
Personen met gedrags- en emotionele stoornissen 
1. Historiek 
- Doorheen de geschiedenis 

o Plaats van kind in de maatschappij ! wat is de NORM? 
▪ Homo creatura 
▪ Homo humanus 
▪ Non scolae sed vitae discimus 

o Afwijking van het cultureel gebeuren = probleem  
▪ Bf. Oorlogsgen (MAOA), ADHD,… 
▪ Je hebt een aantal dingen meegekregen 
▪ Staat maatschappij hiervoor open? 

o Mensbeeld: wat verwachten we van kinderen? 
▪ Onderwijs: slaafs, gehoorzaamheid 
▪ Niet veel ruimte om in opstand te komen 
▪ In rij lopen, anders kansen ontnomen 

o Lange Ojd kind als volwassen benaderd 
▪ Pas vanaf 20e eeuw: (ortho)pedagogische aanpak 

o Doel waarnaar men toewerkt = norm die je stelt 
▪ Bepaalt wie niet meekan/ afwijkt 

o Jongeren = personen in ontwikkeling 
▪ Periode die kan lijken op gedragsstoornis 
▪ Bv. puberteit 

- De norm van vandaag 
o Kinderrechtenverdrag 

▪ Zo dicht mogelijk bij ouders opgroeien 
▪ Recht om zich te hechten aan mensen (desnoods pleeggezin) 

o Decreet RechtsposiOe van de minderjarige 
▪ Kinderen in jeugdzorg: 

Recht om zorg te aanvaarden, instemmen, probleeminzicht, betrokken bij 
handelingsplan 

o Beperkt aantal kinderen in één gezin 
▪ Weinig kindersterWe, hoge levensstandaard 

o Kinderen = gewaardeerde groep 
▪ Reclame (economie) 

o PrestaOegericht 
▪ Veel druk op kinderen: nadruk op wat je niet kan, zwaktes 
▪ EOketjes-/ applausgeneraOe 

o Veel verwachOngen naar relaOevaardigheden 
▪ Hoe meer je aan verwachOngen voordoet, hoe meer kansen je krijgt 



o Orthopedagogiek: hoe relaOe opbouwen met kwetsbare kinderen? 

2. Terminologie en definities 
!!! onderliggende reden 

- Terminologie in de prakOjk van de jeugdhulpverlening 
o Karakterstoornis 
o Storend gedrag 
o Gedragsprobleem 
o Gedragsstoornis 
o Psychische handicap 
o Gedrag t.o.v. handelen 
o ZelfdestrucOef gedrag 
o DestrucOef recht 

o VOS/VSLen MOF (Jongerenwelzijn) 

 

o Type 3- buitengewoon basisonderwijs 
▪ 50 vesOgingsplaatsen 
▪ 2016-2017: 1838 lln lagere school (jongens > meisjes); 104 kleuters 

o Bv. “reMoved” 
Bv. “lijle Criminals” 

- Orthopedagogische definiOes 
o Redl & Wineman (1951)` 

▪ ‘kinderen die haten’ 
▪ Het ‘Pioniershuis’ 
▪ Psychotherapie en milieutherapie 

▪ Het zijn lejerlijk de kinderen die men nergens wil hebben 
▪ De onderwijzers doen eerst hun best, geven het snel op want ‘niets werkt’ 
▪ Met harde hand of verstandig uitgedacht straffenstelsel behandelen verstevigt enkel 

weerstanden 
▪ Kinderen gebruiken listen van afwijking in een hevige verzetsstrijd in een taaie 

guerrilla van dagelijkse streken 
• Slechts 5% probleemgedrag ! om je betrouwbaarheid te testen 

▪ Opvoeder die probeert ‘close’ te zijn, wordt uitgebuit 



▪ Als een ‘zijden sok opzij geschoven’ 
• ConnecOe maken is belangrijk maar ! afstandsnabijheid 

▪ In acOviteiten: ofwel niet geïnteresseerd ofwel er helemaal in opgaan 
▪ Erkenning van ‘hechOngsgekwetste’ kinderen  

• Verleen steun aan het ‘ego’ (onderliggende processen) 
▪ Belang van een totaal behandelingsplan (milieutherapie) 

! Grondleggers van moderne jeugdwerk 

o Ecologische visie van Hobbs (1951) 
▪ Ecologisch: interacOes tussen individu en omgeving binnen een bepaald systeem 
▪ Probleemgedrag is een uiOng van disharmonie in de uitwisseling van het kind en zijn 

omgeving 
▪ Als iemand uit het eco-systeem hulp zoekt wordt dit aanzien als een ernsOg 

probleem 
▪ Hulpverlening is erop gericht om de mensen in het systeem en het kind te helpen 

zodat het systeem terug aanvaardbaar funcOoneert 
▪ Aanwezige sterktes zijn cruciaal om verandering te bereiken 

- Ontwikkelingspsychologische definiOes 
o Agressie vs. anOsociaal gedrag 

▪ Agressie: gedrag dat erop gericht is om schade of onrecht of verwonding bij de ander 
aan te brengen 

▪ AnOsociaal gedrag: gedrag dat fysieke en mentale schade bij anderen berokkent of 
verlies van eigendom of materiële schade, al dan niet stravaar 

▪ Subtypes: 
Fysieke/ verbale agressie 
Instrumentele/ vijandige agressie 
ProacOeve/ reacOeve agressie 
Directe/ indirecte agressie 

▪ Meta-analyse Frick et al. (1993):  
 
CBCL- syndromen: 
Links: delinquent/ regeloverschrijdend 
Rechts: reacOef/ opposiOoneel 
 

oEvoluOe in anOsociaal gedrag 
▪In typische ontwikkeling: 
Niet voor 12-18 maanden (woede) 
2e jaar: meer conflicten 
Peuters en kleuters: fysieke agressie 
3 à 4 jaar: verbale agressie 
5 jaar: inleven in anderen 
Lagere school: minder, vorm en funcOe verandert 
AdolescenOe: minder maar erger, van openlijk 

naar verdoken 
 (regels overtreden, drugs, risicovol seksueel gedrag, stelen, liegen,…) 



 ! subgroep ‘chronisch agressieve kinderen’: 4% 

▪ AnOsociaal gedrag Vlaamse jongeren (14-25) 
1: zwartrijden  34% 
2: vandalisme  14% 
3: diefstal  14% 
4: fysiek geweld 6% 
5: wapendracht 2,4% 
6: drugsverkoop 1% 

o Ontwikkelingspaden in agressie – Loeber (1999) 
 

Links: openlijk probleemgedrag 
 Lichte agressie > vechten > geweld 

Rechts: heimelijk probleemgedrag 
 Licht > schade > ernsOg 
 Meest stabiele 

Midden: autoriteitsconflicten voor 
leeWijd van 12 jaar 
Gaat over naar 
openlijk/coverte paden 

o Dimensioneel perspecOef 
▪ Child Behavior Checklist 

• Externaliserende problemen 
Agressief + delinquent gedrag 

• Internaliserende problemen 
AngsOg/ depressief, teruggetrokken/ depressief, lichamelijke klachten 

• Totale problemen 
Internaliserende + externaliserende + sociale problemen + denkproblemen + 
aandachtsproblemen 

- Psychiatrische definiOes (DSM-5) 
o OpposiOoneel-opstandige gedragsstoornis 
o Gedragsstoornis (conduct disorder) 
o ReacOeve hechOngsstoornis 
o Comorbiditeit 

3. Etiologie en psychologische inzichten 
- Bronfenbrenner model 



 

- Het pad naar gedragsstoornis 
Heel veel negaOeve feedback van ouders/ leerkrachten/ peers- faalervaringen 
! constante negaOeve feedback versterkt woede/ onbehagen 

! in puberteit aansluiten bij andere deviante peers 
! eindelijk status, anOsociaal gedrag wordt beloond 

     ! verergering van gedragsproblemen 

- ProtecOeve factoren 
o Bovengemiddelde intelligenOe 
o Gemakkelijk temperament 
o Veerkracht (‘resilience’) in persoonlijkheid 
o Goede band met één of meer sensiOeve, warm opvoedende ouder of naast familielid 
o Steunend sociaal netwerk (bv. door hobby) 
o Open voor hulpverlening 

- Case: trouble with Evan
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