
Inhoud

1. Opbouw van een integratief beeld
• Theorie en modellen (1)
• Diagnose en indicatiestelling (2)

2. Handelingsgerichte diagnostiek
• Handelingsgerichte diagnostiek (3)
• Tics: protocollaire behandeling van tics bij kinderen en adolescenten (4) NIET

3. Behandelingsmodellen: opbouwen indicatiestelling
• Practice parameter for the assessment and treatment of children and 

adolescents with posttraumatic stress disorder (5)
• Psychologische behandelingen van de posttraumatische stressstoornis (6)
• Het script herschrijven en opnieuw verbeelden: een nieuwe behandeling voor 

voormalige slachtoffers van seksueel misbruik die aan post-traumatische stress 
lijden (7)

4. Differentiaaldiagnose: indicatiestelling en therapieplan
• ZVG: een descriptieve benadering (8)
• Assessment en behandeling van zelfverwondend gedrag bij eetstoornispatieënten

(9)

5. Opbouw van een integratief beeld vanuit bestaande modellen
• Middelenmisbruik en verslaving (10)
• Cannabisbehandelprotocol voor jongeren en jongvolwassenen: behandeling van 

problematisch middelengebruik en verslaving (11) NIET

6. Behandelmethodieken I: emotieregulatie bij kinderen en jongeren
• Emotion regulation in children with emotional problems (12)
• The effects of emotion regulation strategies on positive and negative affect in 

early adolescents (13)

7. Behandelmethodieken II: cognitief werken met kinderen en jongeren
• Zelfcontrole en cognitieve gedragstherapie (14)

8. Behandelmethodieken III: experieëntieel werken met kinderen en jongeren
• Het psychodramatisch actiesociogram met kinderen vanuit een 

ontwikkelingsgerichte psychotherapie (artikel op Minerva)
• Psychodrama: een actiegerichte invalshoek (15)

9. Behandelmethodieken IV: schematherapie bij adolescenten
• Early maladaptive schemas in children: development and validation of the 

schema inventory for children (16)



10. Therapieplan: protocollen inlassen en kiezen
• Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken (17)
• Stemmingsproblemen en depressie (18)

11. Trends in de ontwikkelingsgerichte psychotherapie
• Community clinic treatment of depressed youth: benchmarking usual care 

against CBT clinical trials (19)
• Syndrome co-occurence and treatment outcomes in youth mental health clinics 

(20)

12. Herhaling aan de hand van een nieuw probleemgebied
• Practice parameter for the assessment and treatment of children and 

adolescents with obsessive-compulsive disorder (21)
• Bedwing je dwang: protocollaire behandeling voor kinderen en adolescenten 

met een dwangstoornis (22) NIET



1. Opbouw van een integratief beeld 
Obesitas bij kinderen
Methodiek: zelfcontroleprogramma's bij kinderen

Theorie en modellen

Het onderzoek naar de energiebalans betreft steeds de relatieve verhouding tussen energie-inname en
energieverbruik.
Multicausale oorsprong: genetische, maatschappelijke, gezins- en individuele factoren onderzoeken.

A. Genetische factoren
Er  bestaat  een  familiale  overdracht  van  obesitas  (verband  lichaamsbouw  en  erfelijkheid).
Tweelingenonderzoek:  positief  verband  tussen  de  BMI-waarden  van  kinderen  en  die  van  hun
biologische ouders. 
Leptine: biomarker die via de hypothalamus invloed uitoefent op gevoelens van verzadiging. 
Onderzoek naar neurotransmitters lijkt veelbelovend.
MAAR: geen therapeutische opties en geen verklaring voor de sterk stijgende prevalentie!

B. Voedingsfactoren
Experiment Bouchard: de ene persoon reageert sensitiever op overvoeding dan de andere. 
Genetische factor wijst op aanleg, maar kan alleen tot expressie komen in een omgeving gekenmerkt
door overvoeding. 
Consumptie van 'verborgen' vetten zal gemakkelijk tot een overmatige energie-inname leiden. 
Biologisch  bepaalde  voedselvoorkeuren  van  kinderen,  voorkeur  aan  suiker-  en  vetrijk  voedsel.
Kinderen zijn veelal neofobisch, dus ook leerprocessen spelen een rol. 
Voedselvoorkeuren worden eerder door omgevingsfactoren, dan door aanleg bepaald. 

C. De rol van energieverbruik
Fysiek actief blijven vraagt voor de huidige generatie kinderen meer dan vroeger om organisatie en
inspanning. 
Het energieverbruik wordt bepaald door: 

• het basismetabolisme: de stofwisseling in rust (genetisch bepaald, maar
kan individueel sterk varieëren)

• de productie van lichaamswarmte: thermogenese
• het niveau van lichamelijke activiteit

Zowel het basismetabolisme als de theromgenese zijn slechts beperkt beïënvloedbaar, wat niet geldt
voor het activiteitsniveau. Maar teleurstellende effecten: beweging is dus niet zozeer werkzaam voor
het  bewerkstelligen  van  gewichtsreductie,  maar  het  blijkt  wel  zeer  behulpzaam  te  zijn  bij  het
onderhouden van gewichtscontrole. 

D. De rol van psychische factoren

i. Externaliteitstheorie: Obese kinderen zijn te zeer extern gericht. 
Vertonen verhoogde responsiviteit op voedsel ten gevolge van een persoonlijkheidskenmerk
(overmatige responsiviteit op omgevingsprikkels). 
MAAR: universaliteit en causale relatie niet aangetoond + in welke mate is die externe eetstijl
een persoonlijkheidskenmerk?

ii. Leertheorie: Obese kinderen hebben verkeerde gewoonten geleerd. 
Zelfde aanname dat eetgedrag vooral door externe factoren wordt uitgelokt, daardoor worden
veel situaties met eten geassocieerd. Conditioneringsmechanismen verklaren waarom dergelijk
gewoontegedrag in stand wordt gehouden. 
> Behandeling bestaat uit zelfcontroletrainingen. 
MAAR: hypothesen zijn nog nauwelijks getoetst in wetenschappelijk onderzoek. 



iii. Affectregulatiemodellen: Obese kinderen eten emoties weg, niet alleen uit honger. 
Aangeleerd onvermogen om te kunnen discrimineren tussen fysiologische prikkels die honger
en verzadiging begeleiden, en fysiologische verschijnselen die met emoties samenhangen. 
Ontwikkelingsobesitas: moeders die bij onlust van hun kind alleen reageren met het geven van
voedsel. 
Reactieve  obesitas:  op  veel  latere  leeftijd  kan  ontstaan  en  waarbij  emoties  'weggegeten'
worden als gevolg van stresservaringen. 

> Emotioneel eten verklaren:
Stressgerelateerd eten komt vooral  voor bij  milde vormen van stress en eerder bij  diffuse,
negatieve emoties, zoals prikkelbaarheid, vermoeidheid of verveling. 
Escape of awareness- model: eten gebeurt in een vage roes waarin het bewustzijn verlaagd is
en wordt als een opluchting ervaren. 
Alexithymie:  emotioneel  eten gaat gepaard met het onvermogen om gevoelens adequaat  te
verwoorden.
Een bepaalde gemoedstoestand lokt een bepaalde voedselvoorkeur uit en men zal sneller en
impulsiever eten, dit werkt affectregulerend op biologisch-, aandachts- en gevoelsniveau. 
Flee  floating  anxiety:  een  diffuse  angst  waarbij  iemand  eet  als  hij  een  onbeheersbare  en
onverklaarbare stress ervaart, eten als primaire bekrachtiger (vorm van palliatieve coping).

> Behandeling: 
Emotie-educatie en relaxatie, oefenen met alternatieve copingstrategieeën, wat is de reden van
het emotioneel onbehagen of stressbron zelf aanpakken. 

iv. Restraint-theorie: Obese kinderen vertonen verstoord eetgedrag als gevolg van een te streng
dieet.
Het chronisch volhouden van een dieet is onmogelijk en leidt af en toe tot een terugval in de
vorm van een ongecontroleerde eetbui. Mensen die regelmatig lijnen, hebben hun biologische
grenzen verlegd en vervangen door een cognitieve dieetgrens. 
>  Behandeling:  kinderen  geen  strikt  dieet  opleggen,  maar  veel  flexibiliteit  en
keuzemogelijkheden. 
MAAR:  dieetgedrag  lijkt  geen  noodzakelijke  of  voldoende  voorwaarde  om  overeten  te
verklaren. 

v. Cognitieve  modellen:  Obese  kinderen  hebben  een  aandachtsbias  voor  voedsel  en  missen
regulerende executieve functies.
Gedachteonderdrukking wordt gezien als een cognitieve belasting die paradoxale effecten op
het  gedrag  kan  hebben:  rebound-effect.  De  rebound  is  niet  alleen  cognitief,  maar  ook
gedragsmatig vast te stellen: na suppressie werd er meer gegeten. 
Obese kinderen onthielden meer voedselwoorden dan controlewoorden. 
Zowel disfunctionele aandachts- als geheugenprocessen kunnen een rol spelen bij de etiologie
van preoccupaties voor voedsel en overeten. 
>  Behandeling:  aandachtscontrolerende  processen  aanleren  via  aandachtstraining  en
gedachteonderdrukking voorkomen (nooit lijst met verboden voedsel geven). 

Conclusie: Obese kinderen laten zich vaker door emoties of te veel externe voedselsignalen (mis)leiden
en hiervoor de verkeerde oplossingen gebruiken, zoals lijnen en gedachteonderdrukking, of niet over
de nodige zelfregulerende cognitieve vaardigheden beschikken om beheerst met voedsel om te gaan. 

E. De rol van gezinsfactoren en de subcultuur
Zowel  de  beschikbaarheid als  de  toegankelijkheid van gezonde  en ongezonde voedselproducten is
grotendeels  familiaal  bepaald.  In  de  Westerse  wereld  blijkt  er  een  verband te  bestaan  tussen  het
opleidingsniveau van de moeder en het voorkomen van obesitas bij kinderen. 
Welke voedselproducten men al  dan niet  aankoopt  en welke eetgewoonten men aanneemt,  wordt
mede bepaald door de omgeving waarin men leeft. 
Observationeel leren: kinderen bootsen de eetgewoonten van hun ouders en broers/zussen na. 



Zijn de ouders van obese kinderen nu meer of minder controlerend?
• Overcontrolehypothese:  kinderen  leren  hun  interne  signalen  negeren  en  ontwikkelen

eetgedragingen die bij afwezigheid van de ouders tot een grotere energie-inname leiden. 
• Ondercontrolehypothese
• Autoritatieve (op)voedingsstijl: minder dwingende en meer democratische manier. 

Nog geen eenduidig beeld omtrent de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen met overgewicht. 
Het risico op het ontwikkelen van overgewicht groter bij kinderen van wie de moeders geen zicht
hadden op de eetgewoonten van hun kind buitenshuis (monitoring). 
Er  zijn  aanwijzingen  dat  ouders  in  gezinnen  met  obese  kinderen  meer  stress  ervaren,  wat  de
opvoedingsintenties kan dwarsbomen. 

F. Mechanismen die obesitas verklaren
Rekening houden met zowel genetische,  maatschappelijke,  als gezins- en individuele factoren. Deze
interageren met elkaar en kunnen elkaar in stand houden. 
Bevindingen in een probleemsamenhang (of holistische theorie) samenbrengen met de multicausale
oorsprong en de rol van instandhoudende factoren. 



Diagnose en indicatiestelling

Voorafgaand aan de behandeling wordt steeds een individuele probleemanalyse uitgevoerd die inzicht
moet geven in het ontstaan en de instandhouding van het overgewichtsprobleem bij een specifiek kind.

A. De anamnese en de multidisciplinaire onderzoeksfase
Het psychodiagnostisch onderzoek beoogt een antwoord te formuleren op drie vragen: 

• Onderkennende diagnostiek:  is  er  daadwerkelijk  sprake is  van overgewicht  en differentieë le
diagnostiek.

• Verklarende  diagnostiek:  achterhalen  wat  de  mechanismen  zijn  die  hebben  geleid  tot  een
verstoorde energiebalans. 

• De motivatie van het gezin en de jongere.
Om hierop te kunnen antwoorden moeten vier disciplines samenwerken:

• De kinderarts: medische anamnese. 
• De dieë tiste: dieetanamnese.
• De bewegingsdeskundige: bewegingsdagboek.
• De psycholoog: het psychologisch onderzoek = 

◦ anamnestisch onderzoek 
◦ psychodiagnostisch onderzoek (vragenlijsten die betrekking hebben

op het zelfbeeld van het kind, mogelijke emotionele problemen en
eetgewoonten)

◦ klinisch  interview  (ingaan  op  het  mogelijk  voorkomen  van
psychische stoornissen)

B. Het multidisciplinair overleg: moet het overgewicht behandeld worden?
Voor  elk  kind  bepalen  of  het  boven  de  cut-off-waarden  ligt  met  zijn  gewicht.  Op  grond  van  de
verschillende informatie van de samenwerkende disciplines, moet het mogelijk zijn de verschillende
hypothesen over het ontstaan en de instandhouding te toetsen.  Er wordt een probleemsamenhang
gemaakt en het team buigt zich over de vraag of de behandeling van overgewicht het eerste probleem
is dat behandeld moet worden, en zo ja, wat het behandeldoel moet zijn. 
Elke aanwijzing voor de mogelijke aanwezigheid van een comorbide stoornis wordt geeëvalueerd en
kan tot een verwijzing leiden: 

• het voorkomen van eetstoornissen
• depressieve kenmerken, emotionele- of gedragsproblemen, extreem laag zelfbeeld
• opvoedingsproblemen

C. Indicatiestelling op grond van de leeftijd van het kind en de ernst van het probleem
De  keuze  voor  een specifieke behandelvorm bij  een bepaald kind  hangt  af  van wetenschappelijke
argumenten en van de kosteneffectiviteit. Momenteel wordt gewerkt aan een stepped care-model. 

Overgewicht 20-40% Obesitas 40-80% Morbide obesitas > 80%

< 7 jaar Advies aan ouders
Oudertraining

Advies aan ouders
Oudertraining

Advies aan ouders
Oudertraining
Kind doorverwijzen naar 
gespecialiseerd team

7 tot 13 jaar Advies aan ouders
Oudertraining

Advies aan ouders
Oudertraining
Behandeling kind
Lifestyleprogramma

Advies aan ouders
Oudertraining
Kind doorverwijzen naar 
gespecialiseerd team

> 13 jaar Aangepast adolescenten 
-programma

Aangepast lifestyle 
-programma

Kind doorverwijzen naar 
gespecialiseerd team



2. Handelingsgerichte diagnostiek
Assessment volgens de empirische cyclus HGD bij kinderen
Methodiek: intakegesprek

Handelingsgerichte diagnostiek

A. Inleiding
Diagnostisch  protocollen  proberen  te  beschermen  tegen  het  maken  van  oordeelsfouten  en  zijn
gebaseerd op de empirische cyclus van probleemoplossing. 
Het  diagnostisch  proces  wordt  opgedeeld  in  vijf  fases:  intakefase,  strategiefase,  onderzoeksfase,
indicatiefase en adviesfase. 
Uitgangspunten: 

• Werk doelgericht vanuit een hulpvraag (vraaggestuurd)
• Werk systematisch en transparant
• Hanteer een transactioneel kader
• Zorg voor een maximale clieëntparticipatie
• Benut positieve kenmerken

Deze uitgangspunten maken HGD tot een bruikbaar kader voor psychodiagnostiek binnen de ruimere
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. 

B. Handelingsgerichte diagnostiek: diagnostisch model

i. Aanmelding: vereist de hulpvraag diagnostiek en is de instelling daartoe in staat + de posities
van de directbetrokkenen moeten overeenkomen met de beroepsethische regels. 

ii. FASE 1: intakefase: verzamelen van strategische informatie om een strategie te kunnen bepalen
+ afstemming bereiken tussen de direct betrokken partijen. 
Hulpvraag,  relevante  contextaspecten,  wensen  en  verwachtingen,  genomen  maatregelen,
positieve aspecten, attributies, relevantie medisch onderzoek, (gezins)context. 
Het  in  kaart  brengen  van  de  klachten  betreft  zowel  bevragen  (subjectieve  klacht)  als
objectiveren (probleemanalyse). 
De hulpvragen worden omgezet in diagnostische vraagstellingen: onderkennende, verklarende
en indicerende. 

iii. FASE 2: strategiefase: het diagnostisch traject uitstippelen. 
Op een rij zitten wat je al weet uit de intakefase (via clusters/taxatie).
Zich afvragen of de diagnostische vraagstelling al  kan worden beantwoord op basis van de
voorhanden informatie: zo ja, rechtstreeks door naar de indicatiefase. 
Beslissen welke informatie nog nodig is. 
Hypothesen moeten toetsbaar, wetenschappelijk verantwoord, relevant en waarschijnlijk zijn.

iv. FASE 3: onderzoeksfase: de geselecteerde hypothesen/onderzoeksvragen toetsen. 
De  onderzoeksgegevens  worden  geïënterpreteerd  en afgewogen  ten  opzichte  van  de  vooraf
geformuleerde  toetsingscriteria.  Op  basis  daarvan  worden  hypothesen  aanvaard  dan  wel
verworpen. 

v. FASE  4:  indicatiefase:  formuleren  van  een  integratief  beeld  (diagnosestelling)  en  het
formuleren van aanbevelingen (indicatiestelling). 
Een  onderkennende  diagnose  kan  geformuleerd  worden  als  een  DSM-5-diagnose  of  als
specifiek gedrag. Een verklarende diagnose beschrijft factoren van kind, ouders, gezin of school
die  een  causale  rol  spelen  voor  de  probleemclusters.  Positieve  kenmerken  en  protectieve
factoren worden expliciet in het integratieve beeld vermeld.  Indicatiestelling impliceert een
besluitvormingsproces  waarbij  de  diagnosticus  op  zoek  gaat  naar  een  goede  afstemming
tussen hulpvragen en wensen van de clieënt, de diagnose en de mogelijkheden van interventie. 
Veranderingsdoelen  kunnen  zowel  betrekking  hebben  op  het  probleemgedrag  als  op  de
verklarende of protectieve factoren. 



vi. FASE  5:  adviesfase:  de  clieënt  wordt  geïënformeerd  over  de  diagnosestelling  en  de
indicatiestelling. 
De  informatie  moet  helder  en  begrijpelijk  worden  geformuleerd  en  afgestemd zijn  op  het
referentiekader van de clieënt. 
Keuzecriteria om de volgorde van behandeling bij verschillende problemen te bepalen: 

• de mate waarin een bepaald gedrag gevaar meebrengt voor gezondheid en welzijn
• de mate waarin een klacht centraal staat in de probleemsamenhang
• de verwachting op een redelijk termijn resultaat te boeken
• de wens van de clieënt om eerst een bepaald probleem te werken
• de verwachtingen die er in context zijn over verandering
• de competentie van een therapeut om met een probleem op vakkundige wijze aan

de slag te gaan
• de kostprijs van een interventie

C. Besluit
Het  diagnostisch  proces  is  een  protocol  dat  we  kunnen  aanwenden  voor  probleem-  en
vraagverheldering, het zicht krijgen op relevante factoren en hun onderlinge samenhang, het vertalen
van deze samenhang naar de gepaste interventies en effectevaluatie. Ook in het diagnostisch proces
vindt reeds verandering plaats. 



3. Behandelingsmodellen: opbouwen indicatiestelling
Behandeling trauma's: PTSS
Methodiek: script herschrijven en speltechnieken bij seksueel misbruik

Practice parameter voor assessment en behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS

Benadrukt het belang van vroege identificatie van PTSS, het belang van informatie te verzamelen bij
ouders en kinderen, en assessment en behandeling van comorbide aandoeningen. 
Meer dan 1 op 4 kinderen ervaren een significante traumatische gebeurtenis voor ze in de adolescentie
komen. 
Hoewel  de  meeste  kinderen  veerkrachtig  zijn  na  blootstelling  aan  trauma,  ontwikkelen  sommige
kinderen significante en mogelijk langdurige psychische problemen

A. Klinische presentatie
Een voorwaarde om PTSS te constateren, is dat het kind een traumatische gebeurtenis en specifieke
symptomen  in  verband  met  deze  gebeurtenis  moet  rapporteren.  Maar  het  vermijden  van  het
beschrijven van traumatische gebeurtenissen, is een kernelement van PTSS. Vermijding kan de vorm
aannemen van het ontkennen van de gebeurtenis van het trauma, dit kan een indicatie zijn van de
ernst van de vermijdingssymptomen. 
De  meeste  mensen  die  levensbedreigende  gebeurtenissen  meemaken,  vertonen  onmiddellijk
posttraumatische symptomen. Maar over het algemeen vertoond slechts ongeveer 30% een blijvende
symptomatologie na de eerste maand. PTSS wordt dus pas gediagnosticeerd na minimum 1 maand
sinds de traumatische gebeurtenis. 

◦ Acute PTSS: symptomen na de eerste maand en voor minder dan 3 maanden na het trauma
◦ Chronische PTSS: als de symptomen na 3 maanden nog aanhouden
◦ Complexe  PTSS:  bij  ernstig,  vroeg  of  interpersoonlijk  getraumatiseerde

kinderen/adolescenten
Ook  belangrijk  om  te  weten  dat  kinderen  een  traumageschiedenis  kunnen  hebben,  maar  ook
psychiatrische symptomen hebben die hier geen verband mee houden. 

Naast de aanwezigheid van een bekend trauma, vereist het diagnosticeren van PTSS de aanwezigheid
van symptomen in drie verschillende clusters:

• Herbeleving van het trauma (B = reexperience).
• Aanhoudende  vermijding  van  herinneringen  aan  trauma's  en  emotionele  verdoving  (C  =

avoidance).
• Aanhoudende symptomen van hyperarousal (D = arousal).

Bepaalde  soorten  traumatische  gebeurtenissen  lijken  vooral  geassocieerd  te  zijn  met  slechte
uitkomsten, bijvoorbeeld seksueel misbruik in de kindertijd. 

B. Epidemiologie
De lifetime prevalentie van PTSS in de algemene jeugdpopulatie: 9,2%. Veel meer kinderen die een
trauma hebben meegemaakt, ontwikkelen klinisch significante PTSS-symptomen, zonder te voldoen
aan de volledige diagnostische criteria. 

C. Risico- en beschermende factoren

Risicofactoren Beschermende factoren

Vrouwelijk geslacht
Eerdere traumablootstelling
Meerdere trauma's
Grotere blootstelling aan het index trauma
Aanwezigheid van bestaande psychiatrische stoornis
Ouderlijke psychopathologie
Gebrek aan sociale steun

Ouderlijke ondersteuning
Lagere niveaus van ouderlijke PTSS
Resolutie van andere ouderlijk-traumagerelateerde 
symptomen 



Risicofactoren  in  het  kader  van  een  ramp:  toegenomen  televisiekijken  van  rampgerelateerde
evenementen, vertraagde evacuatie, extreme panieksymptomen, gevoeld hebben dat het eigen leven of
het leven van een familielid in gevaar was. 
Recent onderzoek heeft gesuggereerd dat psychologische reacties van kinderen op het ervaren van een
trauma, in zekere mate worden beïënvloed door genetische factoren. 

D. Screening
Minimal standard: De psychiatrische assessment zou routinematig vragen moeten omvatten over 
traumatische ervaringen en PTSS symptomen. 
Belang van vroege detectie!

Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ): bepalen of kinderen zijn blootgesteld aan trauma's

 < 7 jaar  > 7 jaar

Zelfrapportage nog niet mogelijk Zelfrapportage mogelijk

PTSD for Preschool-Age Children
Child Behavior Checklist
Trauma Symptom Checklist for Children
Trauma Symptom Chechlist for Young Children

UCLA PTSD Recation Index
Child PTSD Symptom Scale

E. Evaluation
Minimal standard:  Als screening significante PTSS-symptomen aangeeft,  dient de clinicus een formele
evaluatie uit te voeren om te bepalen of PTSS aanwezig is, de ernst van die symptomen en de mate van
functionele beperking. Ouders of andere zorgverleners moeten hierbij betrokken worden waar mogelijk.

Minimal standard:  Het psychiatrisch assessment moet differentiële diagnoses overwegen en psychische
condities dat erg goed lijken op PTSS.
Differentieëren  van  :  ADHD,  angststoornis,  major  depressieve  stoornis,  bipolaire  stoornis,  primaire
middelengebruik stoornis, psychotische ziekte.

F. Behandeling
Minimal standard: Planning moet een alomvattende aanpak overwegen, waarbij aandacht wordt besteed
aan de ernst en de mate van verslechtering van de PTSS-symptomen van het kind. 
Selectie en timing van de specifieke behandelingsmodaliteiten afhankelijk van: 

• psychosociale stressoren
• risicofactoren
• ernst en beperkingen van PTSS
• leeftijd
• cognitief en ontwikkelingsfunctioneren van het kind en het gezin
• andere comorbide aandoeningen
• kind- en gezinsfactoren: attitudes of acceptatie van een bepaalde interventie
• clinicusfactoren: training, toegang tot en attitudes over evidence-based interventies

en betaalbaarheid
Ouders in de behandeling betrekken helpt bij het behandelen van de traumagerelateerde symptomen
van kinderen. 

Minimal  standard:  Behandelingsplanning  moet  passende  interventies  voor  comorbide  psychiatrische
stoornissen omvatten. 

Minimal  standard:  Traumagerichte  psychotherapieën  moeten  worden  beschouwd  als  eerste-
lijnsbehandelingen voor kinderen en adolescenten met PTSS. 
Er is groeiende steun voor het gebruik van traumagerichte psychotherapieeën die rechtstreeks ingaan
op de traumatische ervaringen van kinderen, inclusief ouders die op de een of andere manier worden
behandelend  als  belangrijke  factoren  van  veranderen,  en  niet  alleen  gericht  zijn  op



symptoomverbetering  maar  ook  op  het  verbeteren  van  het  functioneren,  de  veerkracht  en  het
ontwikkelingstraject. 

i. Cognitieve gedragstherapieeën
P psychoeducatie

parenting skills

R relaxatie skills

A affectieve modulatie skills

C cognitieve coping en verwerking

T trauma narrative

I in vivo mastery van trauma herinneringen

C conjoint kind-ouders sessies

E enhancing future safety en development

-TF-CBT:  bedoeld  voor  kinderen  met  PTSS  naast  depressie,  angst  en  andere
traumagerelateerde problemen zoals schaamte en zelfbeschuldiging. 
- CBITS: (geen ouderlijke component) in groepsformaat in de schoolsetting
-Safety  Seeking:  voor  PTSS  en  comorbide  middelengebruikstoornissen  die  sequentieë le
interventies  voor  affectieve  modulatie,  risicovermindering  en  traumaspecifieke  cognitieve
verwerking omvatten. 
-UCLA Trauma and Grief Component Therapy
-Surviving Cancer Competently Intervention Program
-Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

ii. Psychodynamische traumagerichte psychotherapieeën
Gericht  op  het  bevorderen  van  persoonlijkheidscoherentie,  gezonde  ontwikkeling  en  het
bereiken van traumatische symptoomresolutie.
Kind-ouder psychotherapie  is  een relatiegebaseerd behandelingsmodel  voor kinderen tot  7
jaar. 

Option: SSRI's kunnen overwogen worden voor de behandeling.
Het verdient  doorgaans de voorkeur om te beginnen met enkel  TF-CBT en alleen een SSRI toe te
voegen  als  de  ernst  of  het  gebrek  aan  respons  van  het  kind  duidt  op  een  behoefte  aan  extra
interventies.

Option: Andere medicijnen dan SSRI's kunnen overwogen worden.

Clinical guideline: Behandelplanning kan schoolgebaseerde accommodaties overwegen. 
Hoewel elke redelijke poging gedaan moet worden om kinderen te assisteren in het vermijden van
onschuldige  traumaherinneringen,  moeten  kinderen  ook  worden  beschermd  tegen  realistische
voortdurende bedreigingen of gevaar waar dit mogelijk is. 

Not  endorsed:  Gebruik  van  restrictieve  "rebirthing"  therapieën  en  andere  technieken  die  binden,
beperken, voedsel/water achterhouden of anderszins dwingend zijn worden niet goedgekeurd. 

G. Preventie en vroege screening
Clinical  guideline:  Na  traumatische  gebeurtenissen  die  invloed  hebben  op  een  significant  aantal
kinderen,  moeten  school-  of  andere  gemeenschapsgebaseerde  screening  voor  PTSS-symptomen  en
risicofactoren worden uitgevoerd. 
Screening zou idealiter na ongeveer 1 maand moeten beginnen. 

H. Parameter limitaties
Deze parameters zijn niet bedoeld om de zorgstandaard te definieëren. 



Psychologische behandelingen van de PTSS

Het doel van de behandeling is de verwerking van het trauma. Verwerkingsgerichte behandeling is niet
geïëndiceerd wanneer: 

◦ de traumatische voorvallen zich nog voordien
◦ praktische zaken onvoldoende zijn geregeld
◦ er te weinig dagvulling is
◦ geen sociaal netwerk dat opvang biedt
◦ ernstige verslavingsproblematiek

A. Gedragstherapie
PTSS:  fobie  voor  trauma-gerelateerde  stimuli  die  als  gevolg  van  conditioneringsprocessen
angstreacties oproepen. 
Verklarend voor: Confrontatie  met  trauma-gerelateerde  stimuli  leidt  tot  sterke  angstreacties  bij

mensen  met  PTSS,  maar  niet  bij  mensen  met  andere  angststoornissen  die
vergelijkbare schokkende ervaringen hadden meegemaakt maar niet aan PTSS lijden. 
Vermijding van externe en interne stimuli die dergelijke reacties oproepen.
Exposure is buitengewoon effectief.

Niet verklarend voor: Herbelevingen, flashbacks en nachtmerries komen niet/zelden voor bij fobieeën. 
Het  onverwachte  optreden  van  herbelevingen  die  niet  uitgelokt  werken  door
geconditioneerde stimuli. 
Tijdens exposure is niet alleen het uitdoven van fobische vrees voor de herinneringen,
maar ook een fundamentele verandering van die herinneringen zelf. 

Het fobiemodel van PTSS kan wel verklaren waarom verwerking niet optreedt (door vermijding), maar
niet wat verwerking eigenlijk is. Graduele imaginaire exposure geniet de voorkeur.

B. Cognitieve therapie
PTSS:  de  traumatische  gebeurtenis  is  ofwel  zo  incompatibel  met  fundamentele  schema's  van  de
persoon, ofwel een zo definitieve bevestiging van bestaande negatieve schema's, dat het leven van de
getroffene ernstig verstoord raakt. 
Wanneer  bestaande  schema's  tekortschieten  om  het  gebeuren  te  begrijpen,  zijn  er  twee
mogelijkheden: 

➢ Assimilatie: de betekenis van de gebeurtenis vervormen, zodat deze alsnog in de bestaande
schema's past. 

➢ Accomodatie:  de  bestaande  schema's  veranderen  zodat  ze  de  nieuwe  gegevens  kunnen
omvatten. 

Doel is dat schema's van de clieënt zodanig worden aangepast dat daarmee enerzijds de traumatische
gebeurtenis  begrepen  kan  worden,  anderzijds  er  geen  sprake  is  van  invaliderende  extreme
gevolgtrekkingen. 

C. Psychoanalytische psychotherapie
PTSS:  symptomen zoals  intrusies en herbelevingen kunnen begrepen worden als  voortkomend uit
herhalingsdwang, een poging om alsnog grip op het trauma te krijgen. 
De behandeling moet gericht zijn op het  overwinnen van de weerstand tegen het  bewust  ervaren
hiervan en het  oplossen van de conflicten die  de  weerstand veroorzaken.  Goed evenwicht  vinden
tussen zich confronteren met herinneringen van het trauma, en het vermijden daarvan. 

D. Rapid eye movement desensitization
Traumatische herinneringen uitgewist door neurofysiologische hersenprocessen. Maar de werkzame
factor in de tijdelijke (binnensessie) angstdaling is exposure. 



E. Overlap
Alle behandelingen moedigen de clieënt aan om uitgebreid stil te staan bij herinneringen, gevoelens en
gedachten geassocieerd met het trauma en deze uit te spreken tegen de therapeut. 

1. Vermijding  van  herinneren  en  voelen  wordt  doorbroken  zodat  uitdoving  van  angst  kan
plaatsvinden.

2. Informatieverwerkingsprocessen,  waardoor  ervaringen  nieuwe  betekenissen  krijgen  of
veranderingen in schematische representaties optreden, gaan plaatsvinden

3. Conflictuerende gevoelens worden opgelost.



Het script herschrijven en opnieuw verbeelden: een nieuwe behandeling voor voormalige
slachtoffers van seksueel misbruik die aan PTSS lijden

Door  het  script  te  herschrijven,  kan  verandering  worden  gebracht  in  pathologische  schema's  die
verband  houden  met  een  bepaalde  interpretatie  van  de  traumatische  gebeurtenissen.  Cognitieve
vervorming  en  inadequate  opvattingen  over  het  zelf  en  de  sociale  omgeving  die  onderdeel  zijn
geworden van de cognitieve schema's van het kind toen het trauma plaatsvond. 
Twee cognitieve processen zijn sleutelfactoren bij het interpreteren van trauma's: 

➢ Assimilatie: de informatie wordt zo gewijzigd dat deze in de bestaande schema's kan worden
opgenomen

➢ Accomodatie: bestaande schema's worden zodanig gewijzigd dat de discrepante informatie kan
worden 'ingelijfd'.

Een effectieve behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik moet inspelen op de cognities die zo
diepgaand door die ervaring zijn beïënvloed. 

A. PTSS als gevolg van seksueel misbruik in de kindertijd
Diagnostische criteria en symptoombeeld: 

• Blootstelling aan een traumatische gebeurtenis.
• Het trauma vervolgens opnieuw doormaken in de vorm van steeds terugkerende

herinneringen, dromen, flashbacks of verhoogde fysiologische reactiviteit die het
leven verstoren. 

• Emotionele  verstarring  of  het  aanhoudend  vermijden  van  stimuli  die  aan  die
gebeurtenis doen denken.

• Symptomen  van  verhoogde  activering  zoals  hyperalertheid,  prikkelbaarheid,
bijzonder sterke schrikreacties en slaapstoornissen. 

B. Relevante theorieeën over PTSS

i. Informatieverwerkingsmodellen van PTSS
De betekenis die met stimuli  en reacties wordt geassocieerd, is van doorslaggevend belang
voor  het  ontstaan  van  PTSS.  De  angstherinnering  moet  geactiveerd  worden  om  het
angstnetwerk te kunnen wijzigen en tegelijkertijd moet de patieënt 'corrigerende' informatie
aangeboden krijgen. 
MAAR:  vaak  gaan  de  betekenissen  die  mensen  aan  seksuele  trauma's  uit  hun  jeugd
toeschrijven,  veel  verder dan het verband tussen het waargenomen gevaar en fysiologische
reacties. 

ii. De behoefte aan een uitgebreider model van informatieverwerking en een daarop afgestemde
behandelmethode
De definitie van 'betekenisproposities'  zodanig verbreden dat ook de centrale schematische
opvattingen van het slachtoffer daaronder vallen. Het doel van de behandeling wordt dan: 

• De fysiologische prikkeling laten afnemen.
• Zich opdringende PTSS-symptomen zoals terugkerende flashbacks of nachtmerries

verminderen.
• Cognitieve aanpassing in de betekenis van de gebeurtenissen bewerkstelligen.
• Wijziging aanbrengen in slecht aangepaste en met het misbruik samenhangende

opvattingen en schema's. 
De inadequate schema's zijn het gemakkelijkst toegankelijk en te wijzigen wanneer de patieënt
in  een  emotionele  toestand  verkeert  die  vergelijkbaar  is  met  wat  er  tijdens  het  eigenlijke
misbruik plaatsvond. 



C. Het karakter van traumatische herinnering en implicaties voor therapie
Kenmerken van traumatische herinneringen: 

• geen verbale weergave of een context
• toestandsafhankelijk
• gecodeerd in de vorm van levendige gewaarwordigen en beelden
• moeilijk te assimileren of te integreren
• blijven meestal in hun oorspronkelijke vorm gefixeerd

Herinneringen aan misbruik blijken ook te worden beïënvloed door de leeftijd waarop men voor het
eerst werd lastiggevallen. 

Voorwaarden van effectieve therapieeën met voormalige slachtoffers van seksueel misbruik: 
➢ Bij  het  oproepen  van  de  herinnering,  de  desensitisering  en de  cognitieve  herstructurering

wordt zowel met beelden als in taal gewerkt. 
➢ Het affect en het activeringsniveau zijn gelijk aan hetgeen zich ten tijde van het trauma heeft

afgespeeld. 

D. Het script herschrijven en opnieuw verbeelden
Het beeld van de situatie staat centraal, het is de bedoeling om de PTSS-symptomen te verlichten en
verandering te brengen in opvattingen en schema's die met het misbruik verband houden. Het is een
combinatie van exposure aan beelden + het herschrijven en opnieuw verbeelden van het script. 
Het slachtofferbeeld wordt vervangen door een beeld waarin men de situatie meester is,  zodat het
slachtoffer in staat wordt gesteld zichzelf te ervaren als iemand die op de misbruiksceène reageert als
een individu dat macht heeft en niet langer is 'verstijfd' in een toestand van hulpeloosheid. 

Taak van de volwassene om het kind te 'redden', de dader te 'verdrijven' en het kind te 'koesteren'. 
De therapeut heeft primair een ondersteunende taak en er is een standaard van 9 sessies.

E. Samenvatting
Protocolanalyses  van  het  beeld  van  'de  situatie  meester  zijn'  duiden  bij  patieënten  erop  dat  er
opmerkelijke  veranderingen  plaatsvinden  in  slecht  aangepaste  opvattingen  die  met  het  misbruik
verband houden.  In de  loop van de sessies  bleek ook hun perceptie van het  kind een diepgaande
verandering te ondergaan. 



4. Differentiaaldiagnose: indicatiestelling en therapieplan
Zelfverwondend gedrag
Methodiek: zelfcontroleprogramma's, experiëntieel werken

Zelfverwondend gedrag bij eetstoornispatiënten

A. ZVG: een descriptieve benadering

i. Definitie en terminologie
ZVG = sociaal onaanvaardbaar gedrag waarbij een persoon zichzelf opzettelijk en op een diret
manier fysiek letsel toebrengt zonder de intentie om zichzelf van het leven te benemen.
Cruciaal in het etiketteren van een gedrag als zelfzorg versus zelfbeschadiging is de betekenis
van het gedrag in de sociale context of subcultuur waarin het individu betrokken is. 

ii. ZVG en andere vormen van zelfbeschadigend gedrag
Verschil met parasuïëcide: bij ZVG is er geen suïëcidale intentie.
Verschil met nagebootste stoornis: ZVG is een privaat gegeven. 
Verschil met indirect zelfbeschadigend gedrag: ZVG wordt gekarakteriseerd door directheid, de
associatie  tussen  het  gedrag  en  het  fysieke  gevolg  wordt  onmiddellijk  vastgesteld  en  is
onbetwistbaar.

iii. Frequentie van voorkomen
Moeilijkheden: 

• weinig eenduidigheid omtrent de definitie van ZVG
• patieënten die hun ZVG ontkennen of minimaliseren
• afhankelijk van de informatiebron

iv. Classificatie

Type actie: Snijden,  bijten,  schuren,  verergeren  van  bestaande  wonden,  injecteren,  branden
inslikken/inademen, slaan en toesnoeren. 

➢ Compulsieve ZVG: habitueel en repitief, grotere weerstand tegenover een egodystone
drang (haren uittrekken, ernstig nagelbijten)

➢ Impulsieve  ZVG:  episodisch  en  voldoeninggevend,  egosyntoon,  weinig  weerstand
(snijden of huid verbranden)

Lokalisatie: Hoofd, bovenlichaam, handen... Of meer gedetailleerde beschrijvingen.

Frequentie: 'X' keren per dag, week, maand; de duur.

Ernst: Aantal verwondingen, type van verwonding of aan de wondzorg gerelateerde criteria.

Biopsychologis
che toestand:

Verstandelijk
gehandicapt

Psychotische patieënt Niet-psychotische patieënt

Functie: Om meer aandacht te 
krijgen, om te 
ontsnappen aan 
toegenomen 
prestatiedruk, om 
toegang te krijgen tot 
bepaalde activa, als 
fysieke stimulatie.

Boetedoening, spirituele bevrijding 
van het kwade, straf voor zonden, 
identificatie met lijdende Christus, 
aanhankelijkheid aan Bijbelse 
teksten, beantwoorden aan 
visioenen, wens om vrouw te zijn, 
angst voor homoseksualiteit, 
controle over hyperseksualiteit, 
afwijzing van 'vervelende' genitalieën.

• aandacht
• relaxatie
• straf
• lichaamscontrole
• stimulatie
• zelfdestructie



v. Nosologische discussies

Structuralistische benadering Functionalistische benadering

Medisch-klinisch standpunt Psychosociaal standpunt

ZVG beschouwd als een pathologische structuur 
(syndroom) of als een symptoom van een stoornis 
(syndroom)

ZVG beschouwd als een uiting van 'psychisch lijden' 
(communicatieve functie) of als een manier om met dit 
'psychisch lijden' om te gaan (probleem-oplossende 
functie)

Structuralistische  benadering:  een  afzonderlijk  syndroom  'opzettelik  zelf-
beschadigingssyndroom'. 
MAAR:  is  een  variant  van  suïëcide,  of  een  symptoom  van  een  onderliggende
persoonlijkheidsstoornis, of een symptoom van een AS 1 stoornis. Bovendien is er een gebrek
aan overtuigende onderzoeksbevindingen.

Functionele benadering: proberen te begrijpen waarom een bepaalde specifiek gedrag, op dit
specifiek moment, deze specifieke functie vervult, voor dit specifieke individu. 
Zes functionele modellen van ZVG bij 'neurotische' patieënten:

◦ omgevingsmodel (geworteld in de leertheorie en systeemtheorie)
◦ antisuicide model (geworteld in de psychoanalytische theorie)
◦ seksuele model (geworteld in de psychoanalytische theorie)
◦ affectregulatie model (geworteld in de ego- en zelf-psychologie)
◦ dissociatiemodel (geworteld in de ego- en zelf-psychologie)
◦ grensmodel (geworteld in de zelf-psychologie en objectrelatietheorie)

In  een  functionele  analyse  tracht  men  zicht  te  krijgen  op  de  context  of  situaties  die  de
onaangepaste  zelfverwondingsacten  activeren  en  de  onderliggende  cognitieve  en affectieve
processen. Inzicht in de situatie-gedragsprofielen (als-dan profielen) en in de onderliggende
antecedente  en  consequente  cognitieve  en  affectieve  processen,  zijn  belangrijk  voor  een
gedegen assessment en behandeling van ZVG. 

B. Eetstoornissen en zelfverwonding
9,2% van AN patieënten vertoonden ZVG. 

i. Structuralistische benadering

Categoriaal model Dimensioneel model

De stoornissen zijn onafhankelijk
Een stoornis is een subtype/variant van de andere stoornissen
De twee stoornissen zijn gelinkt aan een derde stoornis

Beide situeren op een onderliggend spectrum 
of continuuë m

Er  is  een  duidelijke  associatie  tussen  AN  en  OCD,  impulsiviteit  daarentegen  wordt  vaak
gerapporteerd bij BN. Ook is de relatie met middelenafhankelijkheid veel sterker bij BN.
Obsessieve en impulsieve trekken zijn niet mutueel exclusief, maar kunnen samen voorkomen
in groepen van patieënten met dezelfde diagnose of zelfs in een en hetzelfde individu. 

Twee typen van ZVG: 
-Compulsieve  zelfverwonding  is  habitueel  en  repetitief,  wordt  geassocieerd  met  een
egodystone drang. Is frequenter aanwezig bij obsessieve-compulsieve personen.
-Impulsieve zelfverwonding is episodisch en voldoeninggevend,  lijkt eerder een egosyntone
impuls  die  getriggerd  wordt  door  gebeurtenissen,  er  wordt  weinig  weerstand  tegenover
ervaren.  Is  frequenter  aanwezig  bij  personen  met  een  impulscontroleprobleem  of
overeenkomstige persoonlijkheidstrekken.

ii. Functionele benadering
Gelijkenissen in psychoscoiale functies bij ZVG en eetstoornissen: zelfcontrole, zelfbestraffing en
reduceren van spanning. 



Assessment en behandeling van zelfverwondend gedrag bij eetstoornispatiënten

A. Inleiding
Zelfverwonding is een sociaal onaanvaardbaar gedrag dat op directe wijze een klein tot middelmatig
fysiek letsel bij de persoon zelf veroorzaakt. Veelvoorkomend probleem bij eetstoornispatieënten: 4 van
de  15  purgerende  anorexiapatieënten  vertoonden  zelfverwondend  gedrag.  Trichotillomanie  was  de
meest voorkomende vorm van zelfverwonding.
Eetstoornispatieënten met ZVG:

• meer angst, depressie en hostiliteit
• meer cluster B persoonlijkheidsstoornissen 
• rapporteren meer traumata
• meer gerelateerde problemen zoals dissociatie en negatief zelfbeeld
• ervaren meer woede, maar vertonen zich niet meer agressief dan patieënten zonder ZVG

B. Assessment
S O R C

situatie organisme reactie consequenten

De kenmerken van de 
situatie waarin het ZVG 
zich voordoet.

De affectieve en cognitieve 
antecedenten van het ZVG.

De zelfverwondingsact 
beschrijven en de functie 
ervan.

De gevoelens en gedachten 
na het uitvoeren van de 
zelfverwonding, de 
handelingen die zij nadien 
stelde en de reacties van 
significante anderen. 

Op welk tijdstip, waar, met 
wie, wat aan het doen?

Wat voelde je of wat dacht 
je in die situatie 
voorafgaand aan het 
probleemgedrag?

Wat deed je en waarom deed
je het?

Wat voelde je, deed je, dacht
je nadien en wat deden de 
anderen nadien?

C. Behandeling
Eerst  alleen  in  het  hier-en-nu  werken,  daarna  pas  mogelijke  verbanden  leggen  met  vroegere
ervaringen. We zien ZVG als een onrechtstreekse lichaamstaal, het is een nog niet rechtstreeks kunnen
omgaan met overweldigende emoties. 

i. Van 'beheerst worden' naar 'gevoelens beheren'
Verkennen van spanning en ontspanning, leren van ontspanning en zoeken naar alternatieven
van spanningsontlading.
Alternatieven: ontlading, afleiding zoeken, jezelf verwennen, sociale activiteit opzoeken, praten
over wat moeilijk was.

ii. Exploratie van gevoelens die aanleiding geven tot zelfverwonding
Via het SORC-schema tot een concrete triggerlijst komen en zo hun drang tot zelfverwonding
zien als een signaal van hun lichaam waarmee ze aan het werk kunnen. 

iii. Exploratie van gevoelens en gedachten na ZVG
Uit een ontleding van de effecten van zelfverwonding kan de functie ervan afgeleid worden. 

iv. Exploratie en bijsturing van reacties van de omgeving
Patieënten moeten leren beseffen wat voor een effect hun gedrag op hun directe omgeving heeft.
In de kliniek zijn neutrale verzorging en open communicatie de basisregels.

D. Conclusie
De zelfverantwoordelijkheid (zelfzorg) van de patieënten staat centraal. 



5. Opbouw van een integratief beeld vanuit bestaande modellen
Middelenmisbruik
Methodiek: motivationeel werken

Middelenmisbruik en verslaving

A. Inleiding
Toename van alcoholmisbruik bij jongeren is zorgwekkend in verband met de schadelijke effecten van
middelengebruik op de ontwikkeling van de hersenen van de jongeren. Bovendien blijkt een van de
gevolgen  van  verslavingsgedrag  tijdens  de  adolescentie,  een  toegenomen  kwetsbaarheid  voor
verslaving en ander impulsief gedrag op latere leeftijd te zijn.

B. Middelengebruik: normale en afwijkende vormen
Bij  jongens  begint  overmatig  drankgebruik  'normaal'  te  worden  en  zowel  door  jongens  als  door
meisjes wordt al op jonge leeftijd veel gedronken. 
In  recente  neurobiologische  theorieeën  van  verslaving  speelt  neuroadaptatie  als  gevolg  van
verslavingsgedrag een belangrijke rol: sensitisatie ( = vrijwel alle psychoactieve middelen geven direct
na inname een psychomotorische stimulatie, die na herhaald gebruik van het middel sterker wordt).
Deze  sensitisatie  is  zeer  langdurig  en  kan  van  middel  tot  middel  overgedragen  worden  (cross-
sensitisatie). 

C. Verslavingsgedrag: ontwikkeling en prognose
Scherpe  stijging  van  tabak-  en  alcoholgebruik  en  softdrugs  in  de  puberteit.  Mensen  zijn  te
onderscheiden in de wijze waarop hun middelengebruik zich ontwikkelt: 

• geheelonthouders
• stijgers
• lichte drinkers
• zware drinkers
• (stabiele drinkers)

Adolescenten die van het mannelijk geslacht zijn, een vriend of vader hebben die veel drinkt en ouders
hebben  die  tolerant  staan  ten  opzichte  van  alcoholgebruik,  lopen  een  hoger  risico  om  in  een
alcoholtraject terecht te komen. Alcoholpreventie moet zich dan ook richten op specifieke groepen
adolescenten. 

D. Risico- en beschermende factoren
De erfelijke component: verklaart ongeveer 40 tot 60% van de variatie in middelengebruik (40% voor
hallucinogene, pepmiddelen en cannabis; 50% voor kalmeringsmiddelen, gokken, roken, alcohol en
cafeïëne; 60% voor opiaten en cocaïëne). 
Erfelijke factoren spelen niet zo'n grote rol bij het beginnen met het middel en hebben een veel grotere
rol bij het ontwikkelen van overmatig gebruik, misbruik en verslaving. 
De omgevingsinvloeden: opvoeding van ouders en de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind. 

E. Mechanismen en aanzet tot een kwetsbaarheidmodel

i. Effecten van alcohol
Mensen  verschillen  in  hun  reactie  op  alcohol.  Er  is  evidentie  dat  sensitisatie  zich  sterker
ontwikkelt wanneer middelengebruik begint tijdens de adolescentie. 
Een  hogere  dosis  alcohol  wordt  ook  vaak  geassocieerd  met  een  toename  in  agressie.
Alcoholmyopia: onder invloed van alcohol krijgen de saillante, directe cues onevenredig veel
aandacht en daarmee veel invloed op het gedrag. 
Kinderen van alcoholisten ervaren zowel de stimulerende effecten direct na inname sterker, als
de negatieve effecten later minder sterk. Iemand die goed tegen drank kan, heeft meer risico
om afhankelijk te worden.



ii. Impliciete en expliciete middelgerelateerde cognities

Positieve verwachting: Naarmate  mensen  sterkere  positieve  verwachtingen  hebben  drinken  ze  meer
alcohol. 

Verwachting van 
negatieve bekrachtiging:

Negatieve  gevoelens  zullen  verminderd  worden  door  het  drinken  van  alcohol.
Deze verwachtingen zijn sterke voorspellers van het ontwikkelen van problemen. 

Negatieve verwachting: Naarmate iemand sterkere negatieve verwachtingen heeft zal die minder drinken.
Wanneer alcoholgebruik uit de hand loopt, worden deze verwachtingen sterker en
kunnen dan de motivatie om het gedrag te veranderen versterken. 

Jonge kinderen van alcoholisten waren nog negatiever over alcohol dan andere jonge kinderen, maar
adolescente  kinderen  van  alcoholisten  die  zelf  begonnen  waren  met  drinken  vertoonden  sterkere
positieve verwachtingen. 
Mensen die een middel overmatig gebruiken, blijken een aandachtsbias te ontwikkelen voor stimuli
die naar dat middel verwijzen. Dit wordt gemeten met taken:

➢ Strooptaak:  op  een  computerscherm  verschijnen  woorden  in  diverse  kleuren  en  moet  de
proefpersoon  de  kleur  van  elk  woord  benoemen.  Zware  alcoholgebruikers  doen  daar  bij
middelgerelateerde woorden langer over dan bij andere woorden. 

➢ Dot-probetaak:  er  verschijnen  tegelijkertijd  twee  stimuli  aan  verschillende  kanten  op  het
scherm,  waarvan  de  eéeén  gerelateerd  is  aan  het  middel  en  de  ander  niet.  Meteen  na  het
verdwijnen van de stimuli verschijnt een nieuwe stimulus op de plaats waar daarvoor een van
de twee stimuli zich bevond. Zware alcoholgebruikers reageren sneller op deze taak wanneer
de stimulus op de plek stond waar daarvoor een middelgerelateerde stimulus stond. 

iii. Persoonlijkheid
Twee verschillende belangrijke algemene voorspellers van verslavingsgedrag die samenhangen
met twee verschillende routes naar verslaving:

Gebrekkige controle over het eigen gedrag Neiging tot negatief affect

Gebrekkig vermogen om het eigen gedrag te reguleren 
en om eenmaal ingezet gedrag af te remmen. 

Relatief zwak ontwikkelde executieve functies
Gerelateerd aan externaliserende gedragsproblemen
Hangt samen met impulsiviteit en sensatiezoekgedrag

Hangt samen met hoog scoren op negatief affect, die 
relatief angstig of depressief zijn
Middelen gebruiken om negatief affect te doen 
verdwijnen (negatieve bekrachtiging)

Drank- en middelenmisbruik kunnen snel uit de hand 
lopen omdat de zelfregulerende functies al niet sterk 
ontwikkeld waren en nog verder verzwakt worden 
onder invloed van de middelen.

Jongens Meisjes

De kwetsbaarheidsfactoren hangen samen: er zijn aanwijzingen dat het verhoogde risico op
verslaving van impulsieve jongeren deels gemedieerd wordt door alcoholverwachtingen van
opwinding  en  die  van  jongeren  met  sterk  negatief  effect  door  verwachtingen  van
spanningsreductie. 

iv. Gezinsfactoren en invloed van leeftijdgenoten
Ouders kunnen met name in de beginfase van het gebruik door jongeren acties ondernemen
die  preventief  werken.  Ouders die duidelijke regels  stellen,  zien hun kinderen minder snel
starten  met  drinken.  Belangrijk  lijkt  ook  of  ouders  kennis  hebben  over  niet  alleen  het
middelengebruik van hun kinderen, maar ook van de vrienden van hun kinderen. 
Correspondentie ontstaat doordat jongeren elkaar wederzijds beïënvloeden maar ook doordat
jongeren vrienden selecteren die op henzelf lijken. Jongeren worden in hun alcoholgebruik en



rookgedrag sterk gestuurd door hun (impliciete en expliciete) verwachtingen over effecten van
middelengebruik en in nog sterkere mate door het alcoholgebruik van groepsgenoten. 
Als  gevolg  van verslavingsgedrag worden automatische processen sterker  (sensitisatie)  die
leiden tot een impuls om te gebruiken als het middel zich aandient. Het middelengebruik bij
jongeren begint vrijwel altijd in een sociale context. Vervolgens gaan genetische verschillen in
de reactie op het middel een rol spelen. 

F. Implicaties voor diagnostiek en behandeling

i. Diagnostiek
Jongeren hebben vaak een grotere tolerantie wat ook een risicofactor vorm voor overmatige
consumptie en bijbehorende gevaren, op korte termijn (risicogedrag,  agressie,  coma) en op
langere termijn (hersenschade,  verhoogd risico op verslaving en andere psychopathologie).
Het negatieve feedbacksignaal werkt bij jongeren nog niet goed. 

ii. Preventie
Universele  preventie  is  enkel  preventief  wanneer  er  een  oudercomponent  aan  toegevoegd
wordt.  Inperking van alcoholmarketing in combinatie met evidence-based preventie op het
gebied van mediavoorlichting en -opvoeding voor jongeren en hun ouders is nodig. 

iii. Behandeling
In  het  algemeen  een  combinatie  van  motiverende  gespreksvoering  en  cognitieve
gedragstherapie als behandelmethode. Deze beïënvloeden vooral de meer expliciete cognitieve
processen. Bij jongeren is een zekere mate van motivatie voor de behandeling een voorwaarde. 

G. Conclusie en toekomstperspectief
Verslavingsgedrag heeft  op jonge leeftijd grotere invloed op de ontwikkeling van de hersenen dan
wanneer  het  op  latere  leeftijd  gebeurt.  Middelenmisbruik  in  de  adolescentie  kan  diverse  andere
vormen van psychopathologie  uitlokken of  versterken,  zowel  internaliserende als  externaliserende
problemen. 



6. Behandelmethodieken 1: Emotieregulatie bij kinderen en jongeren
Preventie en vroege interventie internaliserende klachten
Methodiek: emotieregulatietraining

Emotieregulatie bij kinderen met emotionele problemen

A. Inleiding
Wanneer negatieve emoties te lang of te ernstig worden ervaren, kunnen ze schadelijk worden omdat
ze  leiden  tot  een  selectieve  en  beperkte  interne  focus  die  alle  informatieverwerkingskanalen  of
communicatiekanalen  domineert.  ER  is  geconceptualiseerd  als  de  vaardigheid  om,  bij  het
geconfronteerd  worden  met  verschillende  (stresserende)  gebeurtenissen,  te  beïënvloeden  welke
emoties je ervaart, wanneer je deze emoties ervaart en hoe deze emoties precies ervaren of uitgedrukt
worden. 
Het  frequente  gebruik  van  maladaptieve  in  plaats  van  adaptieve  strategieeën  is  ontegensprekelijk
negatiever  in  termen  van  psychologische  uitkomst.  Kinderen  die  meer  ineffectieve  ER-strategieeën
gebruiken,  vertonen  vaak  meer  afwijzing  door  leeftijdsgenoten,  depressieve  symptomen,
angstklachten en gedragsproblemen. Er wordt aangenomen dat als een kind verschillende adaptieve
ER-strategieeën tot zijn beschikking heeft, het kind beter zal omgaan met stress.
Soms is het niet mogelijk om het probleem op te lossen, switchen naar emotiegerichte ER-strategieeën
is dan een betere optie: 

➢ Antecedent-gerichte  ER:  herbeoordelingsstrategie,  zal  een  persoon  helpen  een  volledig
opgeblazen emotie te vermijden

➢ Respons-gerichte ER: onderdrukkingsstrategie, nodig wanneer een emotie al is uitgelokt

B. Onderzoekshiaten en het huidig onderzoek
ER stratgieeën verschillen wat betreft hun conceptualisatie, beoordeling en classificatie. In de literatuur
over  volwassenen  kunnen  we  ten  minste  drie  groepen  van  maladaptieve  ER-strategieeën  aan
psychopathologie koppelen: 

◦ strategieeën die de integriteit van anderen schenden
◦ vermijdende strategieeën
◦ zich herhaaldelijk concentreren op de ervaringen, oorzaken en gevolgen van emoties

Maar we kunnen deze kennis niet automatisch toepassen op kinderen!  Niet alles is bekend over het
bereik  van  strategieeën  die  kinderen  al  op  een  bepaalde  leeftijd  gebruiken.  En  kinderen  kunnen
mogelijk  minder  effectief  rapporteren  over  bepaalde  strategieeën,  omdat  het  bewustzijn  van  het
gebruik ervan een grotere mate van meta-cognitie vereist.
In deze studie wordt de transdiagnostische visie op ER-strategieeën getest, waarbij wordt verondersteld
dat er 6 ER-strategieeën waargenomen zullen worden bij aandoeningen die niet uniek gerelateerd zijn
aan  een  specifieke  aandoening  (aanvaarding,  herwaardering,  probleemoplossing,  vermijding,
ruminatie en onderdrukking). 

Naast  het  behandelen  van  de  transdiagnostische  hypothese,  is  ook  het  onderzoek  naar  de  ER-
specificiteitshypothese  uitgevoerd.  Dit  is  gebaseerd  op  theorieeën  die  zeggen  dat  sommige
aandoeningen  gemeenschappelijke  onderliggende  etiologieeën  delen,  maar  ook  op  het  feit  dat
specifieke contraproductieve pogingen om ongemakkelijke emoties te reguleren typisch zijn voor eéeén
specifiek probleem. De specificiteitshypothese van emotieregulatie veronderstelt dus dat een specifiek
psychologisch  probleem  wordt  gekenmerkt  door  een  specifieke  maladaptieve  ER-strategie.  Deze
hypothese zal worden onderzocht voor 6 kind-DSM symptoomclusters (studie 1) en voor depressieve
symptomen (studie 2). 

C. Studies
• Child Behavior Checklist (CBCL):  een geldige en betrouwbare vragenlijst voor het beoordelen

van emotionele  en gedragsproblemen in  de  jeugd zoals  gerapporteerd  door  de ouders.  De
scores zijn gecategoriseerd in 8 domeinspecifieke syndroomschalen. Ook wordt een globale
internaliserende en externaliserende probleemgedragscore verkregen.



• Children's  Depression  Inventory  (CDI):  een  zelfrapportage-instrument  dat  symptomen  van
depressie bij kinderen en adolescenten beoordeelt

• FEEL-KJ:  een  90-item  zelfrapportage-maat  gebruikt  om  ER-strategieeën  te  beoordelen  als
reactie op angst, verdriet en woede bij kinderen.  Hiermee kunt u een score voor 15 primaire
ER-strategieeën berekenen:

Adaptieve strategieeën - probleemgericht handelen
- afleiding
- andere (positieve) stemming oproepen
- accepteren
- vergeten/verwaarlozen
- cognitieve probleemoplossing
- herevaluatie van de situatie

Maladaptieve strategieeën - opgeven
- agressie
- zich terugtrekken
- zelf-devaluatie
- rumineren

Externe strategieeën (worden niet gebruikt in
de studie)

- sociale ondersteuning
- expressie
- emotionele controle

Studie 1 Studie 2

6 kind-DSM symptoomclusters:
• affectief 
• angst
• somatisch 
• gedrag
• oppositioneel
• ADHD

depressieve symptomen

432 jongeren (8-18 jaar, 60% meisjes) 128 jongeren (9-14 jaar, 55% meisjes)

Child Behaviour Checklist (CBCL) en FEEL-KJ Child Depression Inventory (CDI) en FEEL_KJ

Conclusies studie 1: 
1/ Jongeren gebruiken 12 verschillende adaptieve en maladaptieve ER strategieeën. 
2/ De ER strategieeën 'probleemgericht handelen' en 'aanvaarding' zijn transdiagnostisch gerelateerd
aan zowel internaliserende als externaliserende problemen (dus aan alle emotionele problemen).
3/ De ER specificiteitshypothese werd bevestigd voor 4 symptoomclusters die gekarakteriseerd zijn
door 1 specifieke ER strategie:

• Affectieve problemen: zelf-devaluatie
• Gedragsproblemen: opgeven
• ADHD problemen: opgeven
• Somatische problemen: adaptieve strategie 'put into good humour'

4/ Jongeren met  emotionele  problemen gebruiken minder  adaptieve ER strategieeën  (herevaluatie,
probleemoplossing, aanvaarding).

Conclusie studie 2:
1/ Depressieve symptomen kunnen verklaard worden door 'opgeven' en door 'zelf-devaluatie.
2/  Klinisch  depressieve  symptomen  zijn  geassocieerd  met  specifieke  maladaptieve  ER  strategieeën
(opgeven, ruminatie, terugtrekken). 

D. Discussie
In tegenstelling tot onze hypothese kunnen we geen transdiagnostische opkomst van maladaptieve ER-
strategieeën aantonen. Deze studie is een van de eerste om aan te tonen dat bepaalde slecht aangepaste
ER-strategieeën een rol spelen in specifieke symptoomclusters bij kinderen. Adaptieve emotieregulatie
is een leerproces dat deel uitmaakt van een normale ontwikkeling.



De  bevindingen  sterken  onze  veronderstelling  dat  we  moeten  ons  moeten  verwijderen  van
diagnostische categorieeën en ons meer moeten richten op dimensies die verschillende onderliggende
processen beïënvloeden, en op de unieke kenmerken van een probleem. Behandelprogramma's kunnen
de kennis over ER-strategieeën en hun specifieke links naar psychopathologie integreren in hun huidige
methoden, om de behandelingseffecten te verbeteren.

Beperkingen van het onderzoek:
• Er moet worden erkend dat de meeste kinderen in de leeftijdsgroep van 10-14 jaar oud zijn,

waarschijnlijk kunnen er meer leeftijdseffecten worden verwacht wanneer een grotere sample
met een gelijke verdeling van alle leeftijden wordt gebruikt.

• De auteurs differentieëren niet tussen de drie emoties afzonderlijk (woede, verdriet en angst).
• De studie kan alleen voorzichtige conclusies trekken over het gebruik van ER-strategieeën bij

schoolgaande jongeren, replicatie in een klinisch sample is noodzakelijk. 
• Waarschijnlijk hadden we een sterkere associatie gevonden met maladaptieve ER-strategieeën

wanneer  we  een  zelfrapportagemeting  hadden  gebruikt  om  emotionele  problemen  bij
kinderen te meten. 



The effects of emotion regulation strategies on positive and negative affect in early adolescents

A. Inleiding
Verminderde  emotieregulatie  kan  een  belangrijke  rol  spelen  in  de  ontwikkeling  van
jeugdpsychopathologie.  Als gevolg van de rijping van de hersenen, verschuiven kinderen van externe
ER-strategieeën, zoals het zoeken naar ondersteuning, naar interne ER-strategieeën, zoals afleiding en
cognitieve herwaardering, waarvoor hogere cognitieve controle-capaciteiten vereist zijn. Het doel van
deze  studie  was  om  te  begrijpen  hoe  verschillende  ER-strategieeën  invloed  hebben  op  de  jonge
adolescent. 

➢ Adaptieve  ER-strategieeën  (zoals  cognitieve  herwaardering)  zouden  negatieve  affecten
verminderen en helpen tegen de ontwikkeling van psychopathologie. 

➢ Maladaptieve ER-strategieeën (zoals ruminatie) zouden minder effectief zijn in het verminderen
van negatieve affecten en zijn geïëdentificeerd als mogelijke risicofactoren op lange termijn,
voor de ontwikkeling van een breed scala aan psychische stoornissen.

Recent onderzoek suggereert dat deze effecten ook kunnen afhangen van contextuele factoren, zoals
de intensiteit van een emotionele stimulus. 

Belangrijke  hiaten  uit  de  bestaande  literatuur:  relatief  weinig  studies  hebben  het  effect  van  ER-
strategieeën bij niet-klinische jongeren onderzocht en studies gebruikten typisch een cross-sectioneel
design, dus slaagden er niet in een causaal verband te vinden. 

Deze studie focust op 4 bekende ER-strategieeën:
Ruminatie = de herhaalde focus op de oorzaken, 
betekenissen en consequenties van iemands 
symptomen, gevoelens en gedachten. Het kan leiden 
tot de persistentie of toename van negatieve affecten.

Afleiding =opzettelijk de aandacht afleiden van 
iemands negatieve emoties of zelfgerelateerde stress, 
naar een externe situatie of stimulus. Het is een 
adatieve ER-strategie en verbetert de stemming bij 
depressieve personen.

Cognitieve herevaluatie = een herinterpretatie van de 
betekenis of waarde van een situatie om de affectieve 
impact te veranderen. 

Aanvaarding = bewust worden van je gevoelens, 
observeer ze zoals ze zijn, en accepteer ze zonder ze te 
beoordelen. Fundamenteel element van de 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). 

B. Studies
Het huidige artikel presenteert twee studies van ER-strategieeën op affectieve toestanden bij jonge 
adolescenten.

Studie 1 Studie 2

76 jongeren (10-14 jaar, 49% jongens) 184 jongeren (10-13 jaar, 46% jongens)

Depressieve symptomen werden gemeten met de Children's Depression Inventory (CDI). Positieve en negatieve 
toestand werden gemeten met behulp van visuele analoge schalen (VAS). 

1/ ER training: ofwel afleiding (DIS) ofwel over hun 
emoties praten met hun moeder (TALK)
2/ Mood-induction: film bekijken
3/ Geleerde strategie gebruiken: DIS of TALK

Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een 
conditie. 
1/ Mood-induction: film bekijken
3/ ER manipulatie: 

• Ruminatieconditie: waarom voel ik mij zo?
• Afleidingsconditie: favoriete dier tekenen
• Herevaluatieconditie: positief interpreteren
• Aanvaardingsconditie: bewust worden en 

accepteren
4/ Relaxatie groepsessie 

Er werd onderzocht of jonge adolescenten hun emoties
autonoom kunnen reguleren met behulp van afleiding 
als ER-strategie, en of het gebruik van deze strategie 
een significant effect heeft op positief en negatief affect
na een gestandaardiseerde negatieve 
stemmingsinductie. 

Onderzoek naar de effecten van afleiding, cognitieve 
herevaluatie, aanvaarding en ruminatie op het positief 
en negatief affect.



We verwachtten dat jonge adolescenten in staat 
zouden zijn om afleiding te gebruiken en dat het 
gebruik van deze strategie zou resulteren in een 
significante afname van het negatieve affect en een 
significante toename in positief effect.

We veronderstelden dat jonge adolescenten een 
grotere toename van positieve affecten en een grotere 
afname van negatief affect zouden vertonen in de 
afleiding, cognitieve herevaluatie en aanvaarding 
condities, vergeleken met de ruminatie conditie. 

Conclusies studie 1:
1/  Het  lijkt  erop  dat  jonge  adolescenten  autonoom,  afleiding  kunnen  gebruiken  om  positieve  en
negatieve emoties te reguleren.
2/ Het gebruik van afleiding verhoogde het blije affect en verminderde het droevige en angstige affect
na een negatieve stemmingsinducite. 
3/  De  resultaten  suggereren  dat  afleiding  (DIS)  grotere  effecten  heeft  op  affectieve  toestanden,
vergeleken met het praten met je moeder (TALK). 

Conclusies studie 2:
1/ Hoewel cognitieve herevaluatie en aanvaarding enige invloed hadden op de affectieve toestanden
van jonge adolescenten, verbeterde het gelukkig affect het meest en verminderde het verdrietig affect
het meest wanneer de jongeren hun aandacht van de emotionele ervaring afleidde (DIS).
2/ Met betrekking tot  cognitieve  herevaluatie  en aanvaarding kan worden aangenomen dat  jonge
adolescenten  een  meer  uitgebreide  training  nodig  hebben  die  hen  de  kans  biedt  om  de  geleerde
strategie in verschillende situaties te oefenen en de nuttige effecten van meer complexe ER-strategieeën
volledig te ervaren.
3/ Ruminatie als strategie voor een stressor leidt tot een persistentie of versterking van het negatief
affect.

C. Algemene discussie
De bevindingen leveren bewijs voor afleiding als een adaptieve ER-strategie voor het reguleren van
affectieve  toestanden  bij  vroege  adolescenten,  althans  op de  korte  termijn.  Het  grotere  effect  van
afleiding ten opzichte van cognitieve herevaluatie en aanvaarding kan contextspecifiek zijn.  Er kan
worden verondersteld dat afleiding specifiek adaptief is wanneer de tijd beperkt is  om emoties te
reguleren of wanneer het gaat om een zeer intense of onbeheersbare emotionele situatie. Het nadeel
van afleiding kan echter zijn dat het geen actieve verwerking van de emotionele informatie doet, wat
cruciaal  kan  zijn  voor  langdurige  adaptieve  effecten.  Strategieeën  zoals  cognitieve  herevaluatie  en
aanvaarding kunnen op de langere termijn effectiever zijn, omdat deze strategieeën de aandacht richten
op het verwerken van de emotionele informatie. 

Sterke punten van de studie: 
• Door  het  experimentele  karakter  van  het  design  kan  de  oorzakelijke  relatie  onderzocht

worden.
• Gericht op het effect van ER-strategieeën bij jonge adolescenten.
• Relatief grote steekproefomvang, waardoor de power van de gegevensanalyses en de validiteit

van de resultaten vergroten. 

Beperkingen van de studie: 
• Korte manipulatie van de verschillende ER-strategieeën en gebrek aan follow-up data. 
• De exclusieve afhankelijkheid van zelfrapporta gegevens.
• Afwezigheid van een manipulatiecheck van het gebruik van de ER-strategie.
• Inductiesterkte was groter in studie 2. 
• Afwezigheid van een controleconditie. 



7. Behandelmethodieken 2: Cognitief werken met kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren met gedragsproblemen
Methodiek: zelfinstructietraining

Zelfcontrole en cognitieve gedragstherapie

A. Inleiding
Cognitieve gedragstherapie is erop gericht een verandering te bewerken in het denken, voelen en het
gedrag van een persoon door het aanwenden van gedragsmatige en cognitieve interventies. 

➢ Cognitieve structuren: hebben betrekking op de wijze waarop informatie wordt georganiseerd
en opgeslagen. 

➢ Cognitieve  schemata:  informatie  over  met  elkaar  in  verband  staande  gebeurtenissen,
gedragingen en emoties worden samengebracht en vormen een filter voor nieuwe informatie. 

➢ Cognitieve operaties: alle bewerkingen die uitgevoerd worden op de informatie die ons bereikt.
➢ Cognitieve producten: het resultaat van de cognitieve verwerking, zoals gedachten en beelden. 

3 grote benaderingen binnen de CGT:
1/ Methoden die gericht zijn op het wijzigen van de inhoud en de structuur van cognitieve schemata
(herattributietraining en cognitieve herstructurering)
2/ Methoden die gericht zijn op het beïënvloeden van cognitieve processen en informatieverwerking
(aanleren  van  zelfcontrolevaardigheden,  training  in  probleemoplossingsvaardigheden  en
aandachtstraining). 
3/ Methoden die het accent leggen op meer observerende en accepterende houding tegenover onze
binnenwereld (mindfulnesstraining en acceptance-and-commitment). 

B. Assessment
Steeds voor ogen houden dat emoties, cognities en gedrag onvermijdelijk met elkaar verweven zijn.

i. Het gesprek met het kind
De zelfrapportage aanpassen aan de mentale mogelijkheden, oog hebben voor de motivatie van
het kind, en gebruik maken van meer gestructureerde benaderingen. 
Tips voor een goed gesprek: 

◦ concretiseer
◦ visualiseer
◦ ondersteun met metaforen
◦ geef ondertussen een teken- of boetseeropdracht
◦ gebruik ontlokkers
◦ heb oog voor de draagkracht van het kind
◦ daag negatieve cognities uit

ii. Gestructureerde methoden
Het  kind  een  werkblad  aanbieden  waarop  de  gedachten  links  worden  genoteerd  en  de
rechterhelft  van het blad wordt vrijgehouden om de frequentie,  intensiteit,  valentie van de
gedachten  en/of  hantering  ervan  aan  te  geven  op  de  verschillende  meetmomenten.
Dagboekopdrachten zijn heel geschikt als gestructureerde methodiek om cognities concreet te
maken. Ook de semigestructureerde gesprekken zoals de neerwaartsepijltechniek: wat zegt mij
dit over deze gedachte, over de anderen, over de wereld of over mijzelf?

iii. Vragenlijsten
Gestandaardiseerde  cognitievragenlijsten  voor  kinderen  vanaf  de  leeftijd  van  8  jaar,  zoals
bijvoorbeeld de Penn State Worry Questionnaire. Ook klassieke klachtgerichte lijsten kunnen
geschikt zijn, bijvoorbeeld de kinderversie van de Young Schema Questionnaire. 
De cognitieve theorie stelt dat cognities, emoties en coping het gevolg zijn van activatie van
disfunctionele schema's. 



iv. Hulpmiddelen: teken-, knutsel-; spel- en dramatechnieken
Bij  alle  CGT-methoden is  het  vatten  van de  relatie  gevoel-gedachten-gedrag  een  belangrijk
uitgangspunt. 
1. Positieve en negatieve gedachten en gevoelens identificeren: via dieren, natuurfenomenen of
archetypische helden.
2.  Intensiteit  en frequentie  van gevoelens meten:  via  ladders,  thermometers  of  glazen met
verschillende graden van vulling.
3. Het verband tussen gedachten, gevoelens, gedragingen en omgevingsgebeurtenissen in kaart
brengen: via uurwerken of een kompas.

v. Cognitieve processen meten
Mogelijke vertekeningen bij het verwerken van informatie:
Aandachtsbias - Emotionele stroopparadigma

- Auditieve/Visuele Dot probe taak

Interpretatiebias - Ambigue situaties
- Secure Base Script Test
- Gemanipuleerde feedback

Geheugenbias - Geheugentaak woorden/verhalen

C. Basiselementen van CGT bij kinderen
i. Een kader scheppen voor CGT

Om  zijn  gedachten,  gevoelens  en  gedragingen  beter  te  herkennen,  te  begrijpen  en  indien
mogelijk ten goede te sturen. Dit leerproces kan het best gebeuren in een therapeutisch kader
dat ook gestructureerd en herkenbaar is. 

ii. Het behandelingsmodel introduceren: de rationale
Er  wordt  gewerkt  aan een elementair  inzicht  in de  relatie  tussen gevoelens,  gedachten en
gedrag. 

iii. Doel vaststellen en motivatie opwekken
Een  lijst  maken van voor-  en  nadelen  van in  therapie  komen en die  worden tegen  elkaar
afgewogen. 

Als het kader voor CGT geschapen is, het basisidee begrepen en de therapeutische relatie geïënstalleerd
is, kan er van diverse CGT-methoden gebruikgemaakt worden.

D. Zelfregulatie
De motivatie en het vermogen tot het sturen van het eigen handelen met het oog op een zelfgekozen
doel. Vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar begint het kind zijn eigen gedrag te sturen met behulp van
deze geïënternaliseerde verbale instructies. 
Om zelfregulatie te ontwikkelen, is een duidelijk doel nodig dat het kind voldoende motiveert. 

i. Zelfobservatie en zelfmonitoring van gevoelens, gedachten en gedrag
Concretiseren van de antecedenten, gedachten, gevoelens, gedrag en de consequenten. 

ii. Zelfevaluatie
De eigen geobserveerde gedragingen vergelijken met een vooraf bepaald criterium. Het is vaak
nodig de kinderen te leren doelen en subdoelen die ze aan zichzelf stellen te beoordelen aan de
hand van criteria als haalbaarheid, wenselijkheid en fairheid. 

iii. Stimuluscontrole
Antecedenten niet enkel vermijden, beter is het nog ze actief te wijzigen of te leren de situatie
anders te interpreteren.



iv. Aanleren van nieuw hanteringsgedrag
Echte (zelf)controle verwerft men als men een ander alternatief gedrag ter beschikking heeft.

v. Zelfbeloning en zelfbestraffing
Kind en therapeut bepalen samen welke vooral aantrekkelijke consequenties verbonden zullen
zijn aan het uitvoeren van een actie en/of het bereiken van een resultaat. 

E. Zelfinstructiemethoden en stressinoculatietraining
Via  taal  verwerft  het  kind  cognitieve  en  metacognitieve  vaardigheden  die  zijn  gedrag  en  emoties
beïënvloeden.  Met  behulp  van  interne  spraak  in  de  vorm  van zelfinstructies  kunnen  we  ons  eigen
gedrag en gevoelens beïënvloeden en sturen. 

i. Zelfinstructietraining
Aan  de  orde  wanneer  bij  probleemanalyse  blijkt  dat  de  specifieke  manier  van  zichzelf
toespreken van een kind op onvoldoende of op een negatieve manier zijn gedrag en gevoelens
beïënvloedt. Verloopt in 5 stappen: 

• Hoe  doe  ik  het  gewoonlijk?  (via  de  radioreportertechniek,  Thinking
Aloud-methode)

• Helpende zelfinstructies bedenken
• Therapeut leest ze hardop voor
• Zelf hardop voorlezen met instructies
• Zonder instructies, steeds meer binnensmonds

ii. Stressinoculatietraining
Als  er  sprake  is  van  overmatig  negatieve  emotionele  arousal,  eventueel  geassocieerd  met
lichamelijke  verschijnselen  zoals  hyperventilatie  en  functionele  pijnklachten.  De  training
verloopt in 3 fasen: 
1/ Het kind leert zijn disfunctionele gedachten, gedragingen en gevoelens herkennen.
2/ Andere zelfspraak  en gedrag ontwikkelen,  onder  andere omtrent  de  betekenis  van zijn
lichamelijke stressreacties.
3/ Deze zelfspraak en gedrag testen in zijn dagelijks leven via huiswerkopdrachten. 

Cognities Fysiologische
reacties

Gedrag Werkmethoden

Educatieve fase Herkennen van cognitieve 
fouten in de verwerking van 
informatie over de gebeurtenis 
en over de eigen 
hanteringsmogelijkheden

Herkennen van 
lichaamssignalen: 
evalueren van 
spanning met VAS

Herkennen van 
vlucht- en 
vermijdings- of 
vechtgedrag

Gesprek, 
gedachten- 
gevoelensdagboek, 
muizenissen en 
vlindergedachten

Aanleerfase Correctie van de cognitieve 
fouten door het ontwerpen en 
aanleren van alternatieve 
zelfspraak

Aanleren van 
spierontspanning, 
ademrelaxatie, 
gebruik van 
rustgevende 
beelden

Voorzien in een 
ander scenario of 
een nieuwe rol

Taart, 
tegenspreekspel, 
helpend halssnoer, 
schatkist, verhaal, 
rollenspel volgens 
ander scenario

Toepassingsfase Zichzelf het nieuwe verhaal 
vertellen in reeë le situaties in het
dagelijks leven met behulp van 
cue-cards waarop de essentie 
staat verwoord of afgebeeld; 
nagaan in hoeverre dit lukt, 
welke situaties moeilijk blijven, 
zoeken naar gevarieerde 
alternatieve zelfinstructies

Gebruik van 
ontspanningstech
nieken telkens als 
spanning stijgt, op
school, op het 
voetbalveld, bij de 
arts

Uitvoeren van 
nieuw scenario of
rol: 
herorganiseren 
van de situatie, 
plannen in de 
tijd, uitvoeren, 
observeren van 
het verloop

Planning van het 
oefenen

 



F. Probleemoplossingsmethodiek
Problemsolving als de basis van elke gestuurde gedragsverandering die verloopt in 5 opeenvolgende
stappen: 
1/ observatie van een probleemsituatie
2/ probleemdefinitie in functie van een doel
3/ genereren van alternatieven
4/ evaluatie en besluitvorming
5/ verificatie

In  het  aanleerproces  kan  men  het  best  gebruikmaken  van  zelfinstructies.  Bekend  is  het
trainingsbeertje Fozzy, die de kinderen leert in elke situatie 4 vragen te bedenken: 

• Wat is het probleem?
• Hoe los ik het op?
• Volg ik mijn plan nog?
• Hoe heb ik het gedaan?

Deze  vragen  worden  via  de  think-aloud-procedure  voor  het  verwerven  van  constructieve
zelfinstructies aangeleerd. 

i. Toepassingsmogelijkheden
De problemsolving-benadering heeft zich vooral gericht op kinderen met een gedragstekort of
een  tekort  aan  zelfcontrole,  bijvoorbeeld  voor  hyperactiviteit,  overmatige  agressiviteit  of
ondermaatse schoolprestaties. Het model vindt men nu ook terug als onderdeel van een CGT-
behandeling  voor  internaliserende  klachten  zoals  angst  en  depressie,  maar  ook  in  de
behandeling van psychosomatische en pediatrische aandoeningen.

Depressieve  kinderen  het  onderscheid  leren  maken  tussen  problem  focused  (coping)  en
emotion  focused  (emotieregulatie)  problemsolving:  sommige  problemen  zijn  moeilijk
oplosbaar en dan kan je beter de problemsolving-stappen gebruiken om het negatieve gevoel te
leren hanteren in plaats van het probleem zelf. 

G. Cognitieve herstructurering
De cognitieve theorie (Beck) heeft als basisaanname dat iedereen voortdurend informatie verwerkt en
op basis van die ervaringen en gedachten cognitieve schema's opbouwt over zichzelf, de anderen en de
wereld. Wanneer deze schema's maladaptief zijn, kunnen ze een verstoorde verwerking van de realiteit
met zich meebrengen. 

Het driefasenmodel:
1/  Identificatie  van  de  huidige  gedachten,  negatieve  gevoelens,  onaangepaste  gedragingen  en  de
onderliggende assumpties en schema's. 
2/ Cognitieve uitdaging via socratische dialoog.
3/  Genereren  van  alternatieve,  aangepaste  cognities  die  niet  tot  overmatige  angst,  piekeren  of
spanning leiden, maar daarentegen het kind helpen om beter met bepaalde probleemsituaties om te
gaan. 

Socratische dialoog = therapeut geeft geen antwoorden maar slechts vragen stelt en steeds opnieuw
twijfel zaait over de zekerheid of waarheid van een disfunctionele gedachte en zich behulpzaam opstelt
in het formuleren van meer helpende gedachten. 

Ter  ondersteuning  worden  kindvriendelijke  werkbladen  en  huiswerkopdrachten  meegegeven  met
daarop bepaalde uitnodigende vragen. Er zijn twee manieren om correcties te bewerkstelligen:

➢ Via de weg van het inzicht: W-vragen, kansberekeningen, meerdimensionel denken, bewijzen
zoeken voor en tegen, VAS schalen, clieënt overtuigt therapeut.

➢ Via de weg van de ervaring: gedragsexperiment.



i. Toepassingsmogelijkheden
Bij  elk  specifiek  patroon  van  klachten  liggen  typische  denkfouten  aan  de  oorsprong.  Dit
betekent  dat  er  specifieke  behandelingsprogramma's  nodig  zijn  die  per  klacht  de  typische
denkfouten aanpakken. 

Denkfouten Na te streven veranderingen

Selectie aandacht voor spanningsverhogende 
prikkels

Bredere analyse van het ervaringsveld

Interpretatie van de situatie als een gevaar, 
een bedreiging of een onoplosbaar probleem

Interpretatie van de situatie als een (op te lossen) 
probleem, een moeilijkheid, een uitdaging, een test

Selectieve abstractie van eéeén element van de 
ervaring

Ervaringselement in context plaatsen

Dichotomiseren = in twee categorieeën Gedifferentieerd classificeren, gebruikmakend van 
dimensies

Overgeneraliseren = minimaliseren van 
positieve elementen en overdrijving van 
negatieve elementen

Differentieëren = objectiveren van positieve en 
negatieve elementen van de ervaring

Personaliseren = egocentrisch interpreteren 
van een situatie of van gebeurtenissen als 
rechtstreeks betrokken op zichzelf

Diversifieëren =  wat er gebeurt meer zien als resultaat 
van een veelheid van factoren, en niet zozeer in relatie 
tot jezelf

• Depressieve  jongeren:  vertonen  vaak  overgeneraliseringen,  nemen  te  vaak  de
verantwoordelijkheid voor iets op zich en beschikken over weinig positieve gedachten.

• Agressieve  jongeren:  maken  vooral  fouten  in  ambigue  situaties  en  interpreteren
steevast de situatie als bedreigend.

• Angstige jongeren: schatten de gevolgen van een gebeurtenis zeer snel catastrofaal in
en vertonen ook denkfouten in beoordelingsmomenten.

Een  nieuwe  interessante  toepassing  is  de  schematherapie:  volgens  de  schematherapie  zijn
disfunctionele  cognities  gekoppeld  aan  diepgewortelde  kernovertuigingen.  Het  in  kaart
brengen van de meest voorkomende schema's kan met de Young Schema Questionnaire (YSQ).
Aangezien  schema's  zich  meestal  in  een  interpersoonlijke  context  ontwikkelen,  kan  het
gebeuren  dat  de  therapeutische  relatie  aangewend  moet  worden  om  deze  schema's  bij  te
sturen. 

H. Indicaties en contra-indicaties
Het  aanwenden  van  cognitieve  interventies  veronderstelt  bij  het  kind  een  aantal  cognitieve  en
metacognitieve  vaardigheden.  Naast  taalontwikkeling  vereist  dit  proces  ook  voldoende
geheugencapaciteit.  Andere  factoren  waarmee  rekening  moeten  worden  gehouden  zijn  de
aandachtsspanning, het inzicht en het redeneervermogen. 

De therapeutische vooruitgang is beter wanneer de ouders in de interventie worden betrokken en
thuis  meewerken aan de generalisering  van zelfinstructies  en andere aangeleerde methodieken in
diverse probleemsituaties. De ouders kunnen daarom het best getraind worden als helper-therapeut.

I. Tot besluit
Het  moet  gesteld  worden  dat  het  gedrag  een  onmisbare  toegang  blijft  om  verandering  te
bewerkstelligen. Vooral bij kinderen is gedragsinoefening nodig ter bevordering en generalisering van
de nieuw aangeleerde cognities. 



8. Behandelmethodieken 3: Experieëntieel werken met kinderen en jongeren
Ouder-kind interacties
Methodiek: psychodrama

Het 'psychodramatisch actiesociogram' met kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte
psychotherapie

A. Een ontwikkelingsgerichte psychotherapie

i. Het fenomenologisch-dialectisch persoonsmodel (Fe-Di-P-model)
Het  model  beoogt  psychische  ontwikkelingen  gedurende  de  levensloop  te  beschrijven,  te
verklaren en te beïënvloeden. 
Basisprincipe:  de  ervaring van persoonlijke  tegenstellingen kan kwalitatieve veranderingen
stimuleren via inherent dialectische processen + dat de inhoud van deze processen in hoge
mate gekenmerkt wordt door relationele en existentieë le themata. 
De  persoon  als  een  dynamisch  ontwikkelende  relatie  tussen  het  ik  en  het  mij:  het  ik  als
subjectpool is in staat tot reflectie op het mij als objectpool. 
De ik-mij-reflectie is veel ruimer dan de zelf-reflectie op zich, aangezien de objectpool (het mij)
naast subjectieve zelfconstructies ook alle interpretaties omvat van de sociale en objectwereld. 

Deze 3 dimensies krijgen elk een dialectisch tegenstellingscomponent in hun respectieve ideaalbeelden: ↴

Zelfbeeld Wie  ben  ik  in  deze  wereld  met  mijn
mogelijkheden en tekorten?

Ideaal-zelf Wie  zou  ik  willen  zijn  en  worden  in  een
wereld waarin ik zou willen leven?

Alter-
beeld

Hoe zijn de anderen in hun wereld? Ideaal-alter Hoe  zouden  de  andere  moeten  zijn  in  een
ideale wereld?

Meta-zelf Welk beeld hebben de andere van mij
en mijn wereld?

Ideaal-
meta-zelf

Welk  beeld  zouden  de  anderen  van  mij  en
mijn wereld moeten hebben?

De positieve duiding van tegenstelling-of crisiservaring als mogelijke motiverende kracht. Het
uiteindelijke  doel  van  de  therapie  is  de  ontwikkeling  van  de  persoon  naar  maximale
zelfactualisering door ontdekking van de eigen mogelijkheden en sterktes in een harmonische
relatie  tot  significante  anderen  en  de  gehele  omringende  wereld.  Door  de  ik-mij-reflectie
kunnen al te strakke, vastgeroeste constructies over zichzelf en de anderen worden versoepeld.

ii. Oorsprong en ontwikkeling van de ik-mij-dynamieken
De verschillende reflectiemogelijkheden reeds vroeg in de kindertijd te situeren, hoewel deze
nog  grotendeels  beperkt  zijn  tot  emotionele  en  situationele  attributies  en  een  nog  zich
ontwikkelend vermogen om simultaan verschillende representaties te beschouwen. Vanaf 6 aè  7
jaar  treedt  er  een  verrijking  van  de  fenomenologische  beelden  op:  het  kind  zal  de
interpretatieve aard van representaties volledig leren te apprecieëren. 

B. Psychodrama en het sociaal atoom
= een psychotherapeutische methode die meestal in een groep wordt toegepast, waarbij een groepslid
(protagonist)  in  de  therapiesessies  wordt  aangespoord  om  via  rollenspel  en  dramatische
zelfpresentatie de eigen acties te continueren. 

i. Het psychodramatisch actiesociogram
Sociaal  atoom:  het  kleinste  netwerk  van  alle  subjecten waarmee  een  persoon zich  op een
intense wijze emotioneel verbonden voelt. In actie gebracht: inleidend situeert de protagonist
zijn significante anderen ruimtelijk in een relationeel-affectieve afstand tot zichzelf en elkaar
(dit  is  de  exteriorisering-objectivering  van  zijn  sociaal  atoom).  Vooral  aangewezen  bij
relationele problemen.



Hierdoor: 
▪ In zeer korte tijd een diagnostisch 'levend' overzicht van het sociaal netwerk van de

protagonist tot uitdrukking
▪ Kan leiden tot de ontdekking van alternatieve interpretaties over zichzelf in relatie tot

significante anderen
Fasen: 
1. De concretisering van de fenomenologische realiteit: infrastructuur (zelfbeeld, alter-beeld
en meta-zelf).
2. De  concretiscering  van  het  ideaal  fenomenologische  beeld:  suprastructuur  (ideaal-zelf,
ideaal-alter en ideaal-meta-zelf). 
3. Leerproces: hoe het ideaalbeeld te verwezenlijken?
4. Na de concrete toepassing in de reeë le situatie, volgt het leren van feedback gevolgd door
persoonlijke bijsturing.

ii. Het psychodramatisch actiesociogram voor kinderen
Beperkingen zoals een kortere aandachtsboog, beperktere verbale mogelijkheden en de nog
beperkte rolnemingsvaardigheden. 
- van stoelen naar popjes
- toevoeging van speeldiertjes en fantasiefiguren
- vermijden van lange procedures
- concrete dialogen via de popjes
- constructie van een kinderset; Children's Psychodrama-Puppets Kit

C. Praktische illustratie
De negatieve ervaringen worden in de vroege kindertijd op een preverbaal niveau opgeslagen in het
zogenaamde 'intern werkmodel' dat de verhouding tot zichzelf en anderen duurzaam zal bepalen. 

Voorbeeld van een dialectisch proces met een dubbele negatie via een triadisch verloop: 
1/ These: John is zichzelf (zelfbeeld)
2/ Anithese: hij wordt zijn moeder (alter-beeld), daardoor 'negeert' hij zichzelf (zelfbeeld); terwijl hij
zijn moeder is wordt gevraagd wat moeder van haar zoon vindt (meta-zelf van John)
3/  Synthese:  John  'negeert'  zijn  alter-beeld/meta-zelf  (John  als  moeder)  en  wordt  weer  zichzelf
(zelfbeeld)

D. Nabeschouwingen en recente ontwikkelingen
Een veilig-geborgen therapeutische werkrelatie is essentieel. De constructie van de fenomenologische
realiteit  en  de  ideale  situatie  kunnen  worden  doorgewerkt  onder  voorwaarde  van  zeer  concrete
vraagstelling, direct spatiale actie en ondersteuning door dubbelingen. 
Het  ligt  in  de  bedoeling  van  deze  methodiek  om  bij  een  verdere  toepassing  naast  het
structureringsvermogen en ontdekking van alternatieve interpretaties over zelf en anderen, ook de
rolnemingsvaardigheid en de positieve zelfwaardering te stimuleren. 



Psychodrama: een actiegerichte invalshoek

A. Situering van psychodramatechnieken binnen de clieëntgericht-experieëntieë le benadering
Deze combinatie  maakt het  mogelijk  om in een authentieke relatie  met de  therapeut,  binnen een
persoonlijk doorleefde hier-en-nu-situatie een integratie van emoties, cognities, spreken en handelen
te realiseren. 
Processignalen wanneer het nuttig is om de actietechnieken in te schakelen: 

• zich verbaal moeilijk uitdrukken
• zich verschuilen achter rationalisaties
• zwakke interne en/of externe structurering
• therapie dreigt te stagneren
• kinderen en jongeren

B.  Theoretisch  kader:  een  ontwikkelingsgerichte  benadering  vanuit  een  existentieel-dialectisch
perspectief

➢ Fenomenologisch:  de  unieke  subjectieve  inhoud  en  betekenis  die  elke  mens  verleent  aan
zichzelf en de omringende wereld.

➢ Dialectisch: het onderliggende proces dat aan de basis ligt van ontstaan en ontwikkeling van
deze inhouden. 

De zes vragen vormen de basis vaan een therapeutisch werkbaar, levend referentiekader, bestaande uit
zes  persoondimensies.  Bij  elke  dimensie  kan  men  reflecteren  vanuit  de  drie  verschillende
tijdsperspectieven en kan men bovendien een extern en een intern aspect differentieëren. In klinische
sessies  is  het essentieel  dat de therapeut de subjectieve fenomenologische visies van de clieënt  als
uitgangspunt neemt, hoe bizar en onrealistisch die ook mogen lijken. In essentie betreft het hier een
doorbreken  van  verstarde  percepties  over  zichzelf  en  significante  anderen  als  start  voor  een
persoonsontwikkelingsproces.  Een  positieve  zelfwaardering  of  het  gevoel  van  fundamentele
aanvaarding van de eigen persoon is een kroonvoorwaarde tot persoonsontwikkeling. 

Diverse dialectische conflicten kunnen worden onderscheiden: 
• interdimensionele conflicten: tussen infrastructurele beelden en suprastructurele
• intradimensionele conflicten: tussen de interne en externe inhouden
• tussen subjectieve fenomenologische interpretaties en alternatieve constructies

C. Psychodrama: stadia en technieken geïëllustreerd bij een groep adolescenten

i. Opwarmingsfase
De openheid bij de groepsleden en de groepscohesie stimuleren. Beklemtonen van absolute
geheimhouding, respect voor en aanvaarding van elkaar, en de absolute vrijheid. 

ii. Actiefase
De protagonist zal een probleemsituatie in het hier en nu levendig voorstellen in concrete actie.
Eerst met de clieënt exploreren wel processignaal in de beleving van de clieënt op de voorgrond
staat.  Nadruk  op  de  helende  werking  van  plotselinge  emotionele  ontladingen  om  tot
herstructurerend inzicht te komen. 
Het grote voordeel van rolwisseling bestaat eruit dat bij intense gevoelsmomenten, waarin men
bijzonder ontvankelijk is voor informatie, de protagonist verplicht wordt om zich in te leven in
de antagonist.
In de afsluiting van deze fase is het de taak van de director op de groepsleden psychisch terug
te begeleiden naar de groepsruimte en de groep. 

iii. Sharing
Eerst is er de sharing vanuit de rollen waarbij de groepsdeelnemers (die als hulp-ego's rollen
speelden) kunnen uitdrukken hoe zij zich in deze rol voelden. Daarna kunnen alle groepsleden
in de ik-vorm uiten wat zij door het psychodrama van de protagonist in hun eigen leven hebben
herkend. 



3 hoofdfuncties: 
◦ protagonist ontvangt van de groepsleden ondersteunende feedback
◦ versteviging van de groepscohesie
◦ een soort groepscatharsis

D. Toepassing van het psychodramatisch actiesociogram

i. Het actiesociogram: protocol voor jongeren en volwassenen
FASE  A:  Fenomenologische  realiteit  versus  ideaalbeeld,  met  intense  doorwerking  van
onderliggende emoties en cognities. 
FASE B: Leerproces en 'oefening in het veld' (hier wordt het verband gelegd met de realiteit).
FASE C: Psychodramatische analyse van de reeë le acties van zelf en anderen, inclusief feedback
en gecorrigeerde actieplanning. 

Een van de belangrijkste taken van de director is om de aanwezige constructieve krachten in de
groep  volwaardig  te  benutten.  Zelf-diagnostische  processen  kunnen  ondersteund  en
geïëntensifieerd worden indien aan de persoon de mogelijkheid wordt geboden om zich effectief
te verplaatsen van de ene ik-positie naar de ander door reeëel de antagonist te ontmoeten en te
worden binnen een concrete tijdruimtelijke ervaring. Via de actiegerichte methodes in concreet
herleefde situaties, kunnen de problemen grondig worden doorgewerkt. 

ii. Het actiesociogram: aanpassing voor kinderen
Noodzakelijke aanpassingen: het individueel werken, een iets langere opwarmingsfase, meer
tijd  voor  de  opbouw van een veilige  werkrelatie  met  de  therapeut,  kortere  sessies,  fase  A
opsplitsen,  werken  met  concreet  materiaal,  zeer  eenvoudige  vraagstellingen,  meer  de
fantasiewereld van het kind volgen en dit alles in een speels veilig klimaat. 

E. Samenvattende conclusie en effectstudies
Er wordt groot belang gehecht aan de beschrijving van onderliggende processen en zeer speciaal aan
de ervaring van tegenstellingen onderbouwd door het dialectisch procesverloop als stuwende kracht
in ontwikkelingsprocessen. Het is duidelijk dat het ontwikkelings- en clieëntgericht kader belangrijke
gemeenschappelijke kenmerken vertonen, vooral in hun experieëntieel karakter en met hun klemtoon
op het dialogisch constructivisme.  Op eéeén factor echter scoren de psychodramagroepen significant
hoger dan de clieëntgerichte, namelijk op 'directieven krijgen van de therapeut'. 

 



9. Behandelmethodieken 4: Schematherapie bij adolescenten
Werken met adolescenten
Methodiek: Aanvullende methodieken op klassieke cognitieve therapie: schematherapie

Schematherapie bij jongeren lijkt veelbelovend

Hoe eerder disfunctionele schema's worden aangepakt, des te groter de kans is dat jongeren leren deze
te doorbreken en zo te voorkomen dat een persoonlijkheidsproblematiek volledig tot ontwikkeling
komt.  Schematherapie  is  een  vorm  van  psychotherapie  die  helpt  om  de  oorsprong  van
gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. 

A. Wat zijn schema's? 
Een geheel van herinneringen, cognities, emoties en lichaamsreacties. Centraal in de schematherapie
staan de  basisbehoeften  en de  vervulling  daarvan.  Frustraties  bij  de  vervulling  kunnen leiden  tot
disfunctionele schema's. Er zijn drie manieren waarop mensen met hiermee omgaan (copingreacties):

• vermijding
• overcompensatie
• overgave

Modi = geheel van de (dis)functionele schema's en copingreacties die op een bepaald ogenblik actief
kunnen zijn. 

B. Verloop van de behandeling

i. Eerste fase: modusinteractiemodel
Opbouwen  van  de  therapeutische  relatie.  Modi  zijn  voor  jongeren  snel  herkenbaar  en het
identificeren  van  de  modi  geeft  de  mogelijkheid  te  praten  over  probleemgedrag  op  een
ontschuldigende manier. 

ii. Tweede fase: werken met verschillende modi
Via imaginaties, stoelentechnieken wordt gewerkt met de kwetsbare kind-kanten om alsnog
aan  niet  voldane  behoeften  te  voldoen  en  aan  trauma's  te  werken.  De  jongeren  worden
uitgenodigd copingmodi meer opzij te zetten en disfunctionele oudermodi te ontkrachten om
zo meer ruimte te geven aan eigen gevoelens en behoeften. 

iii. Derde fase: gedragsverandering
Vaak nodig om met 'gezond' gedrag te experimenteren en verder te oefenen. 

C. Conclusie
Het  werken  met  modi  biedt  adolescenten  en  hun  ouders  een  kader  waarbinnen  ze  hun  vaak
verwarrende 'kanten' en bijhorende gevoelens beter kunnen begrijpen. 
Contra-indicaties: 

• ernstige as 1-problematiek
• ontwikkelingsstoornissen
• te sterke ontregeling van emoties



Vroege onaangepaste schema's bij kinderen: ontwikkeling en validatie van de schema-
inventaris voor kinderen

De psychometrische eigenschappen van de Schema Inventory for Children (SIC) werden onderzocht in
een niet-klinisch multi-etnische sample van kinderen van 8 - 13 jaar oud.

A. Introductie
Young's cognitieve schemamodel van psychopathologie gaat uit van een constructivistisch perspectief,
waarbij het wordt begrepen dat individuen gedurende hun leven voortdurend en actief hun ervaringen
structureren  en  herstructureren,  hun  persoonlijke  werkelijkheden  construeren  en  hun  eigen
representatieve  modellen  van  het  zelf,  anderen  en  de  wereld  creeëren.  Hij  stelde  dat  kennis  van
onvervulde  of  gefrustreerde  emotionele-  en  ontwikkelingsbehoeften  vroeg  in  het  leven  wordt
opgeslagen in schema's, wat leidt tot een groter risico op psychopathologie. Deze early maladaptive
schema's  (EMSs)  dienen  als  leidraad  voor  de  interpretatie  van  informatie  en  het  oplossen  van
problemen. 
Het doel van de huidige studie was om een schemavragenlijst samen te stellen voor kinderen met
meerdere items per schaal en alle 15 EMS's te vertegenwoordigen. Er werd onderzocht of alle schema's
ook  bij  deze  kinderen  kunnen  worden  geïëdentificeerd.  De  test-hertest  betrouwbaarheid  van  de
geïëdentificeerde  factoren  werd  beoordeeld,  om  te  onderzoeken  of  deze  schemafactoren
representatieve stabiele constructies representeren. De concurrerende validiteit van het opstellen van
schema's werd onderzocht door ze te relateren aan het temperament en aan depressieve en agressieve
gemoedstoestanden.

B. Methodieken
De participanten representeerden een multi-etnische sample (N = 578) van 8 - 13 jaar, 44% waren
jongens. 
Metingen: 

• Schema  Inventory  for  Children:  De  75  items  zijn  specifiek  geconstrueerd  om  de  15
schemaconstructies van de YSQ te vertegenwoordigen. De items van de SIC moesten verwijzen
naar het hier en nu, omdat ze omgaan met schadelijke ervaringen die nog steeds aan de gang
zijn.

• Early  Adolescent  Temperament  Questionnaire  -  Revised:  met  drie  temperamentdimensies
(positieve  affectiviteit,  negatieve  affectiviteit,  inspannende  controle)  en  twee
stemmingsschalen (depressieve stemming, agressieve stemming). 

C. Discussie
Acht van de oorspronkelijke 15 schemafactoren konden worden geïëdentificeerd, evenals drie nieuwe
factoren,  die  elk  een  theoretisch  betekenisvolle  combinatie  van  oorspronkelijke  schemafactoren
bevatten. 
Wantrouwen/misbruik

Mislukken/falen

Kluwen/onderontwikkeld zelf

Onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline

Strenge normen/overkritisch zijn

Zelfopoffering

Tekortschieten/schaamte

Veeleisendheid/grootsheid

Eenzaamheid: Sociaal isolement/vervreemding
Emotioneel tekort

Kwetsbaarheid: Verlating/instabiliteit
Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar

Onderwerping: Onderwerping
Emotionele inhibitie
Afhankelijkheid/incompetentie



Deze  jonge  kinderen,  tot  op  zekere  hoogte,  presenteren  dezelfde  schema's  als  geïëdentificeerd  bij
adolescenten en volwassenen.
Terwijl alle oorspronkelijke schema's konden worden geïëdentificeerd bij adolescenten en volwassenen,
ontstond er een minder gedifferentieerd beeld in ons onderzoek met kinderen.
Verschillende verklaringen kunnen worden aangevoerd:

• Het  kan  zijn  dat  schema's  meer  fijnkorrelig  worden  door  de  leeftijd,  dus  bij  deze  jonge
kinderen worden meer clusters van negatieve thema's gevonden.

• Deze studie was gebaseerd op een niet-klinische sample.
• Het is mogelijk dat onvoldoende item-dekking van de individuele schema's hen niet in staat

stelde om naar voren te komen als afzonderlijke factoren.
Deze studie geeft aan dat persoonlijkheid al redelijk stabiel is in de kindertijd. Multivariate analyses
lieten  zien  dat,  zoals  verwacht,  de  meeste  schema's  positief  gerelateerd  zijn  aan  de
temperamentdimensie  'negatieve  affectiviteit'  en  in  enkele  gevallen  negatief  gerelateerd  zijn  aan
'effortful  control'.  Zoals  voorspeld,  waren  de  meeste  schalen  van  de  SIC  positief  gerelateerd  aan
agressieve en vooral depressieve gemoedstoestanden.
De grootste positieve verbanden tussen schema's en agressieve gemoedstoestand werden gevonden
voor:

▪ Tekortschieten/schaamte
▪ Wantrouwen/misbruik
▪ Veeleisendheid/grootsheid
▪ Onvoldoende zelfcontrole/zelfdiscipline

De somscore van de items van de schaal 'veeleisendheid/grootsheid' leek een half jaar later een sterke
voorspeller van agressief gedrag te zijn. Het is dus van groot klinisch belang deze vier schema's bij
jonge kinderen te kunnen identificeren. 
Hoewel de meeste schema's bij kinderen gerelateerd waren aan indicatoren van psychopathologie,
onthulden  twee  schema's  een  ander,  tegenovergesteld  patroon:  zelfopoffering  en  kluwen.  In
tegenstelling tot Young's theorie kunnen deze schema's niet als onaangepast worden beschouwd in de
kindertijd. In de egocentrische fase van de kindertijd kan zelfopoffering adaptief blijken te zijn, terwijl
later  in  het  leven,  wanneer  iemand  meer  voor  zichzelf  moet  zorgen,  sterke  overtuigingen  van
zelfopoffering in toenemende mate pathologisch kunnen worden.

Sterke punten van het onderzoek: 
✔ het cross-validation design
✔ de  concurrent  validiteit  werd onderzocht  door  middel  van multivariate  analyses,  rekening

houdend met de gedeelde variantie 
Beperkingen van het onderzoek: 

✗ niet-klinische samples van schoolkinderen werden onderzocht
✗ middelmatige betrouwbaarheidsgraden van de factor
✗ cross-sectionele analyses van zelfrapportages



10. Therapieplan: protocollen inlassen en kiezen
Effectiviteit RCT, protocollen en illustratie werkboeken
Methodiek: cognitieve therapie bij kinderen en volwassenen

Kinderen met psychische klachten: aanzet tot evidence-based werken

A. Inleiding: evidence-based werken is niet zo evident
Het  stellen  van  kwaliteitseisen  aan  de  behandeling  van  kinderen  en  jeugdigen  is  hard  nodig.
Onderzoekers rapporteren al lang dat de klassieke kinder- en jeugdpsychotherapie ('care as usual')
geen  aantoonbare  effecten  heeft.  Uit  onderzoek  werd  geconcludeerd  dat  een  protocolgebaseerde
behandeling het beter doet. 
De bekendste index voor effectgrootte is Cohen's d die als volgt berekend wordt: wil men een therapie
evalueren,  dan  vergelijkt  men  de  testscore  van  een  groep  behandelde  mensen  voor  en  na  de
behandeling, waarbij degenen die tijdens de behandeling afhaakten ook geïëncludeerd worden en dit
verschil wordt gedeeld door de standaarddeviatie. 
Alleen wanneer de studies over klachtgerichte behandelingsmethodieken voldoen aan alle eisen van
goed  onderzoek,  leiden  tot  goede  resultaten  en  de  effecten  zijn  aangetoond  door  minstens  twee
verschillende  onderzoeksgroepen,  spreekt  men  van  'Empirical  Supported  Treatment'  en  kan  men
spreken van 'evidence-based werken'. 

Criteria EST

1. Onderzoek met meerdere proefpersonen met aselecte toewijzing (gerandomiseerde, gecontroleerde trials of
RCT's).

2. Goed beschreven en dus repliceerbare behandelprocedures (uiteengezet in een protocol). 

3. Bewijsmateriaal voor eenduidige training van therapeuten en bewijs dat therapeuten zich aan de geplande
procedure houden (treatment integrity). 

4. Tests met klinische steekproeven (clinical trials). 

5. Resultaatbeoordeling met meerdere methoden.

6. Resultaat verkregen door minstens twee verschillende onderzoeksgroepen, onafhankelijk van elkaar.

7. Toetsing van de klinische significantie van resultaten.

8. Toetsing van behandeleffecten, naast symptoomverbetering, aan echte, functionele resultaten. 

9. Beoordeling van resultaten op lange termijn. 

Het is waarschijnlijk dat het toepassen van een dergelijk protocol effectiever is dan ongestructureerd
werken. 
Een goed behandelprotocol omschrijft: de doelgroep, de rationale, het aantal sessies, de activiteiten,
richtlijnen  voor  het  opzetten  van  de  behandeling,  de  inclusie-  en  exclusiecriteria,  de
huiswerkopdrachten en suggesties voor evaluatie van het effect van de behandeling. 

B. Behandelprotocollen: de voordelen op een rijtje
• Gebaseerd op heel veel ervaring van mensen die deze problematiek vaak jarenlang behandelen,

dus biedt een schat aan informatie. 
• Overdraagbaar en repliceerbaar (hierdoor is legitimatie mogelijk). 
• Gebaseerd op een theoretisch model of modellen waarin de antecedenten en gevolgen van een

probleem  in  kaart  zijn  gebracht,  vaak  ondersteund  door  onderzoeksgegevens  (rekening
gehouden met de diversiteit). 

• Getoetst op hun effectiviteit, en zijn doorgaans (veel) effectiever dan care as usual. 
Werken  met  protocollen  =  een  integratie  van  alle  beschikbare  wetenschappelijke  kennis  met  alle
beschikbare  klinische  expertise,  rekening  houdende  met  clieëntkarakteristieken,  cultuur  en
persoonlijke voorkeur. 



C. Wat werkt?
Werkzaam: 

◦ Het SLIK-programma: voedselweigering (kind-ouderprotocol)
◦ Slaapproblemen bij kinderen (ouderprotocol)
◦ Enuresis nocturna en urine-incontinentie (kind-ouderprotocol)
◦ Somatoforme stoornissen (kind-ouderprotocol)
◦ Oudertraining bij kinderen met een ASS en gedragsproblemen (ouderprotocol, groepsbehandeling)
◦ Kinderen... de baas!?: gedragsproblemen bij jonge kinderen (ouderprotocol, groepsbehandeling)
◦ Kinderen met ADHD (ouderprotocol, groepsbehandeling)
◦ Tics (kindprotocol)
◦ Denken  +  Doen  =  Durven:  groepsbehandeling  voor  kinderen  en  jongeren  met  angststoornissen

(kind-ouderprotocol, groepsbehandeling)

D. Richtlijnen bij het gebruik van een protocol

i. Een zorgvuldig assessment gaat aan een protocollair werken vooraf
Voldoet  het  kind aan de  criteria  van de  diagnose waarvoor  het  protocol  ontwikkeld is,  en
voldoet het aan de in- en exclusiecriteria?

ii. Protocollair werken vereist de nodige expertise
Vaardigheden  toepassen  die  men  zich  vaak  alleen  via  therapeutische  opleidingen  en/of
workshops  eigen  kan  maken.  De  concrete  training  van  protocollaire  technieken  is  een
belangrijk element van effectieve uitvoering. Behoefte aan training, gestructureerde supervisie,
feedback en een 'treatment integrity check'. 

iii. Protocollair werken vereist een goede therapeutische relatie
Juist omdat de methodieken vastliggen, is er vaak meer tijd om de therapeutische relatie uit te
bouwen. 

iv. Binnen het protocol moet er ruimte zijn voor individualisering
Vaak zijn protocollen gericht op het modale kind, maar dit betekent echter niet dat men moet
gaan  improviseren.  Een  keuze  voor  protocollair  werken  betekent  een  nieuwe,  planmatige
manier van werken met kinderen en hun gezin. 

v. Protocollair werken vraagt om participatie in een intervisiegroep
Te veel flexibiliteit en te veel aanpassing aan de gepercipieerde noden van de clieënt kunnen
contraproductief  zijn.  Bespreek  daarom  bij  voorkeur  de  voortgang  van  een protocl  in  een
monodisciplinaire intervisie-  of  supervisiegroep,  met collega's  die ervaring hebben met het
toepassen van hetzelfde  protocol.  Pas na afloop van het  protocol  is  een bespreking in een
multidisciplinaire staf zinvol. 

vi. Hoe om te gaan met comorbiditeit? 
Het advies aan behandelaars is om niet afgeleid te worden door comorbide problematiek, maar
op een eenvoudige en concrete wijze door te werken volgens het protocol aan de primaire
stoornis, en er vertrouwen in te hebben dat de effecten generaliseren naar andere mogelijke
problematiek.

E. Evaluatie: pleidooi voor een systematische evaluatie van elk behandeld kind
Indien een verandering klinisch significant is en betrouwbaar is, kunnen we dit beschouwen als een
echte verandering die ook relevant is voor de clieënt. De volgende criteria kunnen opgesteld worden bij
het evalueren: 

▪ aanwezigheid van de deelnemers per sessie
▪ tevredenheid van de deelnemers per sessie
▪ evaluatie van de kennis van de deelnemers over de geleerde sleutelconcepten
▪ evalueren of het kind diagnosevrij is
▪ vooruitgang  op  psychologische,  gevalideerde  en  betrouwbare  maten  (liefst  multi-

informant)



De therapeut kan zichzelf ook beoordelen op 'treatment integrity' en het is raadzaam om aandacht te
hebben voor een follow-upmeting tot minimaal 1 jaar na aanmelding. 
Voordelen van een casusgestuurd onderzoek (N=1 studies):

• laat toe de effectiviteit van de interventie te meten voor 1 specifiek kind
• zeer geschikt voor het bestuderen van een probleem dat niet frequent voorkomt
• meestal makkelijker te gebruiken in de praktijk en klinische settings

(Voorbeeld: ABA withdrawal design = voormeting/baseline - postmeting - follow-upmeting)

Methodes om de klinische significantie van de veranderingen van de symptomen te determineren bij
elk kind: het niveau van functioneren van het kind...
moet  vallen  buiten  de  range  van
de disfunctionele populatie

moet vallen binnen de rage van de
functionele/normale populatie

dichter  bij  het  gemiddelde  van  de
functionele  populatie  dan  bij  het
gemiddelde  van  de  disfunctionele
populatie

a = M1 ± 2s1 b = M0 ± 2s0 c = (s0M1 + s1M0)/(s0+s1)

Nadelen: 
-  Geen  informatie  over  hoe  goed
het  individu  functioneert  in
vergelijking  met  de  normale
populatie. 
- Bij veel overlap is de regel dat er
2  standaarddeviaties  verschoven
moeten worden te streng.
- Voor veel vragenlijsten zijn geen
standaarddeviaties  voor  de
disfunctionele populatie bekend.

Nadelen: 
- Wanneer veel overlap, is dit een
heel zwak criterium. 
- Wanneer weinig overlap, is deze
methode te streng. 

Een andere manier is nagaan of het kind verbeterd is ten opzichte van de voormeting (Reliable Change
Index = (x2-x1/Sdiff)

F. Toekomstperspectieven

i. Behandelmethodieken die mogelijk meer kwaad dan goed doen
Potential  Harmful  Therapies  (PHT):  Critical  Incident  Stress  Debriefing,  rouwtherapie,
survivalkampen of confrontatiestraffen, terug naar de baarmoeder, holding... Er zou een forum
moeten komen over PHT waarop hulpverleners via een website terechtkunnen. 

ii. Protocollen komen vanuit verschillende therapeutische invalshoeken
Oorspronkelijk  werden  protocollen  uitsluitend  ontwikkeld  vanuit  cognitief-
gedragstherapeutische  hoek.  Een  nieuwe  trend  is  dat  protocollen  niet  langer  verbonden
worden aan 1 therapeutische school. 

iii. Studies naar implementatie van protocollen, disseminatie en kosteneffectiviteit
Het  doel  van  kosteneffectiviteitsanalyse  is  om  beslissingen  van  zorgverzekeraars  en
beleidsbepalers  te  verbeteren  over  hoe  de  beschikbare  bronnen  het  best  besteed  kunnen
worden,  en  daarmee  de  individuele  en maatschappelijke  gezondheid  te  verbeteren.  Vooral
eenvoudige methodieken zoals monitoring en supervisie blijken van belang te zijn.

iv. Vastleggen van de behandelduur
De hier beschreven protocollen als richtlijnen waarbij flexibiliteit omtrent de planning van de
sessies en behandelduur in ieder geval moet mogelijk zijn.

v. Ontwikkeling van protocolvarianten
Heeft ertoe geleid dat bepaalde werkboeken voor clieënten omgevormd zijn tot zelfhulpboeken.
Er zijn meer workshops te verwachten waarbij het accent komt te liggen op het trainen van



vaardigheden voor het werken met een bepaalde problematiek. Sommige pleiten ervoor om de
beste  modules  uit  verschillende  protocollen  te  halen  en  deze  samen  aan  te  bieden.  Er
verschijnen steeds meer protocollen voor de begeleiding van de ouders van een kind met een
bepaald probleem. 

G. Besluit
Klachtgerichte  behandelprotocollen  zijn  meer  dan  welkom.  Ze  geven  meer  dan  ooit  de  actuele
ontwikkelingen  aan  op  het  terrein  van  de  kinderpsychotherapie.  Ze  zijn  overdraagbaar,
gestandaardiseerd en goed geeëvalueerd. Deskundig gebruik is nodig, hierbij denken we aan het in acht
nemen van de voorwaarden en richtlijnen, met mogelijkheden tot een flexibel gebruik en met oog voor
evaluatie van het gebruik ervan. 



Stemmingsproblemen en depressie

De  hoge  prevalentiecijfers  en  de  negatieve  psychosociale  gevolgen  benadrukken  het  belang  van
wetenschappelijk onderzoek naar vroege depressiesignalen en onderliggende mechanismen van de
ontwikkeling en het verloop van depressie bij kinderen en jongeren. 

A. Inleiding
Uit onderzoek kan worden afgeleid dat er bij  kinderen wel degelijk gevoelens van ellende kunnen
voorkomen  en  dat  deze  gevoelens  een  goede,  zij  aspecifieke,  indicatie  vormen  voor  psychische
stoornissen. Maar niet elke negatieve stemming zal tot een depressie leiden. 

B. Stemmingswisselingen bij kinderen: normale en abnormale uitingsvormen
Een depressieve stemming omvat het onvermogen om plezier te hebben en gaat gepaard met een
vermindering  van  interesse  en  motivatie.  Er  is  sprake  van  een  depressieve  stoornis  wanneer  het
depressief syndroom een langere periode aanwezig is en als de persoon daardoor in zijn functioneren
ernstig aangetast is. 

Dimensioneel: Categorisch:

Het tripartite model (Watson en Clark) DSM-5

Depressie: 
• hoge negatieve affectiviteit
• lage positieve affectiviteit

Angst: 
• hoge negatieve affectiviteit
• hoge fysiologische hyperarousal

➢ Majeure  depressieve  stoornis:  ten  minste
gedurende  twee  weken  een  pervasieve
verandering in de stemming, zich uitend in ofwel
depressieve  gevoelens  ofwel  een  geïërriteerde
stemming en/of verlies van interesse en plezier. 

➢ Persisterende  depressieve  stoornis:  een
depressieve  of  geïërriteerde  stemming  op  de
meeste dagen gedurende het grootste deel van de
dag gedurende een periode van een jaar. 

Kritiek: 
- kenmerken worden vaak niet door anderen opgemerkt
(ondergediagnosticeerd)
- gelijkstelling van depressie-uitingen voor alle leeftijden
gaat voorbij aan ontwikkelingspsychologische aspecten

C. Ontwikkeling en prognose
Prevalentie wordt geschat op 2-5% in de kindertijd. Op de leeftijd van 21 jaar een lifetime-prevalentie
van 12-15%. Blijkt dat depressieve jongeren een grote kans vertonen om steeds opnieuw in nieuwe
depressieve periodes te vervallen. Bovendien kwam men tot de pessimistische bevinding dat depressie
sterk  familiaal  is:  de  odds-ratio's  dat  een  eerstegraadsverwante  van  een  depressief  kind  ook  zelf
depressief is, is dubbel zo groot. Uit onderzoek kunnen we besluiten dat er verschillende trajecten zijn
die tot dezelfde uitkomst 'depressie' kunnen leiden (equifinaliteit), terwijl er anderzijds voor kinderen
met een depressie ook weer verschillende trajecten mogelijk zijn waarbij depressie bij sommigen kan
persisteren en bij anderen (gedeeltelijk) kan herstellen (multifinaliteit). 

D. Risico- en beschermende factoren
Er zijn proximale factoren (factoren in het kind) en distale factoren (factoren in de omgeving van het
kind en factoren in de levensloop). Een depressieve stoornis wordt veroorzaakt door zowel genetische
als omgevingsfactoren. De ontwikkeling of het voortbestaan kan in belangrijke mate beïënvloed worden
door de aanwezigheid van eéeén of meerdere stressoren. Niettemin is de reactie van het kind op deze
omgevingsfactoren sterk afhankelijk van bepaalde risicofactoren in het kind zelf. 



i. Risicofactoren in het kind (proximale factoren)
Genetisch onderzoek naar stemmingsstoornissen kan onderverdeeld worden in: 
◦ Familiestudies:  hieruit blijkt dat kinderen van ouders met een depressieve stoornis een

verhoogde kans hebben op depressie. Maar de rol van omgevingsfactoren als medieërende
factor zijn niet uit te sluiten. 

◦ Tweelingstudies:  bieden  het  voordeel  dat  zowel  de  rol  van  erfelijkheid  als  de  rol  van
gedeelde en niet-gedeelde omgevingsfactoren kunnen bestudeerd worden. Er blijkt wel een
erfelijkheid voor depressieve symptomen, zoals gemeten met zelfrpportage-instrumenten.
De  genetische  impact  zou  sterker  zijn  bij  jongens  en  zou  bovendien  groter  zijn  in  de
adolescentie in vergelijking met de kindertijd. 

◦ Adoptiestudie: vond geen genetisch effect. Een verklaring hiervoor zoekt men in de sterke
nature-nurturecorrelatie  die  wegvalt  in  adoptiestudies.  Dit  suggereert  dat  men  een
kwetsbaarheid tot depressie (nature) kan erven die evenwel alleen tot uiting komt in een
depressogene omgeving (nurture). 

Emotieregulatievaardigheden  van  jongeren,  die  sterk  beïënvloed  worden  door  hun
temperament. Er werd reeds meermaals vooropgesteld dat vooral jongeren met een hoge mate
van  negatieve  emotionaliteit  en  een  lage  mate  van  effortful  control  kwetsbaar  zijn  om
psychische  stoornissen  te  ontwikkelen.  Maladaptieve  strategieeën  die  vaak  voorkomen  bij
adolescenten met een depressie: rumineren, catastroferen en het onderdrukken van gevoelens. 
Een  beperkte  executieve  controle  van  emoties  zou  ook  een  belangrijk  onderliggend
mechanisme  kunnen  vormen  van  zowel  disfunctionele  informatieverwerking  als  van
maladaptieve emotieregulatie geassocieerd met een depressieve stoornis. 
Veel evidentie dat de cognitieve triade bij depressieve kinderen uitermate pessimistisch is (een
negatieve zingevingsstijl): 

▪ kijk op de wereld
▪ kijk op zichzelf
▪ kijk op hun toekomst

ii. Distale risicofactoren
Vroege  ouder-kindrelatiepatronen en opvoedingsstijlen.  Ouderlijke  opvoedingsvaardigheden
zoals  sensitiviteit  en  responsiviteit  in  belangrijke  mate  van invloed zijn  voor  een optimaal
functioneren van het jonge kind. Studies tonen aan dat controlerende of bestraffende reacties
van ouders op de emotionele uitingen van hun kind geassocieerd zijn met meer problemen op
het vlak van emotieregulatie en het gebruik van meer maladaptieve ER-strategieeën bij  hun
kind.  Bovendien  speelt  ook  de  emotionaliteit  van  de  ouders  zelf  een  belangrijke  rol
(intergenerationele transmissie van depressie). 
6 typen gezinsrisicofactoren als childhood adversities:

• ernstig drankprobleem
• ernstig probleem in de geestelijke gezondheid
• ernstige huwelijksproblemen en/of scheiding
• overlijden
• huiselijk geweld
• een hechte band verliezen

Deze  adversities  zijn  schadelijk  voor  zowel  de  cognitieve  mechanismen  als  de
stressgerelateerde  neurobiologische  mechanismen.  Ten  slotte  blijken  stressvolle
levensgebeurtenissen vaak de trigger te zijn voor een depressie. 

iii. Beschermende factoren
Jongens hebben meer kans op spontaan herstel. En bij drie factoren vertoonden de odds-ratio's
een  goede  kans  op  bescherming:  een  hechte  gezinsband,  goed  contact  met  vader  en  een
familielid dat suïëcide had gepleegd. 



E. Mechanismen en aanzet tot een transactioneel modellen
Vanuit verschillende theoretische kaders zijn verklaringsmodellen ontwikkeld die beschrijven onder
welke condities een depressie kan ontwikkelen. 

i. Competentiemodel
Depressief gedrag is geen aantrekkelijk gedrag. Depressie kan gezien worden als het resultaat
van een tekort aan sociale vaardigheden. Er ontstaat een vicieuze cirkel waarbij zwakke sociale
vaardigheden leiden tot interpersoonlijke verwerping, wat op zijn beurt depressie en verdere
sociale terugtrekking teweegbrengt. 
Socialecomptentiemodellen: wanneer ze te veel negatieve feedback krijgen, zullen ze negatieve
zelfschema's ontwikkelen die hen kwetsbaar maken voor depressie, voornamelijk in perioden
van stress. Het is de subjectieve betekenisverlening van het kind zelf die bepaalt of feedback al
dan niet negatief geïënterpreteerd wordt (→ informatieverwerkingsmodel).
Uit  onderzoek  werd  geconcludeerd  dat  zelfgepercipieerde  competentie  de  relatie  tussen
feedback van de anderen en depressie medieerde. 

ii. Model van aangeleerde hulpeloosheid/hopeloosheid
Seligman: een depressief individu heeft aangeleerde verwachtingen dat externe gebeurtenissen
grotendeels buiten zijn controle liggen en dat de kans op onplezierige uitkomsten groot is. 
Maar wat met 'schuldig voelen'? 
Herformulering door Abramson: de verwachting dat negatieve gebeurtenissen zouden kunnen
optreden,  kan  leiden  tot  een  depressie  wanneer  de  persoon  de  oorzaak  van  deze
gebeurtenissen attribueert aan stabiele en globale oorzaken waarbij hijzelf nooit in staat zal
zijn er iets aan te doen omwille van eigen onkunde. Studies tonen bovendien aan dat kinderen
met deze depressogene attributiestijl opvallend meer depressieve symptomen vertonen en dat
deze attributies vooral actief zijn in interactie met negatieve levensgebeurtenissen (diathese-
stressmodel!).  Kritiek  op  deze  studies:  onderzoek  gebeurde  bij  schoolkinderen  die  geen
extreme scores op de CDI vertoonden en werd er gebruik gemaakt van zelfrapportage met
vragenlijsten die peilen naar bewuste gedachten. 

iii. Informatieverwerkingsmodel
Meet  zowel  bewuste  als  onbewuste  cognitieve  processen.  Beck:  depressie  wordt  in  het
cognitieve  model  opgevat  als  het  gevolg  van  een  verstoorde  informatieverwerking  waarbij
aandachts-, geheugen- en interpretatieprocessen een rol spelen. Bij depressie is de inhoud van
de  schema's  gecentreerd  rond  eigen  waardeloosheid  en  schuld,  de  onrechtvaardigheid  en
liefdeloosheid van de wereld en hopeloosheid over de toekomst (cognitieve triade). 
Littekenhypothese: als negatieve cognities eenmaal gevormd zijn, blijven die latent aanwezig
en maken het kind kwetsbaar voor nieuwe depressieve episodes. 
Bij depressieve kinderen werd het bestaan gevonden van een selectief geheugen: depressieve
kinderen  herinneren  zich  meer  negatieve  woorden  en  minder  positieve  woorden,  in
vergelijking met controle kinderen. 

iv. Transactioneel model
Kwetsbaarheidsfactoren die door stressoren getriggerd worden: het diathese-stressmodel. Dit
model erkend dat bij hoge niveaus van kwetsbaarheid slechts weinig stress nodig is om een
stoornis te activeren. Anderzijds, bij een hoog stressniveau lopen zelfs mensen met minieme
kwetsbaarheid ook de kans om een stoornis te ontwikkelen. 
Een variant op dit model is het differentieë le susceptibilteitsmodel waarbij ook een positieve
uitkomst kan voorspeld worden.



F. Implicaties voor diagnostiek en behandeling
Voordelen  van  screeningsinstrumenten:  Depressievragenlijst  voor  Kinderen  (DVK)  en  Children's
Depression Inventory (CDI)

• efficieënt
• goedkoop
• gemakkelijk te scoren
• vanuit dimensioneel perspectief
• ernst weergegeven in kwantitatieve score

Via zelfrapportage-instrumenten krijgt men vooral zicht op de subjectieve beleving van het kind. Het is
wel aan te raden om bij kinderen de mening van verschillende informanten op elkaar te betrekken
(Gedragsvragenlijst voor Kinderen bevatten items die depressie meten). 
Bij screeningsinstrumenten is er het gevaar van vals-positieven, dit kan gecontroleerd worden door
een klinisch interview (SCID-Junior of ADIS-C). 
Vragenlijsten die risico- en beschermende factoren in kaart brengen:

◦ FEEL-KJ: emotieregulatiestrategieeën
◦ Cognitive Triad Inventory for Childrien (CTI): cognities
◦ BRIEF-Executieve Functies Gedragsvragenlijst: executieve functies
◦ CBSK: zelfbeeld

Aangewezen om aanvullend laboratoriumtaken af te nemen voor de diagnostische mogelijkheden en
kunnen een meerwaarde zijn voor evaluatiedoeleinden. 

Een goede behandeling zou zowel een gezinsinterventie, een oudertraining als interventies gericht op
het kind moeten bevatten. 

TADS ADAPT TORDIA

Treatment for Adolescents with 
Depression Study

Adolescent  Depression
Antidepressant  and  Psychotherapy
Trial

Treatment  Of  (SSRI-)  Resistant
Depression In Adolescents

439 jongeren 208 jongeren 334 jongeren

• fluoxetine
• CBT
• combinatietherapie
• placebo

• SSRI (fluoxetine)
• combinatie

• ander SSRI
• vanlafaxine
• ander SSRI + CGT
• venlafaxine + CGT

Combinatie  >  fluoxetine  >  CBT  =
placebo

Combinatie = SSRI Combinatie > SSRI/venlafaxine

Conclusies van het onderzoek: 
➢ Behandeling werkt.
➢ Grootste verbetering in de groep met een combinatietherapie.
➢ Medicatie heeft een goed effect tijdens een acute behandelfase, CBT duurt langer maar na 18

weken gelijkaardig effect. 
➢ Positieve effecten bleven behouden, zelf nog beter voor die groepen die CBT kregen. 
➢ Jongeren die CBT kregen hadden minder suïëcidale ideaties. 

CBT  heeft  effect  op  disfunctionele  attitudes,  wat  op  zijn  beurt  zorgt  voor  een  vermindering  in
depressieve symptomen. Het programma 'Pak Aan' is een evidence-based CBT-behandeling. 

G. Conclusie en toekomstperspectief
Nature/nurture-interactie:  genetische  factoren  blijken  vooral  interactie-effecten  te  vertonen.
Bovendien  leiden  eenmaal  ontstane  depressies  op  hun  beurt  tot  veranderingen  in  het  centraal
zenuwstelsel, waardoor er zowel sprake is van biologische oorzaken als van biologische gevolgen van
depressie. 
In de psychologie ook een interactionele visie: diathese-stressvisie. 



11. Trends in de ontwikkelingsgerichte psychotherapie
Care as usual (de koof tussen universiteit en praktijk)

Community kliniek behandeling van depressieve jongeren: benchmarking van de usual care
tegen klinische trials van CBT

A. Inleiding
Psychotherapie voor jongeren kan gunstige effecten produceren, in dezelfde orde van grootte als zowel
volwassen  psychotherapie  als  veel  medische  interventies.  De  uitgebreide  literatuur  over
jeugdbehandelingen heeft echter significante belemmeringen:

➢ Overmatige historische nadruk op de behandeling van gedragsproblemen met uitsluiting van
stemmingsproblemen.

➢ Een  mogelijk  zwakke  relatie  tussen  de  positieve  resultaten  van  onderzoeken  naar
psychotherapieonderzoek  en  de  daadwerkelijke  effectiviteit  van  therapie  voor  jongeren  in
gemeenschapsinstellingen.

➢ Historisch  gezien  heeft  het  veld  ook  weinig  aandacht  besteed  aan  de  omstandigheden
waaronder klinisch onderzoek is uitgevoerd. 

➢ Depressieve  jongeren  die  opgenomen  werden  in  psychotherapeutische  RCTs  kunnen  op
belangrijke manieren verschillen van depressieve jongeren in de 'echte wereld'. 

Deze potentieë le  beperkingen laten ons  met  grote  vragen over  de  effectiviteit  van therapieeën  voor
depressieve jongeren. 

Om deze kloof te dichten, rapporteren ze in deze studie de resultaten van een naturalistisch onderzoek
naar de effectiviteit van klinische psychotherapie voor depressieve jongeren die worden gezien voor
diensten in community mental health centers (CMHC). Om dit ontwerp te versterken, vergeleken ze
deze resultaten met een benchmark op basisv an meerdere RCTs.  Ze vergeleken de resultaten van
CMHC-jongeren met de gemiddelde uitkomsten van depressieve jongeren behandeld met de beste RCT-
behandeling. 
Zij verwachtten dat de resultaten voor depressieve CMHC-jongeren niet zo positief zouden zijn als die
voor  jongeren  die  in  de  klinische  onderzoeken  werden  behandeld.  Ze  gebruikten  3  bronnen  om
geschikte voorspellende variabelen te identificeren: 

• oudere jeugdleeftijd en aanwezigheid van comorbide diagnoses 
• therapiedosis
• eventuele aanvullende variabelen die onze CMHC-steekproef en behandelingen van de RCT's

hebben gedifferentieerd (bijvoorbeeld etniciteit)

4 types van comorbiditeit: 

Globale comorbiditeit volledig aantal niet-depressieve diagnoses

Comorbide angst aanwezigheid van 1 of meer angststoornis diagnoses

Comorbide gedragsproblemen aanwezigheid van oppositionele opstandige stoornis of gedragsstoornis

Dubbele depressie

B. Methode

i. Deelnemers
Inclusiecriteria:  het  stellen  van  een  majeure  depressie  stoornis  en/of  dysthyme  stoornis,
volgens  een  ouder-  of  jongere  rapport  (DSM-II-R)  en  de  zelf-rapportage  van  de  jongere
rapporteerde depressie in ten minste de klinische range van borderline (CDI). 
N = 67, 37 meisjes en 30 jongens, tussen 7 en 17 jaar (19 dropouts). 



ii. Metingen
• Children's Depression Inventory (CDI): zelf-rapportage van 27 items voor jongeren. Het

werd gebruikt om deelnemers te screenen en diende als de primaire maatstaf voor de
uitkomsten. 

• Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC 2.): een gestructureerd diagnostisch
interview dat wordt gedaan bij ouders en de jongeren, om de aanwezigheid van DSM-
III-R diagnoses te bepalen. Het werd gebruikt om jongeren met significante symptomen
van  depressie  te  identificeren  en  de  mate  van  comorbiditeit  in  de  steekproef  te
beoordelen. 

• Therapy Procedures Checklist (TPC): een therapeut-rapportagemiddel van 50 items die
het  gebruik  van  verschillende  kindertherapietechnieken  evalueert  op  drie  schalen
(psychodynamisch,  cognitief  en  gedragsmatig).  Het  werd  gebruikt  bij  CMHC
therapeuten  bij  de  nabehandeling  om  te  beoordelen  of  de  gegeven  therapie
representatief was voor de typische eclectische gemeenschapspraktijken. 

iii. Benchmarking procedure
Ze probeerden de onderzoeksstandaard van zorg voor jeugddepressie te  identificeren.  CGT
bleek de standaard te zijn voor zorg bij de behandeling van depressie bij de jeugd en dus de
meest  geschikte  basis  voor  een  benchmark  voor  beste  praktijken.  Elk  van  de  13
benchmarkstudies  omvatte  een  of  meer  CBT-interventies  getest  tegen  verschillende
controlecondities of tegen een alternatieve behandeling.

C. Resultaten
Ze gebruikten een vier stappen aanpak voor de data-analyse en benchmarking. 

1) Vergelijking van de samples:  Over het algemeen bleken jongeren behandeld in het CMHC in
veel  opzichten  vergelijkbaar  te  zijn  met  jongeren  in  de  benchmarkstudies.  Maar  CMHC-
jongeren leken hogere comorbide klinische problemen te hebben.

2) Vergelijking van de behandelingen:  CMHC-therapeuten meldden dat  ze een combinatie van
technieken voor hun cases gebruikten, maar onderschreven significant meer psychodynamisch.
Therapeuten in de benchmarkstudies gebruikten CBT.

3) Vergelijking  van  de  uitkomsten:  alle  drie  de  groepen  begonnen  met  vergelijkbare
depressiesymptomen bij intake en verbeterden allemaal in de loop van de tijd. Maar de mate
van  verbetering  was  heel  anders.  Over  het  algemeen  bleken  CMHC-jongeren  in  een  vrij
langzaam tempo te verbeteren.

4) Predictoren  van  CMHC-symptoomtrajecten  en  de  uitkomsten  van  subgroepen  van  CMHC
jongeren: ze probeerden te bepalen of CMHC-jongeren uniforme uitkomsten hadden of dat een
subgroep van jongeren binnen het CMHC-onderzoek resultaten behaalde die meer gelijken op
de CBT-norm jeugd. 

D. Discussie
CMHC-jongeren deden er twee keer zo lang over als controle-jongeren om een vergelijkbaar niveau van
symptoomverlichting  te  bereiken.  Gemeenschapstherapie  voor  jeugddepressie  verbeterde  de
symptoomvermindering die op natuurlijke wijze optreedt na verloop van tijd niet. 
Geen van de comorbiditeit-voorspellers was significant gerelateerd aan de symptoom slope.
Nogmaalsbewijs  dat  CGT  resultaten  kan  opleveren  die  superieur  zijn  aan  die  van  alternatieve
therapieeën voor jeugddepressie.



Sterktes: 
▪ externe validiteit
▪ in staat de vergelijkbaarheid te beoordelen

Zwaktes: 
▪ interne validiteit
▪ niet-gemeten verschillen kunnen niet uitgesloten worden als mogelijke oorzaken voor

de bevindingen
▪ Het  is  mogelijk  dat  andere  behandelingskarakteristieken  dan  het  therapietype  de

superieure resultaten in CGT hebben opgeleverd



Het samen optreden van syndromen en behandelingsresultaten in jeugdklinieken voor
geestelijke gezondheidszorg

A. Inleiding
Ondanks wijdverspreide speculatie dat comorbiditeit door syndromen de uitkomst van de behandeling
ondermijnt, is deze hypothese niet volledig onderzocht in de instellingen voor klinische zorg. Het doel
van de huidige studie was om de implicaties comorbiditeit van syndromen  bij  therapieresultaten te
onderzoeken bij kliniek-verwezen jongeren. Een belangrijke kritiek op de op onderzoek gebaseerde
behandelingsliteratuur is dat veel daarvan gevallen uitsluit met co-morbiditeitscondities, hoewel hoge
coeë fficieëntwaarden zijn gedocumenteerd in klinische samples. 

Oorzaken van de verschillende bevindingen in de onderzoeken: 
• Methodologische  verschillen  tussen  de  studies,  waaronder  verschillen  in

beoordelingstechnieken, definities van comorbiditeit of definities van uitkomsten.
• Het kan zijn dat de effecten van syndroomcomorbiditeit varieëren per syndroomtype.
• Het kan te wijten zijn aan verschillen in de vraag of onderzoekers gecontroleerd voor andere

belangrijke predicitors van de uitkomst, met name de initieë le ernst.

B. De dimensionale benadering van comorbiditeit
Theoretische voordelen: 

▪ De volledige reeks symptomen worden opgenomen in de analyse.
▪ Studies  in  zowel  de  kinder-  als  de  volwassen  literatuur  geven  aan  dat  veel  DSM-

diagnoses mogelijk beter worden weergegeven door een dimensionaal model dan door
dichotome groeperingen.

Statistische voordelen: 
▪ Deze  benadering  maximaliseert  de  power  om  de  effecten  van  comorbiditeit  te

detecteren. 
▪ Dimensionale metingen van probleemgedrag zijn over het algemeen betrouwbaarder

dan categorische. 

C. Methode

i. Deelnemers
325 kinderen (65% jongens) tussen 7 - 17 jaar uit 6 klinische community mental health clinics.

ii. Metingen
◦ CBCL:  gestandaardiseerde parent-rapport-meting met 118 items die zijn beoordeeld op

een 3-puntsschaal. 

8 syndromen: 2 broadband schalen: 

- teruggetrokken
- somatische klachten
- angstig/depressief
- aandachtsproblemen
- delinquent gedrag
- sociale problemen
- cognitieve problemen

- internalizerende problemen
- externalizerende problemen

◦ Clinic  records:  de bestaande klinische gegevens van elk kind werden onderzocht na de
behandeling om de einddatum van de behandeling te bepalen.



D. Resultaten

i. Verandering tijdens de behandeling
Voor alle  syndroomscores en voor de breedbandscores was de aanvankelijke ernst  van het
voorspellen van het syndroom de sterkste voorspeller van verandering tijdens de behandeling.
In alle gevallen was een hogere initieë le ernst geassocieerd met een grotere verbetering tijdens
de behandeling.

ii. Symptoomniveaus aan het einde van de behandeling
Voor alle syndromen en breedbandscores was de initieë le voorspelde ernst van het syndroom
de sterkste voorspeller van het niveau van de symptomen die aanwezig waren aan het einde
van de behandeling, dus een hogere initieë le ernst op tijdstip 1 voorspelt een hoger level van
symptomen aan het einde van de behandeling. Dit suggereert dat hoewel kinderen met een
hoge  initieë le  ernst  meer  veranderden  tijdens  de  behandeling,  ze  aan  het  einde  van  de
behandeling toch nog slechter af waren ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

iii. Verandering na de behandeling
De  initieë le  ernst  was  alleen  gerelateerd  aan  verandering  na  behandeling  in  de  volgende
syndroomscores:  agressieve gedrag,  aandachtsproblemen en cognitieve problemen en in de
externaliserende breedband.

E. Discussie
De  initieë le ernst van de voorspelde uitkomstvariabele was de sterkste voorspeller van uitkomst bij alle
syndromen en breedbandscores en in de totale ernst.  Kinderen die in eerste instantie hoog in ernst
waren, veranderden meer tijdens de behandeling, maar aan het einde van de behandeling hadden ze
nog steeds hogere symptoomniveaus ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Comorbiditeit was in de
meeste analyses geen significante voorspeller van de uitkomsten. In termen van syndromen waarvoor
comorbiditeit  bijzonder  nadelig  zou  kunnen  zijn,  is  de  meest  opvallende  bevinding  het  sociale-
problemen-syndroom.

Mogelijke verklaringen voor deze patronen: 
• de aard van de syndromen zelf
• deze effecten kunnen verband houden met welke problemen de focus van de behandeling 

waren
• de effecten van comorbiditeit kunnen worden beïënvloed door de aard van de geleverde 

diensten
Hoewel deze patronen met betrekking tot nadelige effecten van comorbiditeit interessant zijn, gaf de 
overgrote meerderheid van de analyse geen significante comorbiditeitseffecten aan. 
Er zijn verschillende mogelijke redenen voor de verwarring in de literatuur:

◦ het al dan niet controlleren van de 'initieë le ernst'
◦ de soorten comorbiditeit die werden bestudeerd en verschillende metingen van 

psychopathologie
◦ verschillen in de bestudeerde behandelingen
◦ de power van het onderzoek om effect te detecteren

Sterktes: 
▪ opname van de initieë le ernst als voorspeller in de analyses
▪ gebruik van een sample met een breed scala aan psychopathologie
▪ gebruik van een nieuwe analytische benadering die de power maximaliseert
▪ gebruik van een sample die services ontvangen in real world praktijkinstellingen
▪ follow-ups over een periode van 2 jaar
▪ gebruik van de CBCL als maatstaf voor comorbiditeit



Zwaktes: 
▪ door een beroep te doen op de CBCL konde ze sommige vormen van comorbiditeit niet 

onderzoeken waarvan eerder is aangetoond dat ze belangrijk zijn met betrekking tot de
behandelresultaten

▪ de CBCL behandelt enkele syndromen als apart, terwijl ze onder het DSM systeem 
beschouwd worden als 1 construct

▪ beperkt tot een door de ouder gerapporteerde paper-and-pencil meting van 
kinderpsychopathologie

▪ niet mogelijk om een assessmentpunt voor nabehandeling te hebben dat vergelijkbaar 
was met deze die werd gevonden in traditionele efficacy trials

▪ het definieëren van comorbiditeit als een interactieterm en initieë le ernst als een 
hoofdeffect, betekent dat men niet kan testen op de effecten van comorbiditeit zonder 
te controleren voor de initieë le ernst, omdat de interatieterm niet getest kan worden 
zonder de geassocieerde hoofdeffecten

 



12. Herhaling aan de hand van een nieuw probleemgebied
Dwangklachten

Praktijkparameter voor de assessment en behandeling van kinderen en adolescenten met
obsessief-compulsieve stoornissen

A. Epidemiologie
De gesloten aard van ocD-symptomen en de geïësoleerde en idiosyncratische functionele tekorten die
ernstig maar variabel en domeinspecifiek kunnen zijn, dragen bij aan de bevinding dat OCD in de jeugd
onvoldoende werd onderkend en werd ondergediagnosticeerd.  Er lijken twee pieken van incidentie
van OCS over de levensduur te zijn, een die voorkomt bij preadolescente kinderen en een latere piek in
het leven van jonge volwassenen.

B. Etiologie

i. Genetische factoren
Tweelingenonderzoek  heeft  aangetoond  dat  de  concordantie  rates  voor  monozygote
tweelingen aanzienlijk hoger zijn dan voor dizygote tweelingen. 
Familiestudies hebben ook aangetoond dat OCD familiaal is. 
Linkage  studies  hebben  bewijs  gevonden  voor  de  gevoeligheid  van  bepaalde  loci  van
chromosomen. En er is toenemend bewijs dat glutamaat receptor/modulerende genen kunnen
worden geassocieerd met OCD. 

ii. Niet-genetische factoren
Niet-erfelijke factoren zijn even belangrijk,  of belangrijker dan genetische factoren voor het
risico op het ontwikkelen van OCD. In feite zijn de meeste gevallen van OCD ontstaan zonder
een bekende familiegeschiedenis van de stoornis.
PANDAS:  pediatrische  auto-immuun  neuropsychiatrische  aandoeningen  geassocieerd  met
streptokokken.  De  centrale  hypothese  van  PANDAS  is  afgeleid  van  de  waarnemingen  van
neurologische gedragsverstoring bij Sydenham chorea, een vervolg op reumatische koorts. Een
immuunrespons  op  groep  A  𝛽-hemolytische  streptokokken  (GABHS)  infecties  leidt  naar
verluidt tot kruisreactiviteit met basale gaglia, met een duidelijk neuro-gedrags syndroom dat
OCD, tics en misschien hyperactiviteit omvat.

C. Klinische presentatie

i. Fenotype
Symptomen van OCD zijn vaak verborgen of slecht gearticuleerd, vooral bij jongere kinderen.
Noch  geslacht  noch  leeftijd  bij  aanvang is  zouden  het  type,  het  aantal  of  de  ernst  van  de
symptomen bepalen.  De obsessies  van kinderen zijn vaak gebaseerd op de angst  voor een
catastrofale familie-gebeurtenis.  Vroege gevallen hebben een hoge frequentie van subjectieve
sensaties die bekend staan als 'sensorische verschijnselen'  die voorafgaan aan of  vergezeld
gaan van hun dwanghandelingen. Pediatrische OCD wordt gekenmerkt door een verhouding
van 3: 2 tussen jongens en meisjes.

ii. Psychiatrische comorbiditeit
OCD  voorspelt  verhoogde  risico's  (meer  dan  50%)  voor  comorbide  ADHD,
separatieangststoornis, specifieke fobieeën, agorafobie en meerdere angststoornissen.

iii. Neuropsychologische bevindingen
Veel kinderen hebben academische problemen die niet volledig worden verklaard door hun
primaire aandoening. Hoewel ze nog niet goed zijn gekarakteriseerd, lijken tekorten in visuele
ruimtelijke prestaties en verwerkingssnelheid normaal.



D. Klinisch verloop en outcome
Een jongere leeftijd van aanvang, een verhoogde duur van OCD, intramurale behandeling en misschien
specifieke subtypen van symptomen voorspellen een grotere persistentie.  Comorbide psychiatrische
aandoeningen en een slechte initieë le respons op de behandeling zijn nadelige prognostische factoren.

E. Differentiaaldiagnose
Kleuters en peuters houden zich vaak bezig met rituelen als onderdeel van de normale ontwikkeling.
Ze veroorzaken geen verslechtering van het gezinsfunctioneren en een onderbreking van de rituelen
veroorzaakt geen ernstige stress bij het kind.

Onderscheiden  van  Pervasieve  ontwikkelingsstoornis:  bij  OCD  zijn  de  symptomen  egodystoon  en
geassocieerd  met  angstgestuurde  obsessieve  angsten.  Het  kan  ook  helpen  om  te  kijken  of  de
symptomen typisch voor OCD zijn, bijvoorbeeld wassen, kuisen, checken. 
Inzicht in kinderen met OCD is niet statisch, maar varieert naargelang de angstniveaus en wordt het
best beoordeeld wanneer de angst minimaal is. 

F. Aanbevelingen
Clinical guideline: De psychiatrische beoordeling van kinderen en adolescenten zou routinematig moeten
screenen op de aanwezigheid van obsessies en / of dwanghandelingen of zich herhalend gedrag.
Screening op OCD is eenvoudig en zullen de grote meerderheid van de gevallen onthullen.

Clinical standard: Als screening suggereert dat OC-symptomen aanwezig kunnen zijn, moeten artsen het
kind volledig evalueren met behulp van de DSM-IV-TR-criteria en scalaire beoordeling.
Children's  Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) beoordeelt  de klinische ernst van de
stoornis. 
Zwaktes van deze schaal: 

▪ de rating van vermijding is niet inbegrepen
▪ de schaal is niet lineair
▪ atypische symptomen worden mogelijk niet vastgelegd

Clinical standard: Een volledige psychiatrische evaluatie moet worden uitgevoerd, inclusief informatie uit
alle beschikbare bronnen en bestaande uit standaardelementen uit de geschiedenis en een onderzoek van
de  mentale  toestand,  met  aandacht  voor  de  aanwezigheid  van  vaak  voorkomende  comorbide
psychiatrische stoornissen. 
Zorgvuldige beoordeling en behandeling van andere psychiatrische stoornissen voé oé r  en gelijktijdig
met de behandeling van OCD kan het uiteindelijke resultaat bij personen met OCD op alle leeftijden
verbeteren.

Clinical guideline:  Een volledige medische, ontwikkelings-, familie- en schoolgeschiedenis moet worden
opgenomen in de psychiatrische geschiedenis en onderzoek.

Clinical standard:  Indien mogelijk is CGT de eerste lijnsbehandeling voor lichte tot matige gevallen van
OCD bij kinderen.
De  doelstellingen van cognitieve  therapie  omvatten  doorgaans  een groter  gevoel  van  persoonlijke
efficieëntie,  voorspelbaarheid,  controleerbaarheid  en  zelf  toegeschreven  waarschijnlijkheid  van  een
positief  resultaat bij  blootstelling en responspreventie.  Straffen is nutteloos in de behandeling van
OCD.  Gezinnen moeten betrokken zijn  bij  de  behandeling  van jongere  kinderen met OCD,  waarbij
ouders veel onvoorziene omstandigheden van hun dagelijkse activiteiten beheersen.

Clinical standard: Voor matige tot ernstige OCD, is naast CGT medicatie aangewezen.



Clinical standard:  SRI's zijn de eerstelijnsmedicijnen die worden aanbevolen voor OCD bij kinderen en
moeten worden gebruikt volgens de richtlijnen van AACAP om de respons, de verdraagbaarheid en de
veiligheid te bewaken.
Superieur of niet, clomipramine wordt over het algemeen niet gebruikt als het eerste geneesmiddel bij
kinderen vanwege het vaak voorkomende bijwerkingenprofiel en bezorgdheid over het bewaken van
potentieë le aritmogene effecten. Hoewel de effectgrootte voor CBT groter lijkt dan die voor medicatie,
kan  meta-analyse  niet  bepalen  welke  behandeling  effectiever  is  vanwege  verschillen  in  ontwerp.
Opgemerkt moet worden dat er zeer beperkte kennis beschikbaar is over de effecten van SSRI's op de
ontwikkeling van de hersenen.

Clinical standard:  De modaliteit van de toegewezen behandeling moet worden gebaseerd op empirisch
bewijsmateriaal over de moderatoren en voorspellers van de behandelingsrespons.
Psychiatrische comorbiditeit kan een belangrijke invloed hebben op de respons van de behandeling.
Comorbiditeit  was  geassocieerd  met  een  hogere  recidiefpercentage  na  behandeling  in  de  totale
patieëntenpopulatie.  Hoge  niveaus  van  ouderlijke  accommodatie  kunnen  onbedoeld  leiden  tot
behandelingsresistentie.

Clinical standard:  Multimodale behandeling wordt aanbevolen als CBT na enkele maanden of in meer
ernstige gevallen geen klinische respons bereikt.
Deze aanbeveling vereist  geen overschakeling op medicamenteuze behandeling als CGT alleen niet
succesvol is, maar eerder een toevoeging van medicatie aan gelijktijdige CGT.

Option:  Medicatie-uitbreidingsstrategieën  zijn  gereserveerd  voor  therapieresistente  gevallen  waarin
stoornissen als matig worden beschouwd in ten minste één belangrijk functiedomein, ondanks adequate
monotherapie.

Clinical  guideline:  Empirisch  gevalideerde  medicatie  en  psychosociale  behandeling  voor  comorbide
aandoeningen moeten worden overwogen.


