliserende problemen 
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• Hoe verklaren de onderzoekers hun bevinding met betrekking tot de 
modererende rol van familiale factoren voor het verband tussen blootstelling 
aan geweld en externaliserende problemen? Welke implicaties heeft dit voor de 
praktijk? 
 
 
De manier waarop een gewelddadige omgeving de externaliserende problemen 
beïnvloedt heeft vooral te maken met negatieve rolmodellen, agressieve gedachten 
en reactiestijlen, en desensitisatie tegenover geweld. Familiale factoren kunnen deze 
associatie verzwakken door het voorzien van modellen voor aanvaardbare 
gedragingen. Betrokken ouders en verdere familie voorzien ook een bijkomende 
monitoring en supervisie van de jeugd en dit kan zorgen voor een daling in de 
negatieve rolmodellen en verminderen de kans om delinquent gedrag te stellen. Ze 
geven de jongere ook de kans om hun gevoelens over de gewelddadige omgeving 
verbaal te uiten i.p.v. agressief te reageren.  
 
Dit onderzoek kan indiceren dat adolescenten die blootgesteld werden aan een 
gewelddadige omgeving voordeel kunnen halen uit interventies die gefocust zijn op 
het veranderen van hun cognitieve processen gerelateerd aan geweld. Ook directe 
communicatie met hun ouders over deze ervaring en zelfs professionele 
psychologische hulp kan hen hierbij helpen.  

 
 

 
• Het niet vinden van een significante interactie bij het verklaren van 

internaliserende problemen kan verklaard worden door de manier waarop deze 
uitkomstvariabele gemeten werd. Leg uit? Op welke manier kan toekomstig 
onderzoek dit in rekening brengen? 
 
In de studie werden symptomen van angst en depressie gecombineerd in een 
internaliserende problemenschaal. Maar ander werk suggereert dat geweld angst en 
depressie anders beïnvloedt.  
 
De relatie tussen blootstelling aan geweld en depressie is culvinair terwijl de relatie 
tussen de blootstelling aan geweld en angst lineair is. Door deze symptomen te 
combineren kan het zijn dat de interactie-effecten worden verduisterd. In het vervolg 
zou je de protectieve factoren voor symptomen van depressie en angst anders 
moeten onderzoeken. 
 
 

• Welke beperking heeft het instrument waarmee blootstelling aan geweld 
gemeten werd? 
 
De studie meet niet de omstandigheden waarin ze blootgesteld werden aan geweld, 
terwijl studies zeggen dat de uitkomsten afhangen van de locatie waar de 
blootstelling aan geweld zich voordoet.  
 
Het meet ook de blootstelling aan geweld over heel het leven en niet in een bepaald 
tijdsfragment. Studies hebben aangetoond dat recente blootstelling aan geweld 
sterker gerelateerd zijn aan de symptomen. Het onderzoek is ook gebaseerd op 
adolescenten zelfrapportage vragenlijsten. Een gevolg hiervan kan zijn dat de 
geobserveerde relatie een artefact kan zijn van gedeelde methode variantie. Over het 
algemeen kan je zeggen dat de studie niet zo generaliseerbaar is omdat het 
gebaseerd is op kinderen van tienermoeders, maar het is wel generaliseerbaar met 
andere lage-inkomensadolescenten.  
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1.3  Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder, Trait Impulsivity, and 
Externalizing Behavior in a Longitudinal Sample 

 
 

• Longitudinale studie: geef de verschillende meetmomenten weer 
 

Ø Er zit elke keer vijf jaar tussen de meetmomenten 
Ø Multi-informant  

 
 

1) Kindertijd 
§ ADHD symptomen à zowel door de moeder als door de leerkracht 

gevonden en hadden een hoge correlatie  
§ Er is gecontroleerd voor leeftijd, etniciteit, inkomen van de familie, 

educatie van de moeder en intelligentie 
 

2) Adolescentie (5 jaar later) 
§ Gedragsproblemen à gemeten door ouders via een gestructureerd 

interview 
§ Agressie en delinquentie werd gemeten door ouders en leerkrachten via 

de CBCL en TRF 
§ Werd gelinkt met een breedband schaal voor externaliserende problemen 

à verschil nagaan tussen vroege adolescentie en late adolescentie en de 
link daarbinnen 

§ Op het hetzelfde moment de jongeren een zelfrapportage laten doen over 
delinquentie 

§ Ook gekeken naar de verhouding met leeftijdsgenoten à die meting was 
ook belangrijk voor externaliserend gedrag à vb. “Als je steelt, met 
hoeveel mensen doe je dit dan?” 
 

§ Ook peerconflict werd gemeten à dit om na te gaan of dit eventueel een 
mediërende factor is  

§ Zeggen hoeveel activiteiten uit de vragenlijst er tijdens het laatste jaar 
gebeurd waren 

§ Ook de ouders moesten via een vragenlijst beschrijven wat de relaties 
waren van hun kind met de peers 
 
 

3) Vroege volwassenheid (10 jaar later) 
§ Vooral veel herhaling van moment twee à terug de zelfrapportage van 

delinquentie, deviant gedrag, gedragsproblemen,… 
§ Wat er ook werd gemeten was antisociaal gedrag + criminaliteit à die 

laatste werd gemeten in de vorm van een dichotome variabele  
 
 

• Welke factor modereert het effect in de volwassenheid 
 
Overt SRD = Overt Self-reported Delinquency  
 

 
• Welke zijn beperkingen in dit onderzoek 

 
1) Er waren geen objectieve indicatoren om hyperactiviteit, impulsiviteit en 

onaandachtigheid in kaart te brengen 
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2) Het is ook onduidelijk of impulsiviteit of hyperactiviteit een voorspeller is van 

externaliserend gedrag doorheen de ontwikkeling 
 

3) Er is ook een serieuze variatie in de informatie, en dit omdat je met zoveel 
bronnen werkt (multi-informant) + Zelfrapportage is niet optimaal om een objectief 
beeld te krijgen wat er aan de hand is 

 
4) Gegeven de tijd die er elke keer zat tussen de meetmomenten was er ook een 

mogelijkheid dat er heel veel additionele mediërende factoren een serieus 
effecten hadden op de ontwikkeling, maar die konden niet opgenomen worden in 
het onderzoek 

	
	
 
	
	
1.4      Developmental Epidemiology of Anxiety Disorders 

 
• Welke zijn de gemeenschappelijke klinische kenmerken van de verschillende 

angstdiagnoses en waarin toont zich de fenotypische diversiteit / heterogeniteit 
tussen angstdiagnoses? 
 
Gemeenschappelijke klinische kenmerken zijn: extensieve angst, psychologische 
angst symptomen, gedragsstoornissen (zoals het extreem ontwijken van de 
gevreesde objecten) en geassocieerde stress of impairment (= op allerlei vlakken in 
het leven lijden ervaren) 
 
De fenotypische diversiteit en heterogeniteit toont zich in bijvoorbeeld in het feit dat 
de verschillende subtypes van specifieke fobieën verschillen in termen van de focus 
van de angst (vb. angst voor fysieke symptomen zoals bloed vs. angst voor gevaar in 
de omgeving) en de psychologische angst respons (vb. enkel flauwvallen bij het zien 
van bloed à bij dit subtype zijn er andere neurale activatie patronen)  
Verder is het mogelijk dat de angststoornissen zich anders uiten in kinderen en 
jongeren vergeleken met volwassenen, wat cruciaal is voor assessment en 
diagnostiek bij deze leeftijdscategorie. De DSM geeft enkele verschillen aan in de 
diagnostische criteria voor kinderen (vs. volwassenen); vb. verschillende regels voor 
tijdsduur of symptoom type of aantal, ook inzicht in de uitgesprokenheid of 
inadequaatheid van angst, binnen dezelfde set van criteria.  
 
 

• Wat zijn belangrijke resultaten van de Early Developmental Stages of 
Psychopathology study met betrekking tot GAD en sociale fobie? 
 
De studie vond plaats bij jongeren en jong volwassenen gedurende tien jaar, en de 
cumulatieve incidentie van GAD (= gegeneraliseerde angststoornis) was 4,3% op de 
leeftijd van 34 jaar, met relatief weinig cases waarin er symptomen waren tijdens de 
kindertijd en een stijging van incidenten tijdens de adolescentie. Deze resultaten 
suggereren dat, in tegenstelling tot OAD (= overangstige stoornis), de DSM-5 stelde 
dat GAD relatief zeldzaam is tijdens de kindertijd en meer voorkomt onder 
adolescenten en jong volwassenen. 
Ook vond men dat alle angststoornissen vaker voorkomen bij vrouwen dan bij 
mannen. De verschillen tussen de genders nemen ook toe met de leeftijd. 
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• Beschrijf de ontwikkelingstrajecten van angststoornissen 
 
De start van de eerste of eender welke angststoornis vindt men duidelijk in de 
kindertijd. Separatieangst stoornis en specifieke fobie vertonen de vroegste 
symptomen in 50% van de cases voor de leeftijd van 5 en 8 jaar, en in bijna alle 
cases opkomend tot de leeftijd van 12 jaar. Sociale fobie en OCD vertonen een steile 
stijging in onset risico in de vroege adolescentie, gevolgd door agorafobie, paniek 
stoornis en gegeneraliseerde angststoornis die onset risicoperiodes vertonen in latere 
adolescentie leeftijden en tot in de vroege volwassenheid. Toch kunnen de eerste 
cases nog steeds opkomen in de kindertijd. PTSS komt eerder op in de adolescentie 
en doorheen de vroege volwassenheid. Voor alle angststoornissen, ondanks de 
verschillen in prevalentie, verschijnen er geen opvallende genderverschillen in de 
onset patronen. Men ziet een paar lichte eerdere onsets voor specifieke fobieën bij 
mannen, vooral toe te schrijven aan natuurlijke omgevingsgebonden subtypes, en 
voor GAD en PTSS bij vrouwen. Over het algemeen liggen deze onset patronen in de 
lijn van de gevonden resultaten bij andere studies.  
 
 

 
 
 
 
1.5      Are There Executive Dysfunction Subtypes Within ADHD? 

 
• De huidige studie is o.a. gebaseerd op vorig onderzoek dat aangeeft dat 

mechanismen onderliggend aan comorbide problemen bij kinderen met ADHD 
kunnen begrepen worden vanuit EF-profielen. Beschrijf dit onderzoek voor 
twee comorbide aandoeningen van ADHD. 
 
1) Comorbiditeit met angststoornissen: kinderen met angststoornissen hebben 

tekorten in EF à specifiek problemen met episodisch geheugen en trage 
verwerkingssnelheid.  
 

2) Comorbiditeit met leerproblemen: de studie zegt dat EF verslechtering, vooral 
problemen met set-verschuiving, deze associatie kan verklaren.  

 
 
 

• Welke profielen worden verwacht op basis van het huidige multiple pathway 
model van ADHD? En wat zijn de verwachtingen betreffende de externe 
validiteit van de profielen?  
 
Een 3-cluster oplossing:  
 
1) Kinderen met inhibitoire controle problemen  
2) Kinderen met set-shifting/snelheidsproblemen  
3) Kinderen zonder EF tekorten 
 
Er is verwacht dat deze groepen de mogelijkheid hebben om extern gevalideerd te 
worden via differentiële associaties met comorbide symptomatologie en intelligentie 
en academische prestaties.  
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• Welke gevonden cluster vertoont de meeste beperkingen met betrekking tot 
schoolse prestatie? Hoe kan dit worden verklaard en wat is een implicatie 
hiervan?  
 
De subgroep van kinderen met ADHD met lage set-shifting/snelheid vertoont de 
meeste beperkingen.  
 
EF tekorten zorgen voor academische onderprestatie bij kinderen met ADHD. Lage 
set-shifting limiteert kinderen hun mogelijkheid om flexibel te denken en te 
multitasken. Dit zijn belangrijke componenten van hun mogelijkheid om flexibel te 
adapteren aan hun omgeving.  
 
Dit kan belangrijk zijn om doelgerichte interventie in de klas, voor kinderen die dit het 
meest nodig hebben, te voorzien.  

 
 

• Wat is een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de 2 gevonden deficit-
clusters vanuit neurobiologisch perspectief?  
 
Set-shifting doet beroep op de functies van de dorsolaterale prefrontale cortex. De 
lage set-shifting/snelheid groep belicht meer gegeneraliseerde tekorten in functionele 
domeinen die beroep doen op effortful control van gedrag (academische 
prestatie/hyperactivity-impulsivity en ODD) 
 
De groep met lage responsinhibitie moet meer gebruik maken van mediale 
prefrontale structuren. Dit toont tekorten in toenaderingsgedrag zoals belonings-
gevoeligheid die minder gerelateerd zijn aan academische prestaties en andere DBD 
symptomen.  

	
	
	
	
	
1.6  Later Emotional and Behavioral Problems Associated With Sleep Problems 

in Toddlers 
 
 

• Wat is het doel van deze studie, welke hypothesen werden getoetst en op welke 
manier werden de centrale variabelen geoperationaliseerd?  
 
Ze willen onderzoeken of specifieke slaapproblemen bij peuters van 18 maanden 
gerelateerd zijn aan zowel gelijktijdige als opeenvolgende emotionele problemen en 
gedragsproblemen bij kinderen van 5 jaar.  
 
 
Hypotheses die getest werden: 

- Er is een hoog gelijktijdig voorkomen van slaapproblemen en emotionele 
problemen op 18 maanden 

- Zowel nachtelijk wakker worden en korte slaapduur voorspellen het 
ontwikkelen van latere emotionele problemen en gedragsproblemen, ook na 
het controleren voor internaliserende en externaliserende problemen op 18 
maanden 
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Variabelen: 
- Slaap werd gemeten via moeder-gerapporteerde kinderslaap en nachtelijk 

wakker worden 
- Emotionele en gedragsproblemen werden gemeten via items van de CBCL en 

geoperationaliseerd via gerecommandeerde klinische cut-offs 
 
 
 

• Op welk vlak vormt deze studie een meerwaarde ten opzichte van wat al 
geweten was binnen dit domein?  
 
Het is het grootste onderzoek over de prospectieve associaties tussen slaap en latere 
emotionele en gedragsproblemen in deze leeftijdsgroep. Dit zorgt dat we minder 
prevalente slaapfactoren kunnen vaststellen. Het longitudinaal design zorgt dat we 
controle kunnen hebben over vorige emotionele en gedragsproblemen bij het 
vaststellen van uitkomsten op 5 jaar. 

	
 

• Welke omgevingsfactoren betekenen een gemeenschappelijk risico voor zowel 
slaapproblemen als emotionele/gedragsproblemen en kunnen mogelijks de 
verbanden tussen beide verklaren?  
 
1) Negatieve levenservaringen zoals maternale instabiliteit 
2) Kwaliteit van ouder-kind-interacties 
3) Familiale disorganisatie  
4) Maternale depressie 
5) Dagelijkse routines 
6) Aanwezigheid ouders tijdens de nacht 

	
	
 
 
 
1.7 Executive functioning in a racially diverse sample of children who are 

overweight and at risk for eating disorders 
 
 

• Wat was het doel van deze studie? Welke hypothese stelden de onderzoekers 
voorop?  
 
Doel: Ze willen te weten komen of executief disfunctioneren onderliggend kan zijn 
aan obesitas en LOC-eating (lack of control eating). Zo kunnen ze gebruik maken van 
preventie en kinderen terugvinden die hierop kans maken en zo vroeg ingrijpen.  
 
Hypothese: Ze maakten de hypothese dat kinderen met overgewicht, of het nu komt 
door LOC eating of niet, een zwakkere prestatie gaan vertonen bij executieve 
functionerings-assessments vergeleken met gezonde controles en dat deze met 
comorbide obesitas en LOC eating de zwakste prestatie gaan tonen.  

 
 

 
 
 
 



Laura van Eijndhoven  3de Bachelor Klinische Psychologie 
Universiteit Gent  2017 - 2018 

Samenvatting Klinische Ontwikkelingspsychologie 183 

• Welke resultaten werden gevonden met betrekking tot planning (tower of 
London)? Hoe kunnen deze verklaard worden? Wat is de implicatie voor de 
praktijk? 
 
Ze vonden dat jeugd met overgewicht, ongeacht met LOC eating of niet, verschilden 
met normaal gewicht-controle op prestatie op de TOL-taak met relatieve vermindering 
bij planningsaccuraatheid, meer dan prestatietijd.  
 
Dit heeft te maken met het feit dat ze moeite hebben met het volgen van het meest 
efficiënte en beste pad in de toekomst. Ook belangrijk is dat ze moeite hebben met 
het volgen van een succesvol gewichtscontroleplan. De reden dat er zoveel herval is 
in gewichtstoename heeft hiermee te maken.  
 
Hiervoor is een intensieve assistentie nodig van familieleden en providers. Effectieve 
gewichtscontrole-interventies moeten helpen bij de relatieve moeilijkheden dat 
kinderen met overgewicht hebben in het volgen van een effectieve maaltijd en 
activiteitenplannen voor en na behandeling.  
 
 

• Welke resultaten werden gevonden met betrekking tot werkgeheugen (list 
sorting task)? Hoe kunnen deze verklaard worden? Wat is de implicatie voor de 
praktijk?  
 
Ze vonden dat jeugd met zowel overgewicht als LOC eating een zwakkere prestatie 
vertoonden op de List Sorting Task vergeleken met zowel overgewicht als normaal 
gewicht controlegroepen.  
 
Werkgeheugen slaat op het behouden en manipuleren van info. Dit in combinatie met 
slechte planning zorgt voor gedereguleerd eten via moeilijkheden met het opstellen 
van alternatieve planningen voor eten wanneer ze te maken krijgen met afleidingen of 
andere obstakels om het huidige plan te volgen.  
 
Nieuwe interventies moeten rekening houden met het executieve functioneren. 
Kinderen met comorbide overgewicht en LOC eating hebben voordeel bij interventies 
die hen helpen om met obstakels overweg te gaan en gebruik te maken van 
herinnering/manipulatie-planning om succes te verzekeren. Executieve controle 
training in combinatie met traditionele interventies bij LOC eating kinderen zorgt voor 
het verbeteren van de cognitieve en eetgerelateerde moeilijkheden van deze 
kinderen. Voorbeelden van strategieën: flexibele planning voor eten en snacks, 
alternatieven voorleggen wanneer vooropgestelde snacks niet aanwezig zijn, blijven 
bij routine-eten planning, gebruik van reminders om te engageren in het eetplan en 
het limiteren van toegang tot eten die hoog risico is voor LOC eating.  

 
 
 
 
 
 
1.8 Middle Childhood Support-Seeking Behavior During Stress: Links With 

Self-Reported Attachment and Future Depressive Symptoms 
 

• Welke twee doelen stelt deze studie voorop en wat maakt de kindertijd (middle 
childhood) zo interessant om deze hypothesen te onderzoeken?  
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1) Of zelfgerapporteerde angst in de middelkindertijd en vermijdende hechting 
gerelateerd is aan verminderd ondersteuning-zoekend gedrag bij kinderen naar 
hun moeder toe in tijden van stress.  

 
2) Of kinderen met verminderd ondersteuning-zoekend gedrag risico lopen op 

verhoogde depressieve symptomen 18 maanden later indien men stressvolle 
levensgebeurtenissen heeft meegemaakt. 

 
 
à De middenkindertijd is een cruciale ontwikkelingsperiode voor dit type onderzoek 
omdat maladaptieve ondersteunende processen op deze leeftijd een grote impact 
hebben op de adolescentie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van depressie.  

	
 
 

• Op welke manier werd stress geïnduceerd bij de kinderen? Wat maakt 
dergelijke procedure relevant voor kinderen van deze leeftijd?  
 
Er werd aan kinderen een onoplosbare puzzel gegeven waarvan gezegd werd dat het 
makkelijk opgelost raakte door hun leeftijdsgenoten 
 
à Dit is belangrijk omdat er wordt aangenomen dat sociale vergelijking en gekwetste 
trots stressvol zijn en ouderlijke steun oproepen.  
 
 
 

• Wat kon men concluderen m.b.t. het verband tussen (a) veilige en (b) 
vermijdende en angstige gehechtheid en het zoeken van nabijheid tijdens 
stress? Is dit in lijn met wat kon verwacht worden op basis van de theorie en 
vroeger onderzoek? 
 
1) Veilige gehechtheid: sneller ouderlijke steun zoeken  

 
Ø Dit is consistent met de gehechtheidtheorie (waarbij wordt gezegd dat als 

kinderen van hun ouders denken dat ze beschikbaar en responsief zijn, ze 
ook sneller steun gaan zoeken) 

Ø Het is ook consistent met vorig onderzoek met zelfde design + 
vragenlijstonderzoek (ook vragenlijsten bij middenkindertijd: zeiden dat veilige 
gehechtheid gelinkt is aan betere copingstrategieën, waaronder het 
steunzoekend gedrag) 

 
2) Onveilige gehechtheid: langer wachten vooraleer nabijheid te zoeken van moeder 

Ø Vermijdende gehechtheid: consistent met vroeger onderzoek bij kinderen 
+ volwassenen à verminderde neiging om nabijheid en steun van 
gehechtheidfiguren te zoeken 

Ø Angstige gehechtheid: lijkt in contradictie met vroeger onderzoek bij 
kinderen en volwassenen waarbij gevonden werd dat ze een grotere 
neiging hebben om steun te zoeken maar deze manier van steun zoeken 
is niet zo rechtlijnig in geval van angstige gehechtheid à kan situatie 
specifiek zijn en soms leiden tot meer en anders tot minder steun zoekend 
gedrag à meer onderzoek nodig 

 
 
 
	


