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1. Het veld van de klinische psychologie                
1.1  Inleiding 
1.2  Populaties en settings 
1.3 Beroepen binnen de klinische psychologie 

 
2. Basismodellen in de klinische psychologie      

2.1  Inleiding 
2.2 Wetenschapsfilosofische kaders         

 2.3  Metamodellen: medische vs contextuele visie 
 

3. Wetenschappelijk onderzoek 
3.1 Denken over onderzoek 
3.2 Klinisch psychologisch onderzoek 
3.3 Stappen in onderzoek 
3.4  Kerndimensies van onderzoek 
3.5 Beschrijvend onderzoek 
3.6  Correlationeel onderzoek 
3.7  Onderzoeksbenadering 
3.8 Uikomst en procesonderzoek     

3.8.1 Geschiedenis uitkomst- en procesonderzoek 
3.8.2 Uitkomstonderzoek: effectiviteit nader bekeken   
3.8.3 Op de wip tussen uitkomst- en procesonderzoek: blurred lines 
3.8.4 Procesonderzoek: de black box van de therapeutische situatie   
3.8.5 Enkele besluiten over onderzoek naar uitkomsten en processen 
3.8.6 Evidence Based Practice in de praktijk     

 
 

4. Algemene klinische vaardigheden      
4.1 Situering 
4.2  Basishouding 
4.3 Luistervaardigheden  
4.4  Nuancerende vaardigheden 
4.5 Wederzijdse beïvloeding   

 
5. Structuur van de Vlaamse GGz                

5.1 Zorg gebaseerd op cijfers 
5.2 Organisatie: klassieke visie 
5.3 Belangrijkste settings                
5.4 Organisatie: nieuwe ontwikkelingen 
5.5 Innovaties in zorgmodellen 
 

6. Ethiek en deontologie       
6.1  Intro: ethische vraagstukken… 
6.2  Ethische begrippen 
6.3  Ethische/ normatieve theorieën                       
6.4  Intro deontologie van het beroep             
6.5  Morele dilemma’s analyseren 

 
7. Psychotherapeutische scholen  

Gedragstherapie                           
Interpersoonlijk perspectief/ systeemtherapie                       
Psychoanalyse                                       
Ontwikkelingsgerichte psychotherapie  

 
Deze samenvatting bestaat uit de slides en de lessen (ook gastcolleges). De artikels zitten er niet in.  
Mijn excuses voor de typfoutjes! Veel succes! 
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Inleidende casus 
 
Steven is 28 jaar oud en meld zich aan voor therapie op aandringen van zijn vriendin Melissa. Hij 
komt met enige tegenzin naar zijn eerste sessie samen met zijn vriendin Melissa. Melissa vertelt 
dat ze niet om kan met zijn slechte humeur. Steven geeft toe dat hij vaak stress heeft en dat hij dit 
uitwerkt op Melissa. Ze hebben vaak ruzie om kleine zaken en hun relatie staat momenteel onder 
druk. De ruzies kunnen hevig zijn waarbij er vaak geroepen wordt en er ook wel eens met deuren 
en voorwerpen gegooid wordt.  
 
Steven zegt dat hij vaak niet goed overweg kan met zijn stress en spanning, hij voelt zich een vak 
opgekropte gevoelens dat elke moment zou kunnen ontploffen. Hij is snel geïrriteerd en bijt snel 
van zich af. Eerst had hij het gevoel dat hij door stress en spanning beter kon werken, maar nu is 
dat niet meer zo. Hij kan zich niet meer concentreren en voelt zich vaak futloos. Alles lijkt hem te 
veel te worden en weet niet goed hoe het nu verder moet.  
 
Nog een conflict tussen hem en Melissa is de hobby van Steven: dansen. Steven begon met 
streetdance en breakdance op zijn 13de en het is echt zijn passie. Hij danst al sindsdien in dezelfde 
dansstudio en geeft er in zijn vrije tijd ook les. Recent heft de eigenaar van de dansstudio hem 
aangeboden de studio over te nemen. Steven is hier enorm enthousiast over, maar zijn vriendin 
Melissa ziet dit helemaal niet zitten. Melissa danst ook in dezelfde studio, maar heeft het wat moeilijk 
met de aandacht die hij krijgt van de andere meisjes. Ze vindt ook dat hij nogal flirterig met hem 
omgaat. Steven ziet zijn gedrag niet als flirterig. Ook daar hebben ze veel ruzies over.  
In een volgend gesprek zien we Steven alleen. Steven werkt als ploegleider in een drukkerij, hij is 
daar begonnen als arbeider, maar heeft hem omhoog gewerkt op zeven jaar tijd. Hij heeft nu de 
leiding over een tiental werknemers, maar sinds hij ploegleider is er heel veel druk en veel 
strubbelingen in de ploeg, met de planning loogt het dikwijls mis. Steven heeft het gevoel dat 
iedereen de problemen op hem af schuift en dat hij het maar allemaal moet regelen. Ook met zijn 
baas, de productieverantwoordelijke loopt het contact stroef. Steven vindt zijn baas heel veeleisend, 
hij vraagt veel weekendwerk en strenge deadlines, zelfs een beetje te laat komen op het werk kan 
niet. Steven krijgt veel kritiek, maar hij mag zelf geen geven. Hij kan soms weggaan of ontploffen 
tijdens werkuren. In zijn laatste evaluatiegesprek heeft hij hiervoor een waarschuwing gekregen. Hij 
is niet zeker of hij het werk nog graag doet, maar hij is wel trots dat hij zich heeft kunnen opwerken. 
Steven overweegt om ontslag te nemen en zijn droom waar te maken, het overnemen van de 
dansstudio. Hij is zich wel bewust dat dit de relatie met Melissa kan kosten. Hij is daardoor zeer 
onzeker over de toekomst. 
 
Steven geeft ook aan dat het wantrouwen van Melissa terecht is, hij heeft haar al meerdere malen 
bedrogen, Melissa weet van één iemand en hierdoor zijn ze even uit elkaar geweest. Steven zegt 
dat hij haar erg graag ziet, maar dat dingen soms uit de hand lopen voor hij tijd heeft om te denken 
over de gevolgen van zijn acties. Hij voelt zich wel schuldig nadien. Hij drinkt ook meer bij het uitgaan 
dan gepland en daar komt af en toe cocaïnegebruik bij kijken. Dit is al zo sinds zijn 15de en hij ziet 
dit meer als iets recreatiefs. Hierdoor heeft hij ook continue ruzie over met Melissa en dat vindt hij 
wel erg. Steven vertelt dat zijn leven met ups en downs gaat. Tijdens de middelbare school is Steven 
een tijdje opgevolgd geweest door een klinisch psycholoog bij het CLB wegens leerproblemen, hij 
had het moeilijk op school en was sinds jonge leeftijd al schoolmoe. Het CLB raadde hem aan een 
technische richting te volgen en toen is ook het dansen gekomen. Steven wilt door de therapie beter 
leren omgaan met zijn stress. 
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Opvallende dingen waar we als klinisch psycholoog over moeten nadenken bij Steven: 
- Motivatie? Is hij ervoor zichzelf of voor zijn vriendin? Als Steven puur tegen zijn zin komt is 

de kans dat hij gaat volhouden heel klein. 
- Niet aan alles tegelijk werken, kijken wat het meest dringend is. 
- Op welke momenten raakt hij gestresseerd? 
- Nadenken over zijn drankgebruik, dit kan een belangrijke invloed hebben op hoe hij met de 

problemen omgaat. 
- Zijn wantrouwen naar anderen? Belangrijk met deze patiënt is vertrouwen opbouwen. 
- De relatie/ het vreemdgaan: Melissa weet maar van 1 iemand (beroepsgeheim?). Hoe ziet 

Steven dit vreemdgaan? 
- Melissa en Steven eens apart spreken. 
- Wat is het probleem? Nadenken over ethische aspecten! Beroepsgeheim? 
- Wat zijn de ups en downs? 
- Met welk type problematiek worden we geconfronteerd? Is hier sprake van een psychische 

stoornis? Welke diagnostische instrumenten zijn hier nodig? Bipolair? à biopsychosociale 
achtergrond 
 

Competentiekubus/ competency cube 
 
Dit zijn de verschillende niveaus van competentieverwerving en deze kunnen we onderscheiden 
naargelang het punt waarop iemand zich bevindt in zijn opleiding, verdere vorming en ervaring in 
een bepaalde praktijkveld. 

- Voorkant: functionele competenties (assessment/ diagnostiek, interventies, consultaties, 
onderzoek, supervisie, management). Deze representeren de kennis en vaardigheden die 
noodzakelijk zijn om het concrete dagelijkse werk van een psycholoog te kunnen uitoefenen. 

- Bovenkant: basisfundamenten van de opleiding/ fundamentele competenties 
(zelfassessment, wetenschappelijke kennis, relaties, ethiek, individuele en culturele 
diversiteit, interdiciplinaire systemen). Deze vorrmen de intellectuele en interpersoonlijke 
basis voor de functionele competenties. 

- Zijkant: op welk niveau gaat men deze verschillende dingen aanleren, de volmaking van de 
vaardigheden en competenties/ stadia van professionele ontwikkeling/ mogelijke 
beheersingsniveaus van de competenties. 
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Structuur cursus 
 
Artikels in syllabus: kennen argumantaties verschillende auteurs in verschillende debaten! 
 
 

8. Het veld van de klinische psychologie 
 

9. Basismodellen in de klinische psychologie 
 

Leerstof: 
- Collegestof 
- Syllabus: artikels + zelfstudievragen.  
 

10. Wetenschappelijk onderzoek 
 

Leerstof: 
- Collegestof 
- Syllabus: artikels & tekst.  

 
11. Algemene klinische vaardigheden 

 
Leerstof: 
- Boek: psychologische gespreksvoering 
- Collegestof 
- Oefeningen en responsecollege 

• Aanvang eind okt 
• Inschrijving 18/10 
• Opdrachten 

 
12. Structuur van de GGz  

 
Leerstof: 
- Collegestof 
- Artikel Kazdin & Blase (syllabus) 

 
13. Ethiek en deontologie 

 
Leerstof: 
- Colleges (Prof. Meganck) 

 
14. Psychotherapeutische scholen  

 
Leerstof: gastcolleges 
- Gedragstherapie      18/11 
- Ontwikkelingsgerichte psychotherapie   9/12 
- Relatie- en gezinstherapie    25/11 
- Psychoanalyse      9/12 
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Examen 
 

à Examen met open vragen 
à Laatste les: oefenexamen + vragenles.  
 
Leerstof: 

- Boek gespreksvaardigheden (H4, H5, H6) 
- Slides op Ufora 
- Lesstof 
- Syllabus 

 
Cijfer: 

- Examen (75%) 
- Opdrachten (25%) 

• Opdrachten gespreksvaardigheden 
• Video + reflectieverslag 

 

Inleiding klinische psychologie (situering binnen het klinische programma) 
 
Fppw en klinische psychologie 
 

 
 

Lesgevers Stromingen in de Psychotherapie

C. Braet

ontwikkelings-
gerichte

psychotherapie

Ontwikkelings-
Persoonlijkheids-

en Sociale
Psychologie

A. Vanden Bogaerde

gedrags-
therapie

L.Verhofstadt

relatie- en
gezinstherapie

Experimenteel-
Klinische en
Gezondheids-
Psychologie

S. Vanheule

psycho-
analytische

therapie

Psycho-
Analyse en

Raadplegings-
Psychologie
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Programma klinische: blokkenstructuur 
 

 
 

Opbouw blok modellen 
 

 
 
 
Zeven leidende kernvragen bij dit vak: 
 

Visie op:  
- De mens (en niet een mens) 
- Normaliteit/abnormaliteit  
- Etiologie en veerkracht  
 
Wat is volgens een model:  
- Kernconcepten  
- Helpende/belemmerende factoren voor verandering  
- Processen van verandering  
- De rol van context 
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1. Het werkveld van de klinische psychologie 
 
1.1 Inleiding 
 
Definitie geestelijke gezondheid: 
 
“Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-being in 
which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, 
can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community” -
WHO  
à De geestelijke gezondheidszorg is een heel breed veld dat niet enkel gaat over het werken met 

klinische problemen, maar het gaat erover dat men ervoor moet zorgen dat mensen op een 
goede manier in hun omgeving staan en hun levensdoelen een stukje kunnen verwezelijken. 

 
Definitie klinische psychologie: 
 
“The field of Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and 
alleviate maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote human adaptation, 
adjustment, and personal development. Clinical Psychology focuses on the intellectual, emotional, 
biological, psychological, social, and behavioral aspects of human functioning across the life span, 
in varying cultures, and at all socioeconomic levels.” -American Psychological Association (APA) 
à Biopsychosociaal en psychisch 
à Klinisch psychologen zijn betrokken bij een heel breed werkveld: klinische problemen, preventie, 

groeimogelijkheden… 
 
“Clinical psychology refers to the development and application of theories, methods ant techniques 
of scientific psychology and related diciplines in the assessment, prevention and intervention of 
health problems, that can be the result of somatic and/ or psychological variables, that can manifect 
themselves by means of psychological and/ or  psysical symptoms in persons of all ages.” 
à Idee van adaptatie is hierin niet aanwezig. 
 
 
Relevante punten: 
 
- Wetenschap: klinische psychologie is gebaseerd op  psychologische theorieën en principes; 
- Enderzijds gericht op het reduceren van ongewenste condities zoals stress, problemen en 

beperkingen; 
- Anderzijds gericht op het verbeteren van gewenste condities zoals welbevinden en persoonlijke 

groei; 
- Integratief: Is niet ENKEL gericht op de psychologische component, maar bekijkt het geheel van 

functioneren (biopsychosociaal model). 
 
Syllabus: 
 
- Tot het begin van de 20ste eeuw was psychologie als wetenschappelijke dicipline eerder te vatten 

als experimentele psychologie. Het behandelen van psychische problemen vond toen eerder 
splaats in de medische context. 

- 1896: stichting eerste kliniek aan de universiteit van Pennsylvania door Lighter Witmer. 
à Psychologie werd voor het eerst als wetenschap systematisch en doelgericht gehanteerd 

in de context van psychische problemen. 
à 1907: introductie term klinische psychologie = de studie van idividuen, door observatie of 

experimenten, met de intentie verandering te bewerkstelligen. 
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1.2 Populaties en settings 
 
Populaties: 

• Kinderen en baby’s 
• Adolescenten 
• Volwassenen 
• Ouderen 
• Gezinnen 
• Bedrijven 
• Scholen 
• … 

 
Misvatting: niet altijd één-op-één! 
 
Activiteiten van klinisch psychologen: 

• Diagnostiek, indicatiestelling 
• Therapie, revalidatie 
• Begeleiding, teambuilding 
• Advies, psycho-educatie 
• Preventie, beleid 
• Onderzoek, onderwijs 
• … 

 
Settings van klinisch psychologen: 

• Psychopathologie 
• Relatieproblematiek 
• Psychosociale rehabilitatie 
• Gehandicaptenzorg 
• Verslaafdenzorg 
• Klinische neuropsychologie 
• Forensische psychologie 
• Klinische bedrijfspsychologie 
• Sportpsychologie 
• Klinische verkeerspsychologie 
• Gezondheidspsychologie 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Eerste lijn 
• Diensten GGZ 
• Psychiatrie AZ 
• Algemene diensten AZ 
• Psychiatrisch ziekenhuis 
• Revalidatiecentra 
• Plaatsingsdiensten 
• Centrum leerlingenbegeleiding 
• Vertrouwenartsencentra 
• Rust- en verzorgingstehuizen 
• Organisaties ontwikkelingshulp 
• Overheidsinstellingen 
• Justitiële instellingen 
• Sportverenigingen 
• Centra voor gehandicaptenzorg 
• Onderwijsinstellingen 
• Onderzoekscentra 
• …
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1.3 Beroepen binnen de klinische psychologie 
 
Positie van de klinische psychologie 
 
- Zorg voor de psychisch lijdende mens 

à Tot voor kort speelt klinische psychologie hier een belangrijke rol in, vroeger was dit in 
handen van de geneeskunde, en daarvoor was dit in handen van de alternatieve sector. 

 
- Een multidisciplinaire context binnen de verschillende settings 
 
Klinische psychologie ≠ klinische psycholoog ≠ psychotherapeut 
 
Klinische psychologie: 
- Ruim praktijkveld, ruim werkveld 
- Biopsychosociaal model à multidisciplinair werken is eerder de regel dan de uitzondering 

• Psychiater 
• Maatschappelijk werker 
• Ergotherapeuten 
• Psychiatrisch verpleegkundigen 
• … 

 
Klinisch psycholoog: 
- Recente veranderingen in wetgeving: wettelijke bescherming van beroep van klinisch 

psycholoog (& psychotherapeut) 
• Duidelijker statuut, je mag je niet zomaar jezelf die naam geven & tuchtrecht 
• Terugbetaling (?) 
• Vereisten (een 6de studiejaar om praktiserend klinisch psycholoog te mogen worden, 

stagejaar) 
- Relevant? JA. Op het moment dat een beroepenstelsel niet gereguleerd is heb je als cliënt 

absoluut geen idee bij wie je terecht komt en of deze persoon iets wetenschappelijk verantwoord 
gaat doen met jou. 

 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 12 

Differentiatie klinisch psycholoog – psychotherapeut: 
Klinisch psycholoog: 

à Breed takenpakket (diagnostiek, preventie en behandeling) 
à “(…)het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden 

voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd 
klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het 
stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of 
psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden.” 

Psychotherapeut: 
à "Therapeut" gebruikt als verzamelnaam voor iemand die beroepsmatig een methode 

toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen  
à Focus op behandeling (vaak van meer complexe psychische problemen) 
à “(…)het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden 

voorgesteld tot doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen 
van een individu weg te nemen of te verlichten, het verrichten van psychotherapeutische 
ingrepen op basis van een psychotherapeutisch referentiekader, ten aanzien van dat 
individu of van een groep individuen, als een volwaardig systeem beschouwd, waarvan 
dat individu deel uitmaakt.” 
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2. Basismodellen in de klinische psychologie 
 
2.1 Inleiding 
 
Attitude: de plaats van wetenschap binnen het klinische psychologisch werken 
 
Video: medium Jomanda 
 
Vraag 1: Wat is het onderscheid tussen (verantwoorde) hulpverlening en kwakzalverij? 

- Handelen bij verantwoorde hulpverlening is niet gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek. 

- Kwakzalverij is gebaseerd op spiritualiteit, geloof. 
 

Vraag 2: Hoe komt het dat zij en haar “patiënten” ervan overtuigd is dat haar “hulpverlening” effectief 
is? 

- Patiënten zijn wanhopig en geloven dat Jomanda effectief iets doet. Er is een placebo-
effect. 

- Jomanda heeft zelf heel veel hoop. Ze krijgt positieve feedback door het placebo-effect 
dat ze installeert bij haar “patiënten” (confirmatie bias). 

 
EBP model (evidence-based practice model) 
 
= huidige heersende discours als het gaat over de plaats van wetenschap binnen de psychologie 
 

- Hierbij tracht de clinicus continu om de vraag van de patiënt op een klinisch verantwoorde 
wijze te relateren aan de huidige stand van onderzoek.  

- Het model tracht de relevantie te benadrukken van het informeren van de patiënten. Deze 
informatie moet gebaseerd zijn op de beste beschikbare onderzoeksevidentie over 
geëigende opties over diagnostiek, preventie of interventiemogelijkheden.  

- Levenslang leren! 
 
Een grote misvatting over het EBP model is dat dit puur gaat 
over wetenschappelijk werken. 
 
EBP is een integratie van: 

- Klinische competenties (vb: aangeleerde 
gespreksvaardigheden, relationele vaardigheden, 
aanvoelen van de klinisch psycholoog…) 

- Verstandig inzetten van onderzoeksgegevens. 
- Alles in samenspraak met de voorkeur van de cliënt. 

… en dit allemaal binnen het specifieke klinische kader. 
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Syllabus: McFall’s Manifesto for a Science of Clinical Psychology (1991) 
 
Hoofdprincipe:  
“Enige legitieme vorm van klinisch  psychologische behandeling is die die op de wetenschap is 
gebaseerd.” -McFall 
 
- 1ste gevolg:  

Je mag alleen maar behandelingen aanbiden die voldoen aan ten minste vier criteria: 
• Duidelijke beschrijving van de behandeling. 
• Wat zijn de claims omtrend de positieve effecten van de behandeling?  
• Deze positieve effecten moeten vastgesteld zijn door middel van wetenschappelijk 

onderzoek. 
• Negatieve bij-effecten moeten onderzocht worden. 

(In de psychotherapieonderzoek is de focus op negatieve mogelijke bij-effecten heel beperkt 
geweest voor lange tijd, men had lang het idee van ‘baat het niet dan schaadt het niet’.  
Onderzoek: praten over problemen kan soms niet helpen of zelfs kwaad doen door piekeren.) 

 
- 2de gevolg: 

“Als je klinisch psycholoog wil worden, moet je in de eerste plaats wetenschapper worden.”  
-McFall 

 
Kritiek op EBP in klinische psychologie 
 
Meeste kritieken die haan over EBP gaan over de huidige manier waarop dat wordt ingvuld binnen 
het meeste psychologische onderzoek. 
 
- Groepsdata kan niet toegepast worden op een individu. 

Meeste wetenschappelijke informatie over de effectiviteit van diagnostiek en behandeling is 
gebaseerd op groepsdata. Het is niet omdat er een groepsgemiddelde aanwezig is, dat dat 
ook van toepassing is op de individuele cliënt. Groepsgemiddeldes worden opgemaakt uit 
individuen die totaal verschillen. 

- Problemen van cliënten zijn nog niet altijd onderzocht en we kunnen niet wachten tot er 
onderzoek is. 

Heel veel van de complexiteit van psychische problemen, en veel psychische problemen is 
nog niet onderzocht. En voor veel problemen is er nog geen wetenschappelijk ondersteunde 
behandeling. Wat moet men hiermee doen? Wachten tot het onderzoek er is? Of klinisch al 
iets gaan doen? 

- Elk individu is een unieke constellatie van ervaringen, cultuur en sociale context dus niet te 
begrijpen door algemene psychologische wetmatigheden. 

Iedereen is anders. Hoe ver kunnen we geraken binnen de klinische behandeling door alleen 
maar te focussen op algemene wetmatigheden? 

- Klinische ervaring en inituïtie zijn relevanter dan wetenschap. 
Vb: misschien kan iemand die je op je gemak kan doen stellen je veel beter helpen dan een 
echte wetenschapper. 
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Dilemma: wetenschappelijke informatie of klinische ervaring (intuïtie/ aanvoelen) 
belagrijker? 
 
Gedachtenexperiment 1 
 
Je bent succesvol klinisch psycholoog in je eigen praktijk en niet zo ver van je praktijk gebeurd er 
een ernstig treinongeluk. Er zijn een aantal doden en een massa gewonden. Er is psychische 
ondersteuning nodig dus je wordt gebeld door de politie. Je maakt je agenda leeg voor die dag en 
je gaat de hele dag helpen door traumadebriefing. Mensen moeten er met elkaar kunnen over 
spreken. Aan het einde van de dag zijn de mensen je super dankbaar. Je denkt dat je die dag goed 
werk hebt geleverd. Allesinds dat denk je… 
 
Onderzoek naar traumadebriefing achter motor en auto-
ongelukken: 
 
2 condities: mensen die geen interventie hadden en 
mensen die sterk emotie gerichte traumadebriefing 
hebben gehad. 
 
Onderscheid tussen mensen die vanaf baseline weinig 
klachten hadden en mensen die vanaf baseline best veel 
klachten hadden. 
 
Impact op event scale: in welke mate ben je psychisch 
ontdaan van het meemaken van een bepaalde gebeurtenis. 
 
Deze mensen zijn 4 maanden tot 3 jaar gevolgd. 
- Mensen die vanaf baseline weinig klachten hadden is er geen verschil met inerventie/ geen 

interventie na 4 maanden en na 3 jaar. 
- Mensen die vanaf baseline best veel klachten hadden en die geen interventie hadden, na 4 

maanden zitten die terug op het niveau van mensen die geen klachten hadden en zijn er 
nauwelijks problemen en dit blijft behouden na 3 jaar. Mensen die vanaf baseline best veel 
klachten hadden en traumadebriefing hebben gehad ziet men dat de interventie veel meer slecht 
heeft gedaan dan goed. 

è Klinische intuïtie zat er hier 100% naast. 
 
Maar: dit geldt niet voor alle types traumadebriefing, het is meestal enkel bij sterk emotiegerichte 
traumadebriefing. Sterk emotiegerichte traumadebriefing heeft ofwel geen effect, ofwel slechte 
effecten. 
 
Zonder goede wetenschappelijke data kan je klinische intuïtie er wel eens naast zitten. Maar 
klinische intuïtie/ ervaring blijft natuurlijk van groot belang. Maar je enkel en alleen baseren op 
klinische intuïtie is ook niet goed. 
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Feedback in de klinische psychologie: Hoe valide is feedback?  
 
Er bestaat valide feedback van je cliënten, maar de meeste feedback is niet valide. Problematisch! 
 
- Sociale wenselijkheid 

Wanneer jij bvb een van de weinige begripvolle, empathische mensen bent als klinisch 
psycholoog in het leven van je cliënt, ga je vaak ook positieve feedback krijgen van je cliënt. 
Positieve feedback kan ook omdat je cliënten vaak niet weten wat ze moeten verwachten 
van de klinisch psychologische hulpverlening dus het fiet dat je sympathiek bent, vindt de 
cliënt al helemaal niet slecht. Cliënten weten ook vaak niet hoe effectief een klinische 
behandeling had kunnen zijn. 

- Vergelijkingsmateriaal (Cl & Hv) 
- Korte vs. lange termijn effecten 
- Verklaring voor de beperkte effecten van ervaring op effectiviteit? 
- Focus op successen 

Wanneer een cliënt na 3 sessies niet meer komt opdagen omdat de therapie heb niet goed 
bevalt, kan de klinisch psycholoog dit makkelijk ombuigen naar iets positiefs. 
Vb: mijn cliënt zit midden in een echtscheiding, ik snap het dat hij niet kan komen. 

- Heel weinig mensen gaan ook effectief negatieve feedback geven 
- Een cliënt weet niet hoe iemand dat zou doen die maximaal effectief zou zijn, maar als klinisch 

psycholoog weet je dat ook niet. Dit komt omdat het een één-op-één- gesloten-deurberoep is. In 
de medische wereld, bij dokters hebben dokters wel een beeld van effectiviteit. Door dit probleem 
is het als klinisch psycholoog ook moeilijk om jezelf te verbeteren en cliënten melden het vaak 
ook gewoon niet. 

 
Wetenschappelijke input cruciaal! 
 
Gedachtenexperiment 2 
 
Je hebt een ernstig auto-ongeluk. Je benen zijn gekwetst en de arts opereert. Helaas, door een 
complicatie verlies je het gevoel in een van je benen waardoor je de rest van je leven met krukken 
moet lopen. Bij een second opinion een jaar later hoor je dat de arts een verouderde techniek 
gebruikte. Er bestaat reeds enkele jaren een veiliger alternatief. 
 
Verweer eerste arts: 

- Ik heb geen tijd om artikelen te lezen, ik heb het heel druk. 
- Die artikelen zijn zo moeilijk. 
- Mijn collega’s doen dat ook niet. 
- Ik voel me beter bij de oude procedure. 
- Iedereen is uniek. 

 
Acceptabel binnen de klinische psychologie? 

- Hij had info moeten geven over de verschillende procedures en/ of de patiënt kunnen 
doorverwijzen. 

- Als klinisch psycholoog kan je niet gespecialiseerd zijn in alle mogelijke problemen, je kan 
niet alles en iedereen behandelen. 

- Informed consent waar je de patiënt info geeft over het feit dat je niet gespecialiseerd bent 
in die aandoening. 
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EBP en de klinische praktijk 
 
Nu: belangrijke transitieperiode 
- Meerdere goede databases voorhanden 
- Gedifferentieerde kennis voorhanden 
- Meer handigheid en vertouwheid met ‘just in time knowledge’ (wetenschap verandert continue, 

het is belangrijk om mee te zijn) 
- Verhoogde intresse in disseminatie = zorgen dat onderzoeksbevindingen de mensen bereiken 

die daarmee aan de slag moeten gaan, actieve communicatie daar clinici en cliënten. 
- Open acces tijdschriften (zowel zinnige als niet-zinnige tijdschriften) 
 
Opletten: oordeel nooit baseren op 1 artikel! 
 
Les 3 (30/09/2019) 
Slides zijn leerstof, illustraties in deze les zijn niet te kennen. 
 
2.2 Wetenschapsfilosofische kaders 
 
- Epistemologie (‘kennisleer’): studie van de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van 

kennis 
 
Ponterotto (2005): grote paradigma’s 

• Positivisme 
• Post-positivisme 
• (Sociaal-)constructivisme 
• Kritisch ideologisch 

 

 

modernisme 

post-modernisme 
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Positivisme 
- Sterke nadruk op de wetenschappelijke benadering/ empirische resultaten 
 
Post-positivisme 
- Waarheid leren kennen door te toetsen/ falsificatie 
 
Constructivisme 
- Waarheid is geco-construeerd op basis van ervaring/ sociale interactie… 
 
Kritisch-ideologisch perspectief 
- Vanuit bepaalde standpunten en visies gaan kijken hoe men moet omgaan met klinische 

fenomenen 
 

(Post-)positivisme en klinische psychologie 
 
- Heel veel van de psychologische wetenschap is gebaseerd op ideeën vanuit deze visies 
- Psychologie op zoek naar algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie): nomothetisch 
- Meetbaar maken van variabelen, betrouwbaar en valide metingen 
- Doel van onderzoek: verklaring die leidt tot predictie en controle van fenomenen (hier 

psychopathologie) (ideaal verklaringsmodel ontwikkelen, fenomenen voorspellen en het 
voorspellen van interventies) 

 
Hypothetisch-deductieve methode 
centraal in psychologisch onderzoek 
- Klinische observaties 
- Op basis hiervan een idee induceren 

(wetmatigheden ontdekken/ ideeën) 
Vb: depressie gaat vaak samen 
met werkloosheid  

- Deze ideeën toetsen, welke 
onderzoeksdesigns zijn het beste om 
dit idee te toetsen? 

- Empirische toetsing 
- Obv resultatien nadenken over wat 

zegt dit nu over mijn theorie 
Falcificatie? Nieuwe data nodig? 
Bevestiging idee? Alternatieve 
verklaringen? … 

è Dit is een eeuwig durende cyclus. 
 
(Post-)positivisme: kritieken 
 
- Dominantie kwantitatieve methodes (moeten meetbaar maken van variablen) zorgt voor verlies 

mogelijks andere belangrijke variabelen 
Sommige variablen zijn maar moeilijk te kwantificeren. 

- Geen aandacht voor betekenis en motivatie van menselijk gedrag 
Deze variablen zijn moeilijk te kwantificeren. 

- Artificiële onderzoekscontext doet relevantie voor onderzochte populatie dalen 
Sterke toetsing (labo-situaties) kan ervoor zorgen dat uitspraken niet makkelijk 
generaliseerbaar zijn naar klinische poputalie. 

- Niet toepasbaar zijn van algemene resultaten op individuele gevallen 
Op zoek gaan naar algemene wetmatigheiden gebeurt meestal op groepsniveau. 
Gemiddelde uitspraken gaan lang niet op voor individu. 

- Verdwijnen van de exploratieve dimensie van onderzoek door hypothisch deductieve methode 
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(Sociaal-)constructivisme 
 
Reactie op (post-)positivisme 
 
- Binnen postmodernistische traditie die ontstond in jaren ’60 van de 20ste eeuw 
- Niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten  
- Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk 
- Realiteit afhankelijk van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van woorden en 

teksten) (de realiteit wordt talig geconstrueerd) 
- Context! Context bepaald op welke manier mensen betekenis geven aan informatie. 
- Sociale realiteit wordt actief geco-construeerd door eenheden van mensen. De actieve 

verwerking van de omgeving door de persoon is uiterst relevant. Mens is een continue betekenis 
verlenend wezen. 

 
Constructivisme en sociaal constructionisme 
 
- Constructivisme: mens is voortdurend betrokken in het verwerken en evalueren de omgeving en 

daarop te reageren obv een betekenisverlenend proces  
à Belang cognitieve processen 

 
- Sociaal constructionisme: dat proces van constructie wordt sociaal gemedieerd 

• Belang relaties en interacties 
 
Implicaties voor klinische psychologie 
 
- Stoornissen zijn eveneens sociocultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in functie van 

machtsstructuren) en niet enkel biologisch vaststaande constructen 
- Geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit, het is een continuüm zonder een 

duidelijke cut-off 
- Belang van subjectief geleefde ervaring 
- Geen of geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces 
 
Implicaties voor onderzoek 
 
- Relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal: wat gebeurt er tussen mensen? 
- Belang van taal: identiteit als narratieve constructie (meer aandacht voor de kwalitatieve 

dimensie van onderzoek) 
- Geen streven naar absolute wetmatigheden, wel naar bruikbare kennis, modellen van psychisch 

functioneren, psychopathologie, behandeling… 
- Kennis, onderzoeksresultaten bestaan nooit op zich (niet universeel), context altijd belangrijk. 

Een onderzoeker kan nooit neutraal zijn (« post-positivisme) en bepaald mee de resultaten (en 
dit is geen slechte zaak). 
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Postmodernisme: kritiek 
 
Lilienfeld (2010): “Postmodernism as threat to scientific psychology.” 

1. A deep mistrust of reason, especially that imparted by science and logic;  
2. A rejection of science as a ‘‘privileged” means of acquiring knowledge, along with the belief 

that other means of knowledge acquisition are equally valid;  
Er is een stiefmoederlijke houding tov wetenschappelijk informatie, bij de 
modernistische visies is wetenschappelijke informatie essentieel en een ander statuut 
heeft dan elk ander type van informatie. 

3. Pessimism about scientific progress;  
Er is veel pessimisme over wetenschappelijke vooruitgang. 

4. Subjectivism, and the accompanying notion that the world is largely socially constructed;  
“Alles is subjectief” klopt niet met de wetmatigheden die we wel degelijk vinden. 

5. Extreme relativism, along with a denial of universal scientific truths 
 
Wetenschapfilosofische achtergrond 
 
- Impliciet aanwezig de manier waarop men denkt over hoe men wetenschappelijke kennis gaat 

vergaren over mensen, ze worden bijna nooit expliciet gemaakt  
- Onderzoek meestal niet vanuit één epistemologisch kader, wel verschillende klemtonen 
- Elk kader heeft sterke en zwakke kanten in het denken over wetenschap 
- Grond voor debatten in psychologie (cf. volgende lessen) 
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2.3 Metamodellen: medische vs contextuele visie 
 
Unieke positie klinische psychologie 

 
 

Medische visie Contextuele visie 
Kenmerken 
- ≠ “er is een biologische oorzaak” !!! 
- Patient met een ziekte/stoornis 
- Focus op symptomen en syndromen (en 

niet op het gezond functioneren) 
- Diagnose, prognose (wat gaat het verloop 

zijn van deze problematiek als we niks doen 
vs wanneer we een interventie gaan doen)  
etc. 

- Medische denk- en handelwijze: 
unidirectionele causaliteit (causale 
mechanismes onderzoeken van de stoornis 
en symptomen en dan moet men een 
behandeling gaan doen die inwerkt op die 
causale machanismes) 

- Zoektocht naar biologische of psychische 
oorzaak 

- Duidelijke link tussen diagnose en 
behandeling 

 
Oorzaken  

Wetenschappelijke verklaringsmodellen: 
biopsychosociaal model 
• Biologische factoren: genen, 

biochemische processen, 
hersenafwijkingen ... 

• Sociale factoren: maladaptieve 
opvoeding, chronische stress... 

• Psychologische factoren: 
vaardigheidstekort, maladaptieve 
cognities, leergeschiedenis, 
persoonlijkheidskenmerken ... 

- Feedback tussen biologische, sociale en 
psychologische factoren è 
psychopathologie/ problematisch 
functioneren 

- Interactie tussen kwetsbaarheid en stress 

Kenmerken 
- Unieke narratieve constructie patient is 

cruciaal 
- Er is geen ware behandeling (« medische 

visie) 
- Werking therapie zijn afhankelijk van de 

match tussen de constructie van de patient 
en hulpverlener 

De cliënt moet ervan overtuigd zijn dat 
wat de therapeut doet, een zinnige stap 
is (nadruk op de relevantie van de 
rationale, en niet op de juistheid) 

- Jerome Frank: demoralisatie (niet meer 
weten wat te doen) 

- Zie artikel Wampold 
Wampold is sterke voorstander van deze 
visie. “Het feit dat er zo weinig verschillen 
worden gevonden tussen verschillende 
vormen van psychotherapie, is een 
aanwijzig dat de specifieke technieken 
en niet zo veel tot toe doen.” Volgens 
hem is het belangrijkste proces binnen 
de psychotherapie het proces van 
‘remoralisatie’ (cliënt verstaat wat hij/ zij 
doormaakt en weet wat hij/ zij hiermee 
moet gaan doen). Men start vanuit 
demoralisatie. 

- Constructies van cliënten bestuderen, en 
bestuderen op welke menier een 
hulpverlener daar samen dingen rond gaan 
co-construeren, hoe kan iemand hulp 
bieden om ervoor te zorgen dat iemand 
terug hoop krijgt. 
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à Kwetsbaarheid-stressmodel: je hebt 
biologische kwetsbaarheden (preconditie) 
die op zichzelf geen aanleiding geven tot 
problematisch functioneren, maar die in 
interactie met stress (breed gedefinieerd) 
psychopathologisch functioneren kan 
veroorzaken. 

 
Uitdagingen 
Duidelike link tussen oorzaak en behandeling is 
niet makkelijk binnen de klinische psychologie 
(« geneeskunde). 
- Verschillen tussen mensen in oorzaken. 
- Therapieën binnen de klinische psychologie 

bevatten veel ingrediënten: aandacht, 
sociaal contact, therapeutische relatie… 

- Operationalisatie verandering: wat zijn de 
cruciale elementen die nodig zijn voor 
verandering? à moeilijk te bepalen 

- Differentiatie: werkzaam ingrediënt, 
spontaan herstel, placebo 
• Medisch: onderscheidbare werkzame 

component/ placebo  
• Psychotherapie: werkzaam component 

+ placebo 
Vb: hoop en motivatie voor verandering 
(placebo) zijn belangrijke elementen 
binnen psychotherapie. 
 

Conceptuele problemen van het medisch 
model 
- Psychische problemen: geen duidelijk, 

enkelvoudig biologisch en psychisch 
substraat 

- Complexe interacties tss biologische, 
psychische en sociale factoren 

- Behandeling kan aanslaan zonder direct 
effect op causale factoren die betrokken zijn 
bij etiologie en instandhouding van 
psychopathologie 
Vb: problematisch functioneren verdwijnt 
gwn door het krijgen van een lief. 

- Is het correct om te focussen op symptomen 
en syndromen? 
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BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL (ENGEL 1977) 
 
Verklaringsmodellen: 
- Psychologische factoren à psychopathologie 
- Biologische factoren à biologische psychiatrie  

(veel meer financiëring van dit onderzoek) 
- Sociale factoren à epidemiologie  

(= voorkomen van stoornissen in de populatie) 
 
Toenemend onderzoek naar interacties! 

Vb: meer depressie bij vrouwen dan bij mannen. 
 
Biologische psychiatrie 
 
Kennis van de biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de psychologische stoornissen 
  
Benaderingen: 
- Structurele en functionele hersenafwijkingen 

Vb: fMRI studies ifv borderline persoonlijkheidsstoornis. 
- Biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endocrinologie) 
- Genetische invloeden/ afwijkingen (GxE) 

Vb: omgevingsfactoren waarbij bepaalde genen tot expressie kunnen komen. 
 
Hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabele in isolatie is vaak beperkt 

We weten wel dat een aantal stoornissen een sterkere genetische component (vb: 
psychiotische stoornissen zoals schizofrenie) hebben dan andere(vb: angststooris). 

è Interactie biologie, psychologie en omgeving 
 
Diathesis-stress model 
 
Diathesis = predispositie/ kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een stoornis, maar die op zichzelf 
niet voldoende is om de stoornis te verklaren/ te voorstellen. Heel vaak wordt hier gedacht in termen 
van een biologisch gegeven (genetica, hersenafwijkingen…), maar dit hoeft niet noodzakelijk een 
biologisch gegeven te zijn. Factoren zoals trauma’s in de vroege kindertijd kunnen ook 
kwetsbaarheidsfactoren zijn. 

- Biologische kwetsbaarheid: genetica, vroege aversieve ervaringen (soms uitgebreid naar 
psychologische variabelen) 

- De noodzakelijke antecedente conditie die bepaald in werke mate je gaat reageren met 
psychopathologie obv stressoren 

 
Grafische uitwerking van het diathesis-
stress model: 

- Mensen met een lage kwetsbaarheid 
en waarbij veel stress aanwezig is, 
kunnen toch normaal blijven 
functioneren. 

- Wanneer de kwetsbaarheid hoger is, 
is er veel minder stress nodig om te 
disfunctioneren. 
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Op de grafische uitwerking van het diathesis-stress model is heel wat kritiek gekomen: men kijkt 
hierbij enkel naar normaal functioneren en problematisch functioneren. 
 
Diathesis-stress model 
 
Een kwetsbaar individu bij een zeer negatieve 
omgeving gaat dat individu negativer functioneren. 
En als die omgeving positief wordt, gaat die 
persoon op hetzelfde niveau komen als die 
persoon zonder die kwetsbaarheid (zwarte lijn). 

- Omgeving/ environment: neg of pos. 
- Uitkomst/ outcome: neg (psychopathologie) 

of pos (normaal functioneren). 
 
Differential susceptibility model 
 
Veel mensen waren er niet mee akkoord dat het diathesis-stress model de juiste visie was. Deze 
stelden dat: 

- Genetische kwetsbaarheid’ een slechte term 
is. Ze willen dit vervangen door ‘de persoon 
die meer responsief is ten opzichte van zijn of 
haar omgeving’. 

- Wanneer die omgeving slecht is en je hebt 
iemand met genen die de hoeveelheid 
responsiviteit ten opzichte van de omgeving 
mee bepalen en sterk aanwezig laten zijn, 
dan ga je meer disfunctioneren zien. Maar 
wanneer de omgeving positiever is, dan zie je 
eigenlijk dat deze personen juist ook beter 
gaan functioneren dan personen die minder 
‘flexibele genen’ hebben. 

 
Dit model is voor een stuk gebaseerd op empirische gegevens. 

Vb: genen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een risico voor psychose kunnen ook 
genen zijn die betrokken zijn bij zeer hoge maten van creativiteit. 

 
De manier waarop die genen uitgedrukt gaan worden, een effect hebben op het functioneren is sterk 
afhankelijk van een positief steunende omgeving vs een omgeving waar heel veel stress aanwezig 
is. 
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Kwetsbaarheid-stress model 
 

 
 
Empirische gegevens die kwetsbaarheid-stress model ondersteunen: Caspi et al. (2003) 

 
 

3 verschillende types variaties van genetische aspecten die te maken hebben met het 
serotoninetransportergen: s/s, s/l en l/l. Dan heeft men gekeken naar de verschillende 
manieren van depressieve klachten: zelfgerapporteerde depressieve klachten (A), de kans 
dat mensen een depressie ontwikkelen tijdens hun levensloop (B), de kans op suïcidale 
ideatie (geen zelfmoordpoging, maar het fel nadenken over suïcide) (C) en de mate waarin 
een bekende (inforant) depressieve klachten herkent bij een belaalde persoon (D). Op de x-
as staat het aantal stresserende levensgebeurtenissen (vb: het overlijden van een dierbare, 
ontslag, echtscheiding…). Bij 0 of 1 stresseerende gebeurtenissen zie je weinig differentiatie 
bij mensen met de verschillende genetische variaties, hun functioneren is ongeveer 
gelijkaardig en ze vertonen lage niveaus van depressieve klachten. Op het moment dat het 
aantal stressvolle gebeurtenissen gaat toenemen, dan is er een sterke differentiatie naar 
genetische kwetsbaarheid. Bij meerdere stressvolle gebeurtenissen is de kans op 
derpressieve klachten hoger bij mensen met de ene variant in vergelijking met mensen met 
de ander variant. Bij 0 of 1 stessvolle levensbebeurtenissen presteren mensen met een grote 
genetische kwetsbaarheid zelfs iets beter (~differential susceptibility model).  

 

è STOORNIS 
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Er zijn ondertussen al veel 
repletactiestudies en meta-analyses 
geweest van dit effect, maar dit valt 
zeer moeilijk te repliceren en van heel 
veel van de voorgestelde 
kandidaatgenen in de studie van 
Caspi et al. vindt men ook niet dat 
deze werkelijk het risico op 
psychopathologie vergroten. 

 
Kandidaat-genen model: welke genen zijn 
betrokken bij neurotransmitters waarvan we 
weten dat die relevant lijken bij een 
bepaalde stoornis. Genen die logische 
kandidaten zijn voor een effect op een 
bepaalde stoornis.  

Vb: bij depressie – gen dat te maken 
heeft met serotonine; medicatie die 
inwerkt op het serotoninesysteem 
heeft een effect op depressieve 
stemming. 

De studie van Caspi et al. is een voorbeeld van een kandidaat-gen studie. Hierbij hebben ze 
kandidaat genen geidentifieerd in een kleine populatie, maar dis is zeer moeilijk te repliceren bij 
zeer grote populaties, waardoor ze dat idee van kandidaat-genen een beetje verlaten hebben. Maar 
hiermee werd er niet gezegd dat genoom-wijd er wel bevindingen kunnen zijn waarbij een bepaalde 
stoornis gerelateerd is aan een bepaalde set van genen. 
 

(De afbeelding hieronder is al van een 
tijdje terug en er kloppen een aantal  
dingen ondertussen al niet meer kloppen 
en is dus niet te kennen.) 
In de context van depressie lijkt het 
realistischer dat we daar niet te maken 
hebben met één bepaald genetisch facet, 
maar dat je bijvoorbeeld te maken hebt 
met genetica waarbij men genen hebt die 
gerelateerd zijn aan verschillende van de 
neurotransmitters en 
neurotransmittersystemen. En elk van 
die neurotransmittersystemen zijn weer 
gerelateerd aan specifieke facetten van 
symptoonclusters van depressie. Deze 
symptoomclusters kunnen in meer of 
mindere mate rezageren ten opzichte 
van stressvolle gebeurtenissen in de 
omgeving. Dit is veel complexer dan een 
kwetsbaarheidsgen in relatie met de 
omgeving. 
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Sociale aspecten 
 
Sociale factoren hebben een brede invloed: 
- Definiëring van normaal vs. gestoord gedrag 
- Herkenning/ erkenning psychische stoornissen 
- Sociale « drivers » van psychopathologie: 

• Ongelijkheid & discriminatie 
• Armoede & stress 
• Maatschappelijke tendensen (bv. focus op welzijn) 

 
Onderzoek 
 
Gaat een cultuur waar welzijn en blijdschap heel sterk gepromoot wordt en je slecht worden aanzien 
wordt als een probleem ervoor zorgen dat mensen meer gaan rumineren (de depressieve variant 
van piekeren) over stressvolle gebeurtenissen? 
 
Onderscheid piekeren en rumineren: 
- Piekeren (dreiging) 

Vb: Oei mijn kindjes gaan straks naar school en ze moeten een drukke straat oversteken, wat 
als ze iets overkomen? 

- Rumineren (depressieve variant van piekeren, stilstaan en nadenken over de redenen en de 
consequenties van je  slect te voelen) 
Vb: Waarom ben ik nooit gelukkig? Waarom overkomt mij dat nu altijd? Wat als ik mij altijd zo 
blijf voelen? 

 
Men deelde een groep 
eerstejaarsstudenten in in 3 
condities: 2 van die groepen 
moesten een hele moeilijke 
anagramtaak (men krijgt een 
aantal letters door elkaar en je 
moet daar een woord van maken) 
doen onder tijdsdruk, de taak was 
wel oplosbaar, maar 
supermoeilijk te vinden. Er staat 
een proefleider bij die na een 
minuut de oplossingen zegt en 
“aah oei, ik had toch gedacht dat 
je er wat meer zou kunnen oplossen, maar ja we zullen doorgaan naar de volgende taak”. Dit is een 
klassieke manier om stress te induceren bij eerste jaar psychologiestudenten. De belangrijkste 
manipulatie was kijken of de impact, de context met de manier waarop er omgegaan werd met 
positiviteit en negativiteit, of dat invloed had op de manier waarop mensen die stressor ervaren. In 
conditie 1 was er een hele neutrale proefleider die een normale interactie aanging. Conditie 2 
speelde af in een lab waar allemaal boeken stonden: ‘bepaal je eigen geluk’, ‘je staat zelf aan het 
stuur’… De proefleider zei hierbij: “als je het niet lukt, is dat helemaal niet erg, want ik heb geleerd 
dat op het moment dat je constructief en positief staat tov iets vervelends, dat dat eigelijk het 
gelangrijkste is in het leven, je mag je hierdoor niet te veel laten doen”. De derde conditie zei de 
proefleider juist hetzelfde, alleen was hier geen faalervaring. In conditie 3 kreeg men wel oplosbare 
anagrammen. 
 
(Resultaten onderzoek: zie volgende pagina) 
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In welke mate waren de proefpersonen 
hierover nog verder aan het piekeren? 
- Happy room/ falen (conditie 2): wanneer er 

heel veel nadruk werd gelegd op positiviteit 
en men faalde, was er ook meer ruminatie. 
Er is druk dat men zich goed moet voelen. 

- Neutral room/ falen (conditie 1) 
- Happy room/ niet falen (conditie 3) 
 
Illustratie van het idee dat bijvoorbeeld ook 
een maatschappelijke tendens om heel veel 
druk te leggen op welzijn (cfr. rode 
neuzendag) dat dat niet altijd onder alle 
omstandigheden iets verstandig is, dat dat niet 
altijd tot de gewenste resultaten leidt. 
 
Feedbackloop biopsychosociaal model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Met ‘genetiche afwijking’ bedoelt men iemand die wat sterker biologisch reageert op stress.) 
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Biopsychosociaal model: commentaar 
 
- In verschillende biopsychosociale visies in een biologische predispositie noodzakelijk 
- Veel discussie over biologie als oorzakelijke/ noodzakelijke factor en de medische visie daarbij 
- Tegenbeweging na ‘decade of the brain’ 
 
Recent voorbeeld 
 
Power Threat Meaning Framework (BPS (Britisch Psychological Society), 2018): 

 
Key message: “You are experiencing a normal reaction to abnormal circumstances. Anyone 
else who had been through the same events might well have ended up reacting in the same 
way. However, these survival strategies may no longer be needed or useful. With the right 
kind of support, you may be able to leave them behind.” 

 
Medicalisation asks ‘What is wrong with you? 
Replacement with 4 different questions 
• ‘What has happened to you?’ (How has Power operated in your life?) 
• ‘How did it affect you?’ (What kind of Threats does this pose?)  
• ‘What sense did you make of it?’ (What is the Meaning of these situations and experiences 

to you?) 
• ‘What did you have to do to survive?’ (What kinds of Threat Response are you using?) 

 
Power Threat Meaning Framework (BPS): 

1. The operation of POWER (biological/embodied; coercive; legal; economic/material; 
ideological, both proximal and distal; social/cultural; and interpersonal, with impacts 
that are moderated by our available resources). This includes possible re-
traumatisation by mental health services themselves.  

2. The kinds of THREAT that the negative operation of power may pose to the individual, 
the group and the community, with particular reference to emotional distress, and the 
ways in which this is mediated by our biology. 

3. The central role of MEANING (as produced within social and cultural discourses, and 
primed by evolved and acquired bodily responses) in shaping the operation, 
experience and expression of power, threat, and our responses to threat.  

4. In response to all the above, the learned and evolved THREAT RESPONSES that an 
individual (or family, group or community) may need to draw upon in order to ensure 
emotional, physical, relational and social survival. These range from largely automatic 
biological reactions to linguistically-based or consciously selected responses such as 
holding suspicious thoughts, self-blame, shame, rage, self-harm and controlling our 
eating. The latter are likely to appear later in developmental terms, to be more open to 
shaping by local meanings, and hence to be more culture-specific.  

 
In de BPS ier is een werkgroep geweest die vanuit die medische optiek weg wou. Ze installeerden 
een Power Threat Meaning Framework waarbij de kernboodschap is dat de omstandigheden meer 
gewicht krijgen dan de biologie of een predispositie. Het verhaal van ‘er is een biologische 
kwetsbaarheid en das een zwakheid’ daar wordt een beetje komaf mee gedaan. Binnen een 
medisch discours stelt men vooral de vraag: “Wat is er mis met u? Welke zaken zijn er allemaal 
verkeerd?”. Maar volgens hen gaat de vraag veel meer moeten naar: “Wat is jou overkomen?”, “Hoe 
heeft dat jou beïnvloedt?”, “Wat heb je gedaan om daar een betekenis aan te geven?” (link naar 
sociaal-constructivismische visie) en “Hoe heb je dat overleefd?”. Ze verschijven het gewicht van 
het biologische naar de context. Dit in ontwikkeld doorpsychologen, psychiaters en cliënten samen. 
Het heeft ook heel veel kritiek ontlokt. Bij dit type ideeën is de filosofische achergrand nooit heel ver 
weg. Dit soort debatten zijn nog ongelofelijk levendig op dit moment. 
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3. Wetenschappelijk onderzoek 
 
Illustratie aan de hand van 
depressive en ruminatie: depressie 
als complexe puzzle 
 
Tweelingenonderzoek: 
 
(Rusultaten zijn geen examenkennis.) 
 
= heel complex geheel van 
gebeurtenissen/ biologische 
aspecten/ opvoedingsaspecten/ 
psychologische aspecten/ recente 
levensgebeurtenissen… die op een of 
andere manier (bij iedereen anders) 
naar depressie kan leiden. 
 
Hoe gaat men dit bestuderen om zo 
goed mogelijk mensen te kunnen 
helpen? 

 
Verschillende 
onderzoeksbenaderingen zijn 
interessant om ons meer te leren over 
een bepaald fenomeen. 
 
 
 
3.1 Denken over onderzoek 
 
Ieder type onderzoek stelt specifieke vragen. Ieder type onderzoek kan bijdragen tot antwoorden. 

- Voorkomen van psychische stoornissen in de populatie (epidemiologisch onderzoek) 
- Etiologie (veroorzaking) 

Bij klinische behandelingen zijn de oorzaken niet altijd het meest relevantst, omdat we 
aan de oorzaak vaak iet veel meer kan veranderen. 

- Instandhouding  
Vb: neg zelfwaarde meegekregen bij opvoeding. 

- Bahandeling 
Pas op! Geen 1 op 1 relatie! 

- Preventie 
 
3.2 Klinisch psychologisch onderzoek 
 
Doelstellingen klinisch psychologisch onderzoek: 

- Beschrijving: beschrijvend onderzoek (essentieel in de context van psychopathologie) 
- Predictie: predictiemodellen (risicofactoren) 
- (Experimentele) manipulatie 

 
è Inzicht krijgen in mechanismen van psychopathologie 

 
  

 
“There is nothing so 
practical as a good 
theory” -Kurt Lewin 
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3.3 Stappen in onderzoek 
 
Beschrijving è definiëren en categoriseren van gebeurtenissen en relaties 

     
Voorspellen  è wat zal er gebeuren onder specifieke condities? 

     
Manipulatie  è manipulatie van vastgestelde relaties 

     
Begrijpen  è inzicht in de causale factoren 
 
 
3. 4 Kern dimensies van onderzoek 
 

- Individu  - populatie 
- Beschrijvend  - manipulatie 
- Kwalitatief  - kwantitatief 
- Exploratief  - hypothesetoetsend 

 
3. 5 Beschrijvend onderzoek 
 
Types onderzoek: 
 

- Case study 
• = beschrijving van een client waarbij de clinicus 

gedetailleerde informatie verzamelt over een individu 
met symptoombeschrijving, familie achtergrond, 
historische context, etc. 

• Omdat CS op 1 persoon gebaseerd is genereert dit 
een rijke beschrijving naar ervaringen en percepties 
(kan kwalitatief zijn of kwantitatief: single case 
experiment) 

• Kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses 
die gebaseerd zijn op klinische ervaringen. Hypothesegenererend! 

• Kan NIET/BEPERKT gebruikt worden om hypotheses te ondersteunen (verifiëren) of 
te weerleggen (falscificeren). Waarom? 

• In welke zin is het bruikbaar? Door middel van single case designs kun je op ns1 
niveau een idee krijgen of een bepaald mechanisme of een bepaalde interventie 
daadwerkelijk effectief werkt bij een bepaalde persoon: ABA/ ABAB/ etc. 
Vb: bij iemand cognitieve gedragstherapie doen en je start met puur het 
gedragsmatige luik in conditie A en dan kijken hoe de klachten evolueren op basis 
daarvan. Dan start je met het cognitieve luik in conditie B en dan kijk je wat er gebeurt 
met die klachten. Dan an het zijn dat je op een gegeven moment het cognitieve luik 
weer weg laat en kijkt wat er dan gebeurt met de klachten. Zo kan je wel interessante 
uitspraken gaan doen. 
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- Observationele studies 
• Belangrijke bron aan informatie over de wijze waarop 

problemen zich manifesteren. 
• Vb: ambulatore monitoring bij paniek (fysiologishe 

metingen): vaak zeggen mensen met een paniekstoornis 
dat ze die aanvallen niet voelen aankomen, maar ze 
blijken soms wel te voorspellen. 

• We hebben nu veel meer meetinstrumenten waardoor we 
veel meer observationele onderzoeken kunnen doen 
 

- Experience sampling 
• = veredelde dagboekmethodes 
• Moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving; data 

verzameling via: 
o Electronische dagboeken 
o GSM’s/ computerlogs 
o In combinatie met psychofysiologische maten 

• Vb: gevoel en gedachte (Koster et al., 2015) 
Onderzoek naar mensen die eerst een depressie hebben gehad en daarna weer zijn 
opgeklaard, deze persoon hebben een heel hoor risico op het opnieuw ontwikkelen 
van depressieve klachten. Bij deze personen was men geïnteresseerd is de interactie 
tussen hoe voelt men zich (negatef – positief) en waar men op gefocust is van denken 
(focus op positieve zaken – focus op negatieve zaken). Mensen moesten de vragen 8 
keer per dag beantwoorden en hun stemming ingeven (10 = zeer negatief) en de 
hoeveelheid ruminatie (10 = zeer veel). Blauw is een persoon en rood is een persoon. 
De blauwe persoon is heel stabiel, bij de persoon in het rood is dat veel minder. Dan 
kan men kijken of de gemiddelde niveaus van stemming gerelateerd zijn? Is dit een 
voorspeller van depressieve klachten? Of is de onvoorspelbaarheid in het systeem 
een verspeller van depressieve klachten? Dat laatste bleek inderdaad te kloppen. 

 
- Interview/ focus groep 

• Binnen klinische context is de beleving van cliënten of hulpverleners vaak essentieel 
o Grote hoeveelheid interviewmethoden beschikbaar (meer en minder 

gestructureerd) 
o Kwalitatieve methoden om data te bekijken 
o Super interessant op klinische hypotheses af te lijden 
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3.6 Correlationeel onderzoek 
 
Hangen variabele X en variabele Y samen? 
Vb: is er een relatie tussen depressie en inkomen? 

 

 
         positieve associatie             negatieve associatie               geen associatie       
     

+ Nuttig en gemakkelijk beginpunt voor onderzoek. 
- Laat geen uitspraken toe over de (causale) rol van factoren. 

 
3 soorten correlationeel onderzoek: 

-  Crossectioneel 
-  Prospectief (voorspellend aspect) 
-  Longitudinaal (ook prostectief maar met een langere tijdsverloop tussen) 

 
CROSSECTIONEEL 

 
Eenvoudig: Is er een associatie tussen 
werkeloosheid en depressie? 
 
Complex: Op welke manier is facebook gelinkt 
aan depressie? Faelens et al. (2018) 

- Netwerkmodel 
- Heel kleine positieve associatie 
- Variabelen die hiertussen zitten: sociale 

vergelijking, contingent zelfbeeld, basaal 
niveau van zelfbeeld, ruminatie en angst. 

- Rechterkant: aspecten die te maken 
hebben met facebookgebruik: facebook 
intensity (FBI). 

- Dikte lijnen staat voor de sterkte van de 
associatie. 

- Mate waarin rondjes zijn ingekleurd: verklaarde variantie die de verschillende factoren 
hebben voor de voorspelde variabelen. 

- Facebookgebruik is gelinkt aan sociale vergelijking. De sociale vergelijking is zeer sterk 
gelinkt aan een contigent zelfbeeld, dat is negatief gelinkt aan het algemeen niveau van 
zelfbeeld, hoe lager het zelfbeeld, hoe hoger de scores op depressie, ruminatie, stress en 
angst. 
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LONGITUDINALE (PROSPECTIEVE) STUDIES 
 

- Waarom zijn longitudinale studies van cruciaal belang? 
• Complexe interacties tussen variabelen 
• Etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig 

 
PROSPECTIEF ONDERZOEK 

 
Eenvoudig: Leidt werkeloosheid tot depressie? 
 
Complex: Is depressief piekeren 
besmettelijk voor mensen in je omgeving? 
 
In America is er een systeem van dorms 
met random plaatsing. Je kent de persoon 
waarmee je eeen dorm deelt en deze 
persoon is meestal van hetzelfde 
geslacht. Wanneer je met deze random 
persoon samenkomt gaat men in de 
eerste plaats kijken naar in welke mate jij 
depressieve klachten hebt en rumineert, 
waarbij heel veel menzen rumineren voor 
men depressieve klachten heeft. Na 3 en 
6 maanden gaat men kijken of hetgene 
wat die ene besoon van die kamer doet, 
een invloed heeft op wat die andere 
persoon in die kamer doet. 

- Ruminatie van roommate 1 heeft 
effect op roommate 2 na 3 en 6 
maanden. 

 
 
 
  

Omdat men 3 meetmomenten heeft kan men kijken 
naar mediatie. Men heeft gekeken bij welke mensen 
runinatie is toegenomen obv de roommate. Blauwe 
lijn: de mensen waarbij dit is toegenomen. De rode 
lijn zijn de mensen waarbij het niet zoveel verschil 
maakte. Heeft dit een invloed na het ontwikkelen van 
depressieve klachten na 6 maanden? Op het 
moment dat mensen weinig stressoren meemaakt 
dan maakt dat niet zoveel uit dat je ‘besmet’ wordt 
door je roommate. Bij veel stressoren en een 
depressievere roommate maakt dit wel uit. 
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Onderzoeksbenadering 
 

- Experimentele design 
Manipulatie van onafhankelijke Variabele en kijken wat het effect is op de afhankelijke 
variabele  

• Causaliteit bekijken 
Vb: is een variable betrokken bij een symptoom. 
 

- Quasi-experimenteel design 
= experimenteel designs maar zonder random toewijzing van proefpersonen 
 

Interzemmo: Is ruminatie altijd negatief? 
 
Perspectiefname (Kross et al., 2005) 
 
Hypothese: of ruminatie altijd negatief is, is het is sterk afhankelijk van het perspectief dat je 
neemt. 
 
2 verschillende perspectieven: 

- Self-immersed perspective:  
• “Go back to the time and place of the experience and relive the situation as if it were 

happening to you all over again”  
• Zelf terug nagaan vanuit je eigen perspectief hoe je daarin betrokken was. 

- Self-distanced perspective  
• “Take a few steps back and move away from your experience… watch the situation 

unfold as if it were happening all over again to the distant you…’’) 
• Kijken naar jezelf alsof je een vlieg aan de muur bent. Kijken waarom X zo op die 

manier heeft gereageerd. 
 
Men vroeg de depressieve participanten om na te denken 
over een negatieve herinnerig vanuit… 

- Het self-immersed perspective (conditie 1). 
- Het self-distanced perspective (conditie 2). 

 
Resultaten: self-distances perspective is zinniger. 
 
Dit onderzoek is een experimentele manipulatie:  
 

Voordelen:  
- Causale relaties: als een bepaalde variable effect 

heeft op psychopathologie kan men gaan nadenken of dat therapeutisch bruikbaar is. 
 

Nadelen:  
- Afhankelijk van de hoeveelheid experimentele controle (manipulatie van 1 OV!) bepaalt 

de mate waarin we conclussies moeten trekken. De uitspraken zijn maar zo goed als 
de hoeveelheid experimentele controle die je hebt voor je variable. 

Vb: Stel we onderzoeken experimenteel het effect van op café gaan op longkanker?  
Maar hierbij mis je de cruciale variable dat op café meer gerookt wordt. 

- Meer experimentele controle à meer risico op reductionisme. 
- Ethische aspecten  

Vb: effect onderzoeken van marihuana op psychose. 
- Klinische/ analoge populaties 
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Experimentele manipulatie = therapie-effect studies? 
• Je moet hierbij heel voorzichtig zijn met causale conclussies. Want het is niet omdat je 

iets manipuleerd en het heeft een effect op symptomen, dat het noodzakelijk ook 
betrokken was bij de instandhouding of veroorzaking van de symptomen. Bij de meeste 
therapeutische studies wordt veel meer dan 1 variable gemanipuleerd. Men heeft heel 
veel experimentele controle nodig of een heel goede vergelijkingsgroep om te weten of 
die variable daadwerkelijk een causale rol speelt. 

• Vb: bij depressie gedragstherpie, cognitieve gedragstherapie en cognitieve therapie en 
dan kijken welke van deze zaken het meest effectief is. 

 Deels: 
• Hoeveelheid experimentele controle is kleiner 
• Therapie bevat veel ingredienten 
• Factoren betrokken bij verbetering zijn niet noodzakelijk betrokken bij de etiologie 

 

 
 

- Wetenschappelijke literatuur is essentieel, maar tegelijk moeten we ook heel kritisch denken 
over wetenschappelijke informatie. 

- Hier staan een afbeelding van de weternschappelijke werkwijze en waar er problemen in 
kunnen optreden 

• Bij het specificeren van hypotheses kan het zijn dat mensen aan harking doen 
(=hypothesis after results are known). 

• Problematische studiedesigns 
• Problematisch verzamelen van data (veel studies hebben een te kleine power, de 

sample sizes zijn te klein voor de statistische uitspraken die we sillen doen). 
• Fouten bij data-analyse (p-hacking: een effect is pas significant als p<.05). 
• Fouten met datainterpretatie. 
• Bij het publiceren van data zien we vaak in de psychologie dat gepubliceerde 

bevindingen vaak positieve bevindingen zijn. 
 
à De wetenschappelijke benadering is essentieel, maar niet altijd foutloos. 
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3.8 Uitkomst- en procesondezoek 
 
Zie einde samenvatting (p 189) 
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4. Algemene klinische vaardigheden 
 
4.1 Situering 
 
Situering: proces van hulpverlening (eerste stadia) 
 
Stadia in HV 
- Opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen (cliëntperspectief) 

Probleemverheldering vanuit het perspectief van je cliënt. 
Een therapeutische relatie opbouwen, vooral bij ongemotiveerde cliënten. 

- Assessment (expertperspectief) 
- Therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren van een strategie  

Soms kan het zijn dat er geen indicatie is voor een behandeling te starten. Soms zijn er ook 
tegenindicaties voor therapie: wanneer de levensomstandigheden niet ideaal zijn om de 
therapie te laten werken. 

- Evaluatie en beëindigen 
 
Diagnostiek/ assessment: een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als bedoeling 
een zorg op maat te indiceren en te evalueren. 
→  Uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn context 
→  Diagnostiek staat in dienst van de behandeling (functionele diagnostiek) 
↔  mogelijkheid tot classificatie 
 
Doelen eerste gesprek: 
 
- Werkrelatie – vertrouwensrelatie installeren 

Dit is heel settingafhankelijk. Je hebt settings waarbij mensen gedwongen naar een 
psycholoog komen, hierbij is motivatie vinden zeer belangrijk. Mensen gaan bij het eerste 
gesprek zich vaak afvragen of hij/ zij je kan vertrouwen, een klik is ook heel belangrijk. De 
persoon moet merken dat je iets zinnigs gaat doen. Dit is zeer belangrijk! Het tergkomen van 
je cliënt hangt hiervan af. Ook het krijgen van diagnostische informatie is zeer sterk 
afhankelijk van de mate waarin je in staat bent om contact te leggen. 

- Probleemverkenning 
Bekijken langs de kant van de cliënt. Wat is de situatie? Wat is de reden dat deze mensen 
naar HV komen? Wat verwacht de cliënt van jou? Hoe zien de problemen eruit? Hoe ernstig 
zijn die? Zijn er acute dingen? Op welke levensdomeinen hebben deze een impact? Zit deze 
persoon op de juiste plek bij mij? Is het thuis nog vol te houden of moet men nadenken over 
een opname? In ingang van de probleemverkenning zorgt ervoor dat je je relationele 
vaardigheden kan installeren en de vertrouwensrelatie kan beginnen opbouwen. 
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- Eerste ordening problemen 
Deze ordening bepaalt mee wat je als HV gaat moeten doen. Wie moet ik mee uitnodigen op 
gesprek? Wie zijn betrokken bij het probleem? Zoe ziet dit probleem er ongeveer uit? Is er 
iets aan biologische diagnostiek gedaan? Is het OCMW betrokken? Is het omdat het 
financieel heel moeilijk gaat? 
Vb: het gaat niet goed tussen je cliënt en zijn echtgenote. Hier moet de HV zich afvragen om 
de echtgenote misschien ook eens op gesprek te vragen. 

 
- Duidelijkheid verschaffen 

In functie van het proces, het mandaat, de problematiek, de persoon, de setting waarin je 
werkt ga je duidelijkheid moeten verschaffen aan je cliënt over wat ze een beetje kunnen 
verwachten. De meeste mensen weten niet wat ze moeten verwachten omdat het vaak hun 
eerste keer is bij de psycholoog. Het is belangrijk om de cliënten informatie te geven over 
hoe een proces bij jou eruit ziet en wat de verwactingen naar elkaar toe zijn. Een aantal 
mogelijke vragen van cliënten: Wat houdt de therapie in? Hoelang moeten ze bij de 
psycholoog komen? Wat gaat er allemaal van mij gevraagd worden? Ben ik zot? Het is ook 
belangrijk om in te spelen op de bezorgdheden van je cliënt. 

- Issues die directe aandacht vereisen 
Dit is opnieuw erg afhankelijk van de setting waarin je werkt. Is er sprake van suïcidaliteit, 
acute dreiging, crisis? We zien dat het belangrijk is in eerste gesprekken om na te denken 
over voldoelde veiligheid, voldoende omkadering. Ook denken aan het financiële! Of bvb een 
kind dat in een mishandelingssituatie zit: is het veilig genoeg dit kind te laten terugkeren? 

 
Er staat dus heel wat op het menu voor een eerste gesprek, daarom is het van belang om voor dat 
eerste gesprek men de meest getrainde psychologen nodig heeft. 
 
4.2 Basishouding 
 
Gebaseerd op “client-centered” therapie (Rogers): 
- Basisprincipe client-centered: iedereen heeft een inherente tendens om te streven naar groei, 

zelf-realisatie en zelfsturing 
- Deze tendens realiseert zich wanneer individuen toegang hebben tot condities (in en buiten 

therapie) die groei bevorderen 
 
In therapie 3 condities nodig voor groei: 
- Empathie 
- Echtheid  
- Onvoorwaardelijke acceptatie en respect 

 
à Discussie over deze condities als voldoende voorwaarden voor verandering 
à Eensgezindheid over de noodzaak van deze factoren 
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EMPATHIE 
 
Rogers (1957): “(..) the therapist’s sensitive ability and willingness to understand clients’ thoughts, 
feelings, and struggles from their point of view” 
 
Belangrijke en noodzakelijke facetten: 
- Intrapersoonlijke beleving door therapeut 
- Communicatie door therapeut 
- Receptie door cliënt  

Sommige mensen hebben moeite om hiermee om te gaan, hiermee ga je rekening moeten 
houden. 

 
Intrapersoonlijke vaardigheden doch géén trait! 

Empathie is een interpersoonlijke vaardigheid waarin mensen werschillen. Sommige zijn 
beter met empatische reacties dan anderen. Maar toch is dit geen pure trait. Het is ook 
afhankelijk van de condities van de hulpverlener. Vb: wanneer je als therapeut zwaar 
overwerkt bent, zijn empathische vermogens moeilijker. 

 
Per persoon verschillend. Afhankelijk van: 
- Kenmerken cliënt (probleemgerelateerd/-ongerelateerd) 

In sommige situaties kan het moeilijk zijn om je in te leven, bij andere situaties gaat dat bijna 
vanzelf. 

- Kenmerken setting (noodzaak van directiviteit) 
Vb: wanneer je in de crisishulperlening werkt en je moet in 2u bekijken wat een persoon nodig 
heeft om veilig te zijn, is er niet veel tijd meer voor empathie. 

- Interactie kenmerken cliënt & HV 
Vb: wanneer er iemand bij jou komt die in moeilijke omstandigheden zit, waar jij ook al in hebt 
gezeten is het makkelijker om mee te voelen (vb: echtscheiding). 

- Leergeschiedenis HV 
Vb: welke regels heb je geleerd over emoties bij jou thuis als therapeut? Waren er emoties 
die je thuis makkelijk kon uiten en welke minder makkelijk? 

- Levenservaring HV 
- Huidige levenssituatie HV 

Belang van zelfreflectie! 
 
Basishouding voor HV: 
- Mensen helpen zichzelf te helpen: uitgaan van de maximale autonomie van de persoon 

1. Vooral willen begrijpen/ verandering is niet noodzakelijk 
2. Actief luisteren naar de cliënt: Wat betekent een probleem in het leven? 
3. Concretiseren 

Binnen heel veel van de comunnicatie over emoties in het dagelijks leven, laten 
we ons over het algemeen vij gemakkelijk vanuit de sociale wenselijkheid laten 
we ons iets zeggen over de emoties, zonder dat we ergens op ingaan, we 
ergens nieuwsgierig voor zijn. Wat betekenen bepaalde statements/ bepaalde 
gevoelens voor iemand? 

- Rust en ruimte nemen voor een gesprek (en tijd) 
- Als HV bewust zijn van problemen en pijnpunten 
 
Componenten empathie/ inlevingsvermogen: 
- Cognitief  
- Affectief 
- Gedrag 
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Empathie kan zowel verbaal als non-verbaal worden gecommuniceerd. 
 
 
Mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar referentiekader eerder dan het eigen 
referentiekader. 

Heel vaak verstaan we dingen automatisch vanuit ons eigen referentiekader. Dit is niet goed. 
Je moet de posities innemen van je cliënten. 

- Flexibiliteit van de HV 
Dit vergt als hulpverlener enorm veel flexibiliteit. 

- Betekent denken met niet voor of over cliënt 
Vanuit cliëntperspectief inzicht krijgen in de problematiek van de cliënt om beslissingen te 
maken. 
 

Verbaal: 
= een van de belangrijkste sleutels tot empathische reactie 
- Toon verlangen om te begrijpen vanuit referentiekader cliënt, oprechte 

interesse (vragen, statements) 
- Praat over wat belangrijk is voor cliënt 
- Refereer aan de gevoelens van de cliënt (= primaire empathie) 
- Refereer aan impliciete boodschappen van de cliënt (= additieve empathie) 
 
Vb:  
CL: “ik heb geprobeerd mijn vader te begrijpen, maar het lukt me niet” 
- HV: wel  “Kan je me uitleggen hoe dat voelt?” 
- HV: niet “Klinkt lastig hoor. Heb je het dit met je moeder besproken?” 
 
Non-verbaal 
Non-verbaal empathie communiceren: 
- Oogcontact 
- Naar voor leunen 
- Naar cliënt kijken 
- Open arm positie 
- Matchen met non-verbaal gedrag van cliënt (spiegelen) 
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ECHTHEID 

 
- Zichzelf zijn zonder een rol te spelen 
- Hulpverleners getraind om “professioneel” te zijn, echtheid refereert naar mens zijn en 

samenwerken met cliënt 
Het is belangrijk op je expertpositie niet te benadrukken, om iets te leren over je cliënt is het 
belangrijk om de gelijkwaardige te zijn, of misschien zelfs een beetje eronder. Dit is vooral 
belangrijk bij het stukje informatieverwerving. Op andere momenten heb je de expertpositie 
wel nodig.  

- Draagt bij tot betere therapeutische relatie omdat het emotionele afstand kleiner maakt 
Echtheid is vooral belangrijk bij heel kwetsbare patiënten, in andere gevallen is dit minder 
nodig, het is niet in alle contexten even belangrijk. 

- Belangrijke facetten: 
1. Rolgedrag 
2. Congruentie 
3. Spontaniteit  
4. Openheid 

 
Echtheid of congruentie is een belangrijke faciliterende conditie 
- Cliënten hebben vaak veel ervaring met discrepante boodschappen: detecteren incongruentie 
- Discrepantie verbaal/ non-verbaal 
- Detectie van incongruentie à wantrouwen 
- Beginnersfouten: te vroeg te empathisch, te vroeg prijzend 
- Andere typische fout later in het proces: geen openheid/ weinig rekenschap van eigen gevoelens 

als HV 
Hierbij voelen mensen dat jij als therapeut grenzen aangeeft. 
HV: “Ik merk wel dat ik het lastig heb, want ik zie je een stap voorwaarts zetten, maar dan zet 
je steeds terug een stap  achterwaarts.” 

 
(1) Rolgedrag vs. jezelf zijn 
- Echtheid wanneer rol, autoriteit en status niet over beklemtoond worden  

Rolgedrag kan soms emotionele afstand en intimidatie veroorzaken. 
- Bij hulpverlener die zich goed voelt bij cliënten en geen nood heeft een rol op zich te nemen om 

comfortabel te voelen 
- Te veel klemtoon op rol en positie kan overbodige emotionele afstand creëren en intimidatie van 

cliënt 
- Heel contextueel afhankelijk, settingafhankelijk  

Vb: in een privé-praktijk is jezelf zijn heel belangrijk, als je werkt met criminelen is dit bvb een 
minder goed idee. 

 
(2) Congruentie 
- Woorden, gedrag en gevoelens van hulpverlener zijn consistent 
- Onder ogen zien van negatieve en positieve gevoelens in sessie en consistent gedragen 
- Anders risico op inconsistent gedragen als hulpverlener (vb: negatieve gevoelens niet uiten, 

maar wel afstandelijk reageren) 
 
(3) Spontaniteit 
- Vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder uitgekiend of artificieel 

gedrag 
- Met tact omgaan met cliënt zonder over alles bedachtzaam te zijn 
- Betekent niet dat hulpverleners elke gedachte/ gevoel moeten verbaliseren 
- Ook afhankelijk van de situatie 

Vb: humor. 
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(4) Openheid & zelfonthulling 
- Vaardigheid om open te zijn over zelf 
- Eerder complexe vaardigheid die met voorzichtigheid moet worden gebruikt 
- Elke informatie over zelf die hulpverlener aan cliënt doorgeeft  
- Meestal kiest hulpverlener om verbaal iets over zelf te vertellen, maar continue stroom van non-

verbale info over zelf, waarvoor minder “gekozen” wordt 
- Dit in eerste gesprekken best heel beperkt houden, tenzij de situatie erom vraagt 
- Hangt af van context 
- Zelfonthulling ifv de therapeutische relatie 

• Vb: CL: “Ik heb 4 kinderen.” 
HV: “Ik heb ook 4 kinderen.” 
à Zo weet de patiënt van aha, mijn therapeut zal ook wel weten hoe lastig het 

soms kan zijn met 4 kinderen. 
 

- Zelfonthulling moet primair in functie staan van je cliënt, eerder dan in functie van jezelf 
- Soort informatie over zelf kan variëren: 

• Demografisch versus persoonlijk 
• Positief versus negatief 

- Persoonlijke informatie: vaak gevoelens parallel aan gevoelens cliënt 
• “Ik voel ook niet alleen positieve gevoelens t.a.v. mijn kinderen.”  
• “Ik ben ook wel eens verrast geweest door de sterk positieve gevoelens die ik had t.a.v. 

een goede vriend.” 
 

- Positieve informatie over zelf: persoonlijke sterkten, succeservaringen 
• “Ik tracht wel eerlijk te zijn tegenover anderen, als er iets is, zeg ik dat op een tactvolle 

manier.” 
- Negatieve informatie over zelf: persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringen, situaties 

waarin ongepast werd gedragen 
• “Ik heb het vaak ook moeilijk met beslissingen nemen zonder advies van anderen.” 

 
- Redenen om zelfonthulling te gebruiken: 

• Open en faciliterende sfeer creëren (hulpverlener is gevoelig en warm) 
• Reduceren van afstand t.a.v. cliënt 

Vb:  CL: “Mijn kindje gaat naar de school X.”  
HV: “Aah mijn kindje gaat daar ook naar school!” 

• Zelfonthulling of expressie gevoelens bij cliënt bevorderen 
• Perceptie op probleem en gedrag bij cliënt veranderen, nieuw perspectief bieden nodig 

om doel te bereiken 
 

- Basisregels rond wat, wanneer, en in welke mate informatie over zelf wordt gegeven: 
• Gaat niet om welke informatie je wel of niet geeft, wat belangrijk is dat de informatie in 

functie wan je cliënt is 
• Breedte: cumulatieve mate waarin info wordt gegeven: moderaat beter dan veel 

(indiscreet, teveel met zelf bezig, nood aan therapie) of weinig (afstand) 
• Duur: tijd die wordt gespendeerd  

• Te veel geeft te weinig tijd aan cliënt,  
• Capaciteit cliënt om iets uit zelfonthulling te halen (!!! Welzijn CL) 
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UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD 
(onvoorwaardelijke acceptatie en respect) 

 
- Vaardigheid om cliënt te appreciëren als een persoon met waarde en waardigheid  

Acceptatie dat mensen willen groeien in de richting die zij willen, die zij belangrijk vinden. 
Dit kan in totaal andere richtingen zijn die jij zelf belangrijk zou vinden of als zinnig zou zien. 
Richtingen die problematisch zijn of richtingen die gaan over smaakkwesties? 

 
- Belangrijke functie in uitbouw therapeutische relatie, precondities:  

1. Wil om met cliënt te werken 
2. Interesse in cliënt als persoon 
3. Acceptatie cliënt 

 
- 4 componenten: 

(1) Betrokkenheid tonen t.a.v. cliënt 
(2) Inspanning doen om cliënt te begrijpen 
(3) Onvoorwaardelijke aanvaarding 
(4) Warmte uitdrukken en nabijheid 
 

(1) Betrokkenheid 
- Wil om met cliënt te werken en interesse om dit te doen 
- Basis: op tijd zijn op afspraak, tijd vrijmaken voor cliënt, privacy voor 

cliënt reserveren, vertrouwen respecteren (dit lijk misschien eenvoudig, 
maar dat is het niet) 

- Gevorderd: de CL voelt dat er iemand is voor hem/ haar, ik kan in 
mindere tijden beroep doen op de HV  

- Barrières zijn gebrek aan tijd en gebrek aan zorg/ bezorgdheid 
 
(2) Begrip 
Cliënt voelt zich gerespecteerd in de mate dat hij/zij voelt hoe TH probeert te begrijpen en bezorgd 
is rond problemen 

Vb: sommige mensen hebben al heel wat uitgespookt waar vaak ook een morele kant aan 
hangt (vb: een affaire, pedofiele neigingen, een problematische manier om om te gaan met 
hun kinderen…). Als therapieut moet je proberen dit even niet in rekening te brengen en 
proberen bekijken waarom je cliënt zulke dingen doet, je cliënt proberen begrijpen. Dit 
betekent niet dat je hun acties goed moet praten. Begrijpen vs begrip vor opbrengen voor 
hun acties. 

- Door empathie te tonen, vragen te stellen die informatie belangrijk voor cliënt onthullen, 
commentaar te geven die interesse in begrip cliënt ondersteunen  
à Respect voor wat de cl belangrijk vindt 

- Actief luisteren ook belangrijk medium: parafraseren en reflecteren 
 
(3) Aanvaarding  

Niet veroordelend: 
- Attitude hulpverlener om gedachten/gevoelens cliënt niet af te keuren 
- Onvoorwaardelijke inleving 
- Wanneer een cliënt moreel niet verantwoorde dingen heeft gedaan, moet je je toch proberen 

openstellen om te luisteren 
- Hulpverlener moet (covert) gedachten/gevoelens rond cliënt bij zichzelf nagaan (comfortabel 

voelen) 
- Moeilijkheid om persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen.  Hulpverlening verschilt van 

andere sociale interacties 
- Ga uit van de goede wil van de cliënt (weerstand is geen teken van kwade wil) 
- Niet te snel oordelen, niet beoordelen, niet eigen waarden opdringen 
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à NIET onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van CL serieus nemen en CL helpen 
eisen aan zichzelf te stellen 
Vb: CL: “Ik ga volgend seizoen meedoen aan Tempation Island!” 

HV moet hierover nadenken zonder onmiddellijk veroordelend te zijn. 
Vb: CL: “Ik weet niet meer wat ik met hem moet doen. Niks helpt. Ik heb gehoord dat 

bachbloesems helpen tegen depressie. Misschien moet ik dat eens proberen.” 
HV:  
Niet “De effectiviteit van bachbloesemtherapie is nog niet echt      aangetoond en 
bovendien lijkt de therapie vooral te werken owv het placebo-effect. Je verbetert omdat 
je er in gelooft, maar eigenlijk is het een effect van spontaan herstel.” 
Wel “Het klinkt alsof je heel erg begaan met de depressie van je zoon  en  dat je 
daarbij op heel wat frustraties botst. We gaan het zo  meteen hebben over de voor- 
en nadelen van bachbloesemtherapie  en andere mogelijke interventies. Ik zou eerst 
graag wat meer horen  over je zoon zodat ik zijn problemen beter kan proberen 
begrijpen.” 

 
(4) Warmte en nabijheid 

Warmte: 
- Zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct maar 

therapeutisch impotent (Goldstein, 1986) 
- Warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling 
- Warmte lokt warmte uit (! vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige cliënten) 
 
Nabijheid: 
- Belangrijk om te comunniceren wa hier en nu aan het gebeuren is 
- Wanneer nabijheid niet aanwezig is in therapeutische relatie, is er van beide kanten 

onzekerheid (desinteresse, opgekropte gevoelens, defensiviteit, irritatie) 
- Bij nabijheid reflecteert hulpverlener op gedachte, gevoel, gedrag van (1) hulpverlener of  

(2) cliënt of (3) de relatie 
- Nabijheid is niet een doel op zich, maar een middel in opbouw therapeutische relatie 

Vb: Hulpverlener nabijheid:  “Blij u te zien; sorry, ik kan niet goed volgen, laat we 
het nog eens overlopen…” 
Cliënt nabijheid: “Je lijkt zenuwachtig en wat onwennig om rond dit onderwerp 
te praten; Je lacht nu, je moet er heel blij om zijn” 
Relatie nabijheid: “Ik ben blij dat je dat met mij kan delen, ik heb het gevoel dat 
we ergens geraken vandaag” 

- Nabijheid bruikbaar bij overdracht en tegenoverdracht! 
̶ Twijfel bij cliënt (…het voelt aan alsof je je woorden wikt en weegt) 
̶ Vijandigheid, irritatie, boosheid (...ik voel me behoorlijk geïrriteerd omdat je niet op de 

afspraak verschijnt) 
̶ Aantrekking (…het is goed dat je me mag, maar ik vraag me af of het ons nu niet 

tegenhoudt de dingen te vertellen zoals ze zijn) 
̶ Vastzitten, gebrek aan richting (…op dit moment heb ik de indruk dat we vastzitten) 
̶ Spanning (…ik ben er me van bewust dat we nu beiden met een vervelend gevoel 

zitten) 
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4.3 Luistervaardigheden 
 

I. Waarom luisteren belangrijk is 
II. Waarom we niet luisteren 

III. Hoe kan ik beter leren luisteren 
 
Luisteren is de belangrijkste route naar al die dingen waar Rogers het over had. 
 
Basisregel I 
Om een dynamische gesprekspartner te vormen dien je dynamische luistervaardigheden te 
ontwikkelen. 

 
Ons verlangen om gehoord te worden 
 
- Wat is er leuk aan fijne gebeurtenissen? 
- We staan te weinig stil bij luisteren 
- Veelvuldige confrontatie met mensen die niet luisteren 

• Eerder regel dan uitzondering (“Alles ca va?”) 
• Hoe reageren bij heftige emoties 

We beginnen bij heftige emoties slechter te luisteren, we zijn dan te veel bezig met 
oplossingen verzinnen, troosten… 
Vb: je kan niet praten met je familie over je suïcidale gedachten. 

- Het is pijnlijk als mensen niet luisteren 
• Effect is sterker bij belangrijke anderen (partner, familie en vrienden) 
 

Basisregel II 
Je bent een egoïst en je luistert slecht. 

 
Belangrijke functie van luisteren 
 
- Informatie verzamelen 
- Bearing witness: 

• Steun 
• Helpen heftige emoties te hanteren (containment) 

à Opluchting 
- Gehoord worden is serieus genomen worden 

Vb: een papa heeft een kindje met wat problemen en de therapeut begint allerlei dingen op 
te noemen die de papa kan doen in het vervolg. De papa gaat dit advies niet toepassen, want 
hij moet eerst zelf gehoord worden. Het is belangrijk dat de therapeut zamen zit met de papa 
en vraagt wat de papa allemaal al heeft geprobeert, de therapeut moet eerst naar de papa 
luisteren en dan pas sugersties geven. 

- Geruststellen ≠ luisteren 
 
Waarom luisteren mensen niet/slecht? 
 
Verschillende redenen voor niet luisteren: 

- De worsteling om onze eigen noden opzij te zetten (eerste ervaringen als therapeut!) 
- Therapie = eerst luisteren dan veranderen 
- Niet zwijgen: let op luisteren is in functie van één persoon 
- Vaak semi-luisteren: medeleven, zwijgen maar niet aandachtig, adviserend 
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Les 10 (23/10/2019) 
 
Basisregel III 
Luisteren kan je leren/trainen 

 
Hoe kan ik beter luisteren? 
 
2 niveaus van luisteren: 
- Aandachtig luisteren 

Info goed bijhouden over wat je cliënt aan het vertellen is. Je moet deze veelheid aan 
informatie structureren en onthouden. 

- Empathisch luisteren 
Belang van affectieve gevoeligheid. Altijd ifv de doelstellingen op dat moment in de therapie. 

à Luisterresponsen 
 
Luistervaardigheden 
 
Niet-selectieve vaardigheden en 
aandachtgevend gedrag 

Je gaat niet specifiek in op delen van het 
verhaal, maar het gaat over 
comunniceren los van de inhoud. Dit 
gebeurd bvb door te knikken, kleine 
verbale aanmoedigingen te geven (‘uhu’, 
‘jaja’…). Stiltetolerantie: in een regulier 
contact laat je normaal gezien weinig 
stiltes vallen, in therapie heb je veel meer 
stiltes nodig om ruimte te geven aan het 
denkproces van uw cliënt. 

Non-verbaal gedrag 
Verbaal volgen 
Gebruik van stilte 

Selectieve vaardigheden 
‘Selectief’ omdat je vaak op een of 
andere manier een stuk sturing gaat 
geven naar welke inhoud gaan we verder 
aan bod laten komen. 

Vragen stellen 
Parafraseren van inhoud 
Reflecteren van gevoel 
Concretiseren 
Samenvatten 

Regulerende vaardigheden 
Basic gespreksvaardigheden die je 
nodig hebt om bepaalde doelstellingen in 
je therapie te gaan verwezelijken. Als 
hulpverlener actief iets doen en weten 
hoe je het moet aanpakken. 

Opening gesprek 
Begincontract sluiten (het idee van waar gaan 
we vandaag samen rond werken) 
Terugkoppeling naar doel 
Situatie verduidelijken 
Hardop denken 
Gesprek afronden 
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Luisterresponsen: proces  
 
- Continue feedback tussen cliënt en hulpverlener 
- Cliënt zendt boodschap uit (1) à therapeut moet beslissen of hij/ zij iets doet met die informatie 
- Therapeut is sturend persoon die mee bepaald waar het gesprek heen gaat (2) 
- Selectief bepaalde boodschappen meer aandacht geven dan andere 
- Manier waarop jij boodschap teruggeeft aan de cliënt, hier zijn een aantal technieken voor (3) 
- Receptie langs de kant van de cliënt (4), op welke manier verstat de cliënt de boodschap van de 

therapeut 
- Wat de cliënt daarvan teruggeeft (5) 

 
Selectieve luistervaardigheden 
 
- Opening gesprek & begin contract 
- Niet-selectieve luistervaardigheden + aandachtgevend 

• Non-verbaal gedrag 
• Verbaal volgen 
• Gebruik van stilte 

 
Selectieve luistervaagdigheden nog niet direct toepassen in het gegin. 
 

VRAGEN STELLEN 
 
Doelstelling:  

- Cliënt aanmoedigen om meer te vertellen, 
- Accuraatheid checken van wat je als HV hoort 
- Vage, onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleer conclusies te trekken 

 
4 stappen:  

(1) Inhoud (non)verbale boodschap identificeren (wat zegt cliënt) 
(2) Nagaan of er vage of ambigue delen in de boodschap zitten 
(3) Open of gesloten vraag 
(3) Een gepast begin formuleren (zien, horen, voelen) 
(4) Ga effectiviteit vraag na 

 
Voorbeeld WEL 

CL: “Soms wou ik dat ik even van de wereld kon verdwijnen” 
HV: “Je wil af en toe stopzetten wat er rondom jou gebeurt en even alleen zijn” 
CL: “Neen, dat is het niet, ik wou gewoon dat ik even kon ontsnappen aan al het werk dat op 
me afkomt” 
HV: “Kun je me beschrijven wat je bedoelt met ‘van de wereld verdwijnen’?” 
CL: “Wel, ik heb zoveel werk. Ik heb continu het gevoel dat ik achterloop. Ik wou dat ik dat 
vervelend gevoel even kon afzetten.” 
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Voorbeeld NIET 
CL: “Ja en dan heb ik mijn examen niet mee gedaan…” 
HV: “Waarom heb je je examen niet meegedaan?” 

à Waarom-vragen vermijden want die kunnen een beschuldigend karakter geven, Hoe-vragen zijn 
vaag beter (vb: “Hoe is dat zo gekomen?”, “Hoe was dat voor jou?”). 

 
PARAFRASE 

 
= stukje teruggeven wat je inhoudelijk in de boodschap hebt gehoord van de ander, meestal in 
vragende vorm 

- Selectieve aandacht aan inhoud boodschap 
- Belangrijkste inhoud herformuleren in woorden HV 
- Verschilt van herhalen  

 
Boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief - parafraseren) en gevoel (affectief - reflecteren) 

Bv. Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en verdrietig 
zijn. Ik denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen.  

  
Doelstelling: 

- Cliënt helpen focussen op inhoud van boodschap (+ checken of je de inhoudelijke boodschap 
van de ander goed hebt begrepen) 

- Om inhoud te benadrukken als aandacht aan gevoelens te vroeg of ongepast is 
 
Stappen:  

- Luisteren en herinneren (intern) wat boodschap cliënt was 
- Identificeer inhoud (welke situatie, persoon, object of idee werd besproken?) 
- Gepaste beginzin ontwikkelen (let op sensorische taal)  
- Hervertaal inhoud (geen vraag, wel statement, in eigen woorden HV) 
- Effectiviteit nagaan 

 
Voorbeeld 

Een cliënt heeft een lang en verward verhaal verteld over zijn lastige puberzoon. Je begrijpt 
uit zijn houding en gezichtsuitdrukking dat hij het moeilijk heeft met zijn situatie, maar uit zijn 
woorden kun je nog niet precies afleiden waardoor dat komt.  
HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer 
dan wat hij mag. Klopt dat?"  
CL: “Ja, precies, zo is het, en bovendien…” en hij vertelt meer. 

 
Voorbeeld 

CL: “Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en verdrietig 
zijn. Ik denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen.” 
HV: “Het klinkt alsof je nog geen manier gevonden hebt om je vriend te vertellen dat je de 
relatie wil beëindigen owv zijn mogelijke reactie. Klopt dat?” 
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REFLECTEREN VAN GEVOEL 
 

- Voegt emotionele toon toe 
- Reflecteren is moeilijke vaardigheid, emoties niet altijd goed te herkennen 

 
Doelstelling: 

- Cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten 
- Cliënt gevoelens meer intens te laten beleven 
- Cliënt helpen om meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren 
- Cliënt helpen gevoelens te herkennen en ermee om te gaan 
- Cliënt helpen verschillende gevoelens van elkaar te onderscheiden 

 
Voorbeeld 

Cliënt over zijn puberende zoon 
HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer 
dan wat hij mag. Daardoor voel je je machteloos.” 
De cliënt heeft nu de gelegenheid om je aan te vullen of te verbeteren 
CL: "Ja, precies. Maar dat niet alleen, het maakt me zo…" 

 
Voorbeeld 

CL: “Je kan je niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik ontdekte dat mijn vrouw me bedroog. 
Ik zag rood van woede! Wat moest ik doen, haar verlaten of haar een hak terug zetten?” 
HV: “Het lijkt alsof je zowel kwaad als wraakzuchtig bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw 
vreemdgaat.”  
CL: “Ik ben kwaad ja, maar niet echt wraakzuchtig, ik denk dat ik haar gewoon hetzelfde 
ambetante gevoel wil geven als ik voel.” 
HV: “Het lijkt alsof je heel kwaad bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw vreemdgaat.”  

 
Stappen in reflecteren: 
 

- STAP 1: luisteren naar aanwezigheid gevoelens (verbale emoties) 
• Luister naar affectieve woorden in boodschap cliënt.  
• 7 grote categorieën gevoelens: woede, angst, onzekerheid, verdriet, geluk, sterkte en 

zwakte 
§ Geluk: opgewonden, goed, gelukkig, optimistisch, enthousiast, blij, content, relaxed, 

bevredigd, kalm… 
§ Verdriet: wanhopig, depressief, gekraakt, miserabel, ellendig, verlaten, 

gedesillusioneerd, alleen, slecht, ongelukkig, pessimistisch, gekwetst, verloren, 
“down”, ontgoocheld… 

§ Angst: paniek, bang, overweldigd, bezorgd, beverig, gespannen, bedreigd, 
geagiteerd, nerveus, oncomfortabel, ongemakkelijk, defensief, twijfelend... 

§ Onzekerheid: gedesoriënteerd, wantrouwig, verward, twijfelend, onzeker, sceptisch, 
verrast, onbeslist, verveeld… 

§ Woede: vijandig, furieus, boos, woedend, vol van haat, gemeen, geïrriteerd, beledigd, 
gefrustreerd, ongeduldig… 

§ Sterkte, potentieel: krachtig, autoritair, sterk, potent, belangrijk, vol vertrouwen, zonder 
angst, energiek, moedig, vol moed, adequaat, zelfverzekerd, vaardig, beslist, in 
staat... 

§ Zwak: beschaamd, zwak, zonder kracht, kwetsbaar, uitgeput, nutteloos, 
gedemoraliseerd, ontmoedigd, hulpeloos, onbekwaam… 

• Belang van emotie-differentiatie! 
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- STAP 2: emotie uit non-verbaal gedrag detecteren 
• Mensen hebben vaak vrij veel controle over wat ze verbaal uiten, maar over non-verbaal 

gedrag minder. Zo worden er vaak dingen zichtbaar die ze op dat moment nog niet willen 
uiten. Je kan dit als HV benoemen of deze emoties te verhelderen, op tafel te krijgen, 
inzicht te krijgen. 
Vb:  Iemand zucht wanneer hij het gesprek binnen komt.  

  HV: “Het is precies niet je favoriete bezigheid om hier te komen zitten, leg eens uit.” 
 

- STAP 3: verbaal teruggeven emoties, in eigen woorden HV 
• Woordkeuze is zeer belangrijk 
• Niet enkel type emotie, ook intensiteit (nogal, sterk, eerder…) 

Het is ook belangrijk om de intensiteit van de emoties goed in te schatten. 
 

- STAP 4: start reflectie met gepaste opening 
• Het lijkt alsof je… voor mij is het duidelijk dat… 
• Het klinkt alsof… ik hoor je zeggen… 
• Ik kan je woede voelen, je voelt de woede nu… 

à Vaak twijfel aanbrengen, ifv correctie te krijgen van je cliënt en er meer over te weten 
te komen. 

 
- STAP 5: context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven 

 
- STAP 6: ga effectiviteit reflectie na 

Hier kan je een hele gevarieerde respons krijgen. Bij heet eerste contact ken je die 
persoonnog net zo goed, dus dan ga je wat voorzichtiger zijn met gevoelsreflecties. Als je 
gevoelsreflectief te snel doet, kan dat al snel bedreigend overkomen voor de cliënt. Alles wat 
hier gebeurd kan super relevante diagnostische informatie zijn. 

 
CONCRETISEREN 

 
- Uiterst belangrijke vaardigheid 
- Samengesteld uit de eerdere vaardigheden 
 
Voorbeeld: CL: “Mijn vrouw en ik hebben de laatste tijd zoveel ruzie en dat loopt vaak uit de hand.” 

HV: “Kan je mij hier exact eens een recent voorbeeld van geven? Is dit recent nog 
voorgevallen?” 

  CL: “Ja maandag nog.” 
  HV: “Vertel een keer, wat was de aanleiding hiervoor?” 
 
Doelstelling: 
- Begrijpen unieke facetten van een persoon in de relevante context 
- Verduidelijking van ambiguïteit 
- Scherper zicht voor HV én CL. 
 
Aspecten: gedrag, gedachten, gevoelens, reacties, antecedenten en consequenties 
 
Hoe? 
- ”Kan je een voorbeeld geven?” 
- ”Wat bedoel je precies met…” 
 
Zelfcheck: Kan ik het voor me zien? 
 

 
 



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 52 

SAMENVATTEN 
 

- Thema’s en patronen herkennen en benoemen 
- Wat cliënt steeds herhaalt, of grote intensiteit 

 
Doelstelling: 

- Verschillende elementen van een boodschap van een cliënt samenbrengen 
- Een thema of patroon identificeren 
- Aan een stuk doorpraten onderbreken 
- Om vooruitgang te bespreken 
- Structurering aanbrengen, voor jezelf en voor de cliënt 

 
Vb: samenvatting om verschillende elementen samen te brengen 

- Cl (student): “Ik dacht altijd dat ik leerkracht wou worden, maar nu weet ik het niet meer.  Ik 
dacht altijd dat het een ideaal beroep was voor een vrouw.  Maar ik weet niet of dat een 
goede reden is.”   

- HV: “Je vraagt je af of leerkracht worden echt is wat je wil of wat je denkt dat een vrouw zou 
moeten doen.” 

 
Vb: samenvatten om thema te identificeren 

- Cl (35-jarige man): “Eén van de redenen waarom we scheidden is dat zij mij altijd dwong 
dingen te doen.  Ik kon nooit nee tegen haar zeggen.  Ik gaf altijd toe.  Ik zal het wel moeilijk 
hebben om nee te zeggen tegen mensen.” 

- HV: “Je ontdekt dat je de neiging hebt om toe te geven of niet te doen wat jij zelf wel in 
verschillende belangrijke relaties, niet enkel met je ex-vrouw.” 

 
Vb. samenvatten om tempo te reguleren 

- Cl (26-jarige vrouw): “Ik had een verschrikkelijke week. De verwarming viel kapot, mijn hond 
geraakte vermist, mijn auto stond in panne en daarbovenop ben ik ook nog eens twee kilo 
verdikt. Het lijkt alsof alles op me afkwam” 

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

 
Stappen in samenvatten:  

- Luister en herinner boodschap of serie boodschappen over de tijd (wat zijn sleutel gedachten 
en gevoelens) 

- Identificeer patroon, thema, of verschillende elementen die samen horen (wat vermeldt cliënt 
herhaaldelijk) 

- Selecteer een gepaste beginzin met jij of naam cliënt 
- Selecteer woorden die thema of patroon weergeven (eigen woorden gebruiken) 
- Ga effectiviteit van de samenvatting na 
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4.5 Hulpverlening als wederzijdse beïnvloeding: verandering bewerkstelligen 
 

De wijze waarom iemand 
gemotiveerd is om aan de slag te 
gaan/ te veranderen is een heel 
bepalende factor voor de manier 
waarop je als hulpverlener je kan 
gaan opstellen. Je moet je aanpak 
aanpassen aan waar je cliënt zich 
ergens bevind binnen de 
verandercyclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesmanagement 
 

- Niveaus: diagnostiek (klachtgericht, persoonsgericht), therapeutische relatie, verandering 
- Fase-afhankelijk: 

 
Veranderen: inleiding 
 
Wat roept het op als een cliënt zegt: 

- U moet mij helpen, U bent de enige die mij begrijpt (wanhopige toon) 
- We zijn nu al de 5e sessie en ik voel me nog altijd even slecht. Ik had meer aan die pillen. 
- Hoe kan jij nu begrijpen wat ik doormaak? Je bent 22 jaar en hebt nog geen kinderen! 

 
Hypothese: HV wil cliënt veranderen à cognitieve dissonantie bij cliënt door verschil visie HV en 
visie cliënt à ongemakkelijk voor cliënt à dissonantie reduceren door: 

- HV te diskwalificeren 
- Rationaliseren 
- Informatie zoeken die tegenspreekt 
- HV proberen veranderen 
- Aanvaarden idee HV  

 
Aanvaarden idee HV meer waarschijnlijk: 

- Onderling overleg 
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Hoe meer een idee komt van iemand zelf (inzicht), hoe meer waarschijnlijk dat iemand 
achter de oplossing staat. 

- Timing (aansluiten bij cliënt) 
Obv verandercyclus! 

 
Kenmerken HV: 

- Als HV als expert/ competent overkomt 
- Als HV attractief overkomt (niet uiterlijk!) 

Vb: gemotiveerde hulpverlening. 
- Als HV als te vertrouwen overkomt 

 
Kenmerken van cliënt: leeftijd, geslacht (match therapeut), ras, attractiviteit, cognitieve stijl, 
motivatie, betrokkenheid... 
 
Expertise/ competentie 
 
Competentie is niet dogmatisch of autoritair zijn 
 
Wel: te vertrouwen, aandachtig en in staat om te helpen (door (non)verbale cues) door cliënt het 
probleem te laten exploreren en cliënt oplossingen te laten genereren 
 
Niet profileren als “de expert”: intimideert cliënten, wel gelijkheid, vriendelijkheid tonen (dus ook niet 
onderdanig zijn) 
 
Perceptie van cliënt dat HV zal helpen om problemen te verminderen 
 
Perceptie cliënt is gebaseerd op:  

- Eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, training, certificaten, anciënniteit, taal, 
setting, boeken, sekse, oordeel anderen, reputatie, stijl HV 

- Later (dynamisch): expertise niet meer zo belangrijk, wel geheel van non-verbale en verbale 
gedragingen  

 
Non-verbaal gedrag: 

- Oogcontact, leunen, vloeiend praten 
 

 Verbaal gedrag: 
- Goede vragen die gedachten uitdagen 
- Aansluiten bij cliënt en luisteren (belang van luisterresponsen) 
- Tempo in de sessie 
- Concretiseren wat de cliënt aangeeft 
- Interpretaties (actieresponsen) 

 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 55 

Expertise: goede vragen 
 
Vanaf eerste (telefonisch) contact tot laatste sessie moet hulpverlener “intelligente” vragen stellen 
 
Indeling van Tomm (1988) in 4 verschillende soorten vragen op 2 assen: 

- Variatie in vragen m.b.t. wie de informatie als antwoord op vraag zal gebruiken (continuüm) 
• Gericht op oriëntatie  (HV) 
• Gericht op beïnvloeding  (CL) 

- Variatie in vragen m.b.t. het om lineaire dan wel circulaire informatie gaat 
 

 
 

RECHTSTREEKSE VRAGEN 
 

- Oriënteren (voor hulpverlener) en lineair 
- Onderzoekend, deductief, rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen 
- Duiden vaak iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair) 
- Bv. Waarom komt uw man laat thuis van werk ? (veel werk, pas gepromoveerd, komt niet 

graag thuis…) 
 

CIRCULAIRE VRAGEN 
 

- Oriënteren (hulpverlener) en circulair 
- Circulair (alles is met alles verbonden) à systemisch denkkader 
- Exploratief, nieuwsgierigheid therapeut 
- Informatie over patronen tussen mensen 
- Bv. Wat is er anders aan de dagen dat uw man niet overwerkt? Wie begint over het 

onderwerp overwerken? Wat is verschil tussen vroeger en nu? 
 

STRATEGISCHE VRAGEN 
 

- Beïnvloeden (voor cliënt) en lineair 
- Nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen 
- Gaan uit van oorzaak-gevolg relatie 
- Suggereren veranderingen in bepaalde richting 
- Bv. Wat zou er gebeuren, mijnheer, indien U ‘s ochtends vroeger zou beginnen werken 

waardoor U vroeger thuis zou kunnen komen? 
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REFLEXIEVE VRAGEN 
 

- Beïnvloeden en circulair 
- Faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven, laten verschillende 

mogelijkheden open….. 
à Neutraal 

- Dmv vragen nieuwe reacties bewerkstellingen (dus cliënt in staat om anders te reageren) 
- Bv. Als u, mijnheer, niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan veranderen ? 

 
Cl: Mijn echtgenoot is een ramp. Hij heeft geen aandacht meer voor me en respecteert me niet. Ik 
hoop echt dat u hem kunt veranderen nu we samen in therapie gaan want zo gaat het niet langer. 
Als hij dat toch eens zou inzien! 

- Rechtstreekse vraag? 
- Circulaire vraag? 
- Strategische vraag? 
- Reflexieve vraag? 

 
Expertise: positionering 
 

- Weerstand roept non-therapeutische 
responsen op 

-  Afhankelijk van positie (roos v. Leary) 
 

- Weerstand omzeilen is een 
communicatieve vaardigheid, een kwestie 
van communicatieve stijl 

-  Weerstand is een cruciale bron van 
informatie 

-  Weerstand is vaak afhankelijk van het 
veranderstadium 

-  Omgaan met weerstand: motiverende 
gespreksvoering 
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Attractitiveit 
 
Perceptie van attractiviteit door cliënt = mate waarin HV vriendelijk, aardig, prettig in de omgang is 
en overeenkomst vertoont 
 
Effect interventie is grootst bij wederkerige aantrekking 

- Relatie-ondersteunend + stereotiepe gedachten omtrent attractieve personen = succesvol 
 
Attractiviteit = zowel oppervlakkige als relationele dimensies  

- Oppervlakkige attractiviteit (statisch) vooral in eerste sessies 
- In latere sessies verdwijnt effect attractiviteit door effect competentie (dynamisch) 

 
Richtlijnen structureren:  

- Structuur onderhandelen, niet opleggen 
- Nooit als straf (bv. Beperkingen) 
- Reden voor structuring geven (bv. andere fase) 
- Let op of cliënt er klaar voor is 
- Teveel is niet goed (te rigide, HV is teveel bezig met controle houden) 
- Kan competentie niet vervangen 

 
Voorbeeld structureren: 

- 1ste gesprek met Marie die heel onzeker is of ze al dan niet in therapie zou komen 
“Het kan je misschien helpen als ik je wat uitleg geef van wat therapie nu precies is, wat mijn 
rol is, wat jouw rol is en de dingen waarover we zouden kunnen praten. 
… Mijn rol is om je te helpen praten over de dingen die je bezig houden, om je ze te helpen 
begrijpen en om je te helpen een aantal stappen te zetten om de problemen op te lossen of 
om je leven een andere richting te geven. Weet dat alles wat je vertelt binnen deze vier muren 
blijft….” 

 
Voorbeeld structureren 

- Structureren op einde van de therapie-sessie 
“John, we zijn een paar maanden geleden aan deze therapie begonnen. Je hebt de laatste 
gesprekken al een paar keer vermeld hoe goed je je voelt en hoe je nu beter kan omgaan 
met vrouwen. Ik denk dat we binnen een tweetal gesprekken de therapie kunnen afronden 
omdat ik ervan overtuigd ben dat je voldoende stappen gezet hebt en de dingen alleen 
aankunt.” 
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Vertrouwen 
 
Vertrouwen = perceptie cliënt dat HV hem/ haar op geen enkele manier zal misleiden of onrecht 
aandoen, benadelen 

- In eerste gesprekken vooral gebaseerd op ‘maatschappelijk aanzien’, nadien vooral op 
gedrag HV 

Maatschappelijk aanzien zoals reputatie. Je kan soms door kleine dingen het 
vertrouwen doen toenemen. 

- Meestal initieel vertrouwen dat verder groeit, tenzij reden is om niet te vertrouwen 
- Soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet worden verdiend 

Sommige mensen stoppen naar een HV vanuit initieel wantrouwen en daar is 
vertouwen zeer belangrijk. 

- Soms moeilijk te installeren, maar heel makkelijk te breken 
Zelfs wanneer er initieel veel vertrouwen is. Vb: wanneer je zaken beloofd die je niet 
kan nakomen of wanneer je iets vergeet. Hier moet je de verantwoordelijkheid 
opnmen en monitoren wat dat doen aan de kant van de CL. 

- Vraagt tijd, verandert steeds, vraagt wederkerige interacties 
- Is basis voor goede exploratie van cliënt zijn/haar eigen problemen en oplossingen 

 
Non-verbaal gedrag vertrouwen uitstraalt: 

- Congruentie verbaal/non-verbaal gedrag 
- Non-verbaal aanvaarden onthulling cliënt 
- Non-verbale responsiviteit en dynamiek 

 
Verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

- Accuraat parafraseren 
Omdat je CL dan voelt dat je mee aan het gaan bent in het verhaal dat de CL vertelt. 
Dit kan verschillen in verschillende therapievormen. Sommige vormen zijn actiever 
dan andere. 

- Consistentie tussen zeggen en doen 
Dingen die je hebt beloofd moet je nakomen. HV: “Daar moeten we volgende keer 
zeker op terugkomen”, en dit dan niet nakomen zorgt voor een daling in vertrouwen. 
Je kan hiermee omgaan door deze dingen op te schrijven, zodat je een 
geheugensteuntje hebt. Wanneer er inconsistenties zijn moet je hier je 
verantwoordelijkheid voor opnemen. 

- Vertrouwelijkheid 
Dit duidelijk benadrukken (vooral bij het eerste gesprek). Dit is afhankelijk in welke 
setting je werkt (vb: rapporteren aan derden, zoals justitie). HV: “Eigelijk is het heel 
erg van belang dat ik eens spreek met de huisarts”. Je moet altijd toestemming vragen 
en hier heel open over zijn. 

- Openheid en eerlijkheid 
Transparantie is heel erg essentieel om ervoor te zorgen dat het vertouwen niet 
erodeert. Wanneer dingen niet goed gaan, moet je hier ook heel open over 
communiceren. Ook duidelijk aangeven wat wel kan en wat niet kan. 

- Accuraatheid van informatie geven 
- Niet defensief reageren op “test” cliënt 

 
Eroderen van vertrouwen vooral door: incongruentie (inconsistenties tss gedrag,woorden en 
daden), oordelen of evaluatieve reacties (veroordelende, afkeurende reacties) en passiviteit (HV die 
weinig verbaal actief is). 
 
 
Vertrouwen tussen cliënt en HV ontwikkelt niet altijd automatisch. De cliënt soms behoefte aan 
expliciete test vertrouwen HV. Cliënt zal echter zelden direct vragen om dit te bespreken, eerder 
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subtiele manoevers om gegevens over vertrouwen HV te bekomen = “vertrouwenstest”. De HV 
herkent dit niet steeds, reageert op inhoud, ziet cliënt als vijandig of reageert zelf defensief. 
 
Voorbeeld: CL: “What do you think? Do I look good when I’m sad?” 

  = test naar ben je bezig met mijn uiterlijk en heb je gevoelens in die richting? 
  HV: “I don’t think anyone looks beautiful when they are sad.” 

à Laat zich niet verleiden door inhoud van wat de CL zegt. 
 

VERTROUWENSTEST: INFORMATIE VRAGEN 
 
Impliciete vraag: Kan jij mij helpen?   

- Is het vragen naar feiten of naar opinie/ opvattingen HV 
- Vb: Heb jij kinderen? Hoe lang bent u gehuwd?   
- Is meestal zoeken naar bevestiging dat HV zal kunnen begrijpen 
- Antwoord HV rond begrip vertrouwen (Ja, ik heb twee kinderen. Hoe denkt U dat dit me helpt 

u te begrijpen?) 
 
CL: “Heb jij ooit al met zo’n ernstig geval als ik gewerkt?” 
HV:   

- NIET “Ja, heel vaak; af en toe; Oh, voor mij ben jij niet zo’n ernstig geval,…” 
- WEL “Het gebeurt wel vaker dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald moment 

verward voelen of overweldigd   voelen. Ik vraag me af of jij graag wil weten of ik de 
competentie heb om jou te helpen...” 

 
VERTROUWENSTEST: GEHEIM VERTELLEN 

 
Impliciete vraag: Kan ik me kwetsbaar opstellen? 

- Test of HV cliënt kan aanvaarden zoals hij/zij is, vertrouwelijkheid bewaart en kwetsbaarheid 
niet misbruikt 

- Soms is geheim irrelevant 
- HV mag zeker niet beoordelend reageren, dit is de test, wel verbaal en non-verbaal open 

reageren 
- Vb reactie:  “Dit is geheim tussen ons.” 

 
CL: “Ik heb dit nooit aan iemand kunnen vertellen, zelfs mijn man niet, maar ik heb een abortus 
gedaan een paar jaar geleden” 
HV: 

- NIET “Een abortus, echt?  Je hebt het zelfs niet aan je man verteld?” 
- WEL “Wat je me nu zegt is ons geheim, iets tussen jou en mij, je kan erop vertrouwen dat 

ik het aan niemand zal zeggen” 
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VERTROUWENSTEST: GUNST VRAGEN 
 
Impliciete vraag: Ben jij betrouwbaar? 

- Gunst vragen in context vertrouwen 
- Of je gunst verleent of niet is niet belangrijk, wel hoe betrouwbaar je beloftes nakomt 
- Soms kan het wel (vb: boek lenen) 
- Bij weigering, direct en tactvol zijn 
- Vb: vraag om cliënt thuis te bezoeken om tijd te sparen.  

HV: “Ik waardeer je bezorgdheid, maar werk liever zonder afleidingen die ik niet ken.” 
- Hier je tijd voor pakken en ook wegen 
- Het is belangrijk dat je aan grensbewaking doet, dit geeft ook veiligheid aan je cliënt, zo ziet 

hij/ zij dat je de hulperverleningsrelatie zuiver houdt 
 
CL: “Zou u dat boek willen terugbrengen, ik durf mij daar niet meer te vertonen; Zou u voor mij willen 
bellen naar mijn baas?” 

- Wat NIET helpt: iets beloven wat je niet kan waarmaken 
- Wat WEL kan: enkel iets beloven dat je kan waarmaken en waarmaken wat je belooft 

 
VERTROUWENSTEST: CLÏENT DISKWALIFICEERT ZICHZELF 

 
Impliciete vraag: Kun jij me accepteren? 

- Een CL kan heel wat zelfkritiek hebben 
- Zal HV me nog mogen/ accepteren als ik donkere kant laat zien? 
- Bedoeld om HV te choqueren, waarbij elk (non)verbaal gedrag HV aandachtig wordt gevolgd. 
- HV kan best neutraal reageren: reflecteren, interesse tonen; niet + of - 
- Bv. Wist u dat ik 3 abortussen had in 3 jaar? Het is mijn eigen fout. 

 
CL: “Ik ben niet opgewassen tegen al de druk van het reizen, toen ze me drugs aanboden leek me 
dat de enige oplossing.” 
HV:  

- NIET “Wist je niet dat je je lichaam schade toebracht als je doorging zoals je deed?” 
- WEL “De druk was zo hard dat het moeilijk was om er onderuit te kunnen.” 

 
VERTROUWENSTEST: HV IN VERLEGENHEID 

 
Impliciete vraag: heb jij grenzen? 

- Tijdstip veranderen, sessie afbellen, vragen om te bellen tijdens sessie 
- HV kan best open en direct reageren 
- Grenzen door HV geeft veiligheid 
- Bv. Cliënt die 3 maal te laat komt.“Ik heb gemerkt dat je te laat komt, dat brengt mij in 

moeilijkheden. Liever ander tijdstip of kan ik erop rekenen?” 
 
CL: “Mag ik uw GSM eventjes gebruiken voor we beginnen, ik zou nog eens moeten bellen.” 
HV: 

- NIET “Ofwel ja natuurlijk, doe nog maar eens, of Nee, zeker niet” 
- WEL “De laatste 2 keer dat ik je zag, vraag je mijn GSM te gebruiken voor de sessie. We 

hebben dan minder tijd voor de sessie. Zou het mogelijk zijn om je telefoons ergens anders 
op een ander moment te doen, of wil je een ander tijdstip.” 
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VERTROUWENSTEST: MOTIVATIE HV 
 
Impliciete vraag: Is jouw zorg voor mij echt? 

- Eerlijkheid/echtheid is belangrijk 
- Test “is het enkel je job?” 
- Bv. Vraag naar hoeveel andere cliënten, hoe HV ze allemaal uit elkaar haalt, of HV denkt 

aan cliënt tussendoor 
- Antwoord dat cliënt gezien wordt als mens “Je voelt je onzeker over je plaats hier, of ik er 

echt om geef...” 
 
CL: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoveel energie heeft om de hele dag mensen te zien.  Je 
moet wel uitgeput zijn.” 
HV:  

- NIET “Ofwel oh, nee, ik kan daar tegen; of ja, ik ben nu wel bekaf” 
- WEL “Voel je je onzeker over hoeveel energie ik nog heb om naar jou te luisteren?  Wat me 

bij jou helpt om energie te krijgen is...” 
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Integratie en discussie 
 

 
 
Syllabus: McFall’s Manifesto for a Science of Clinical Psychology (1991) 
 
Hoofdprincipe:  
“Scientific clinical psychology is the only legitimate and acceptable form of clinical psychology” 
 
Cuijpers: veel meer onderzoek naar medische visie, minder onderzoek naar common factors 
(contextuele visie). 
 
Stelling 
 
“De therapeutische relatie is het meest essentiële ingrediënt bij verandering door psychologische 
behandeling” 
 
Verwarrende empirische data over deze stelling 
 

- Groot verschil tussen de effectiviteit van therapeuten 
- iCBT (internetvariant van cognitieve gedragstherapie) is verbazend effectief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In interactie met: 
- Type stoornis (mechanismen) 
- Ernst van de stoornis 
- Motivatie en verwachtingen 
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Kernvragen 
 
Er wordt regelmatig (bijv. bij depressie) weinig verschil gevonden tussen verschillende 
behandelingen ESTs (= nulbevinding) 
Wat zou dit kunnen betekenen? 
 
Zijn er methodologische redenen waarom we hier een nulbevinding hebben? 

- Onderzoek: normaalverdeling van mensen met depressieve klachten: 
• Voor de groepen in de uiteinden maakt techniciteit niet zo heel veel uit, deze mensen zijn 

eigelijk een beetje ruis want voor deze mensen vindt men niet echt verschillen. Er moet 
dus een heel uitgesproken verschil zijn tussen therapieën om een verschil te kunnen 
vinden. 

 
 
Therapeutische relatie 
 
2 moeilijkheden: 

- Wat komt er eerst? 
Eerst de positieve beoordeling van de therapeutische relatie voor er iets actiefs wordt gedaan 
en bepaald die therapeutische realie dan de uitkomst? OF ervaren al mensen heel vroeg in 
eerste gesprekken dat er iets aan het veranderen is waardoor ze herapeut positief 
beoordelen? 

- Zilcha-Mano (2017): onderscheid tussen state en trait elementen van de mate waarin 
mensen in staat zijn iets te doen met de therapeutische relatie. Zijn de trait of state 
kenmerken voorspellend? 
• State: het proces van verandering in de mogelijkheden om relaties aan te gaan binnen 

therapie à binnen persoons proces 
• Trait: algemene mogelijkheden om interpersoonlijke relaties aan te gaan (met invloed op 

de therapeutische relatie) à between person variabiliteit 
= gerelateerd aan between-personen within-person 
processen 
 

Opgelet! 
Uitkomst van persoon A is minder goed na therapie dan uitkomst 
van perooon B, maar A heeft veel meer gerespondeerd op therapie 
dan patiënt B. 
 
 

= spontaan herstel 
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Mechanismen van verandering 
 
Debat: 

- Medische vs contextuele visie 
- Specifieke vs algemene ingrediënten 

 
Visie: 

- Onnodig dualisme wanneer je denkt vanuit een draaimolen principe 
Onderzoek bij mensen met arachnofobie: 2 condities 

§ Exposure, gewoon pure blootstelling 
§ Exposure met gedragsexperiment: leg eens uit, welke cognities hebn jij over het 

toenaderen van die spin? Kunnen we deze cognities wijzigen door te zien wat er 
gebeurt wanneer jij die spin benadert? Gaat de gedachten wijzigen wanneer men 
zien dat deze uitkomsten niet plaatsvinden? 

Daarna werd bij beide condities gekeken hoeveel cognitieve verandering er was. De 
groep met de gedragsexperimenten was eer veranderd. MAAR na twee maanden was 
het effect van exposure even goed als dat van cognitieve herstructurering. Gedachten, 
gedrag en emoties zijn dus ontzettend sterk aan elkaar gekoppeld. Als je één 
mechanisme in beweging kunt zetten, zie je heel vaak dat andere dingen mee gaan 
bewegen. Manipulaie heeft 1ste orde en 2de orde invloeden. 
Vb: interpersoonlijke therapie (werkt in bij interpersoonlijke relaties) bij depressie à 
betere interpersoonlijke relaties à meer activiteiten. OF werken met gedrag depressieve 
patiënten à meer activiteiten à meer investeren met interpersoonlijke relaties. 
Klinisch is dit dus een heel leuk principe, maar in onderzoek is het draaimolenprincipe 
vreselijk: moeilijkom specifieke ingrediënten te identificeren. 

 
- Gezien de interpersoonlijke aspecten van de psychopathologie: dualiteit specifieke 

mechanismen vs common factors overbodig 
- Efficiëntie van interventies 
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Nieuwe ontwikkelingen: process-based therapy (Hayes & Hofmann, 2018) 
 
Momenteel zijn er behoorlijk veel tendensen 
naar een meer proces-georiënteerde 
interventiewetenschap in psychotherapie. 
Idee: er gaat heel veel tijd verloren met 
behandelpaketten te gaan vergelijken met 
elkaar binnen een medisch idee van één van 
die behandelingen moet perfect zijn, waarbij we 
weten dat die behandelpakketten heel veel 
verschillende ingrediënten bevatten. Ze zeggen 
dat we wat weg moeten van de verschillende 
scholen en brede 
behandelpakketvergelijkingen. Waar we 
naartoe moeten is naar precifieke processen 
die relevant zijn binnen individuele personen.  
Niet: Welke behandeling is het meest effectief voor welke stoornis? 
Wel: Wat zijn voor individuele personen de meest belangrijke biopsychosociale processen waar we 
op in moeten werken om iets van verandering te bekomen? 
 

- Pleidooi voor (hernieuwde) focus op processen 
- Vraag: “What care biopsychosocial processes should be targeted with this client given the 

goal in this situation, and how can they most efficiently and effectively be changed?” 
- Invulling: “The contextually specific use of evidence-based processes linkd to the evidence-

based procedures to help solve the problems and promote the prosperity of particular 
people.” 

- Definitie van (therapeutische) processen 
• Gebaseerd op theorie die toetsbaar is 
• Dynamisch (feedbackloops, non-lineaire veranderingen) 
• Georganiseerd binnen een multi-level systeem 

 
Discussie 
 
Cliënten zijn een genegeerde factor (Bohart & Tallman (2010) binnen hulpverlening 
Veel evidentie voor het menselijk potentieel tot verandering vanuit hele moeilijke situaties 

a) Zelfgegenereerde verandering & spontaan herstel 
b) Placebo (geloof in behandeling zorgt ook voor verandering) 
c) Weerbaarheid & groei 
d) Zelfexpressie 

 
In behandeling: 

- Betrokkenheid & participatie 
- Perceptie van Client t.o.v. hulpverlening  
- Cliënten sturen HV in een helpende richting 
- Cliënten bepalen wat ze van de behandeling integreren in hun leven 

 
Dus HV: 

- Betrekt en monitort cliënt! 
- Belang van Rationale 
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5. Structuur van de Vlaamse GGZ 
 
Cijfermateriaal niet kennen! 
 
Voorbeelden: 

-  “We vermoeden dat mijn dochter (4) een gedragsstoornis heeft. We zijn naar een Centrum 
voor Ontwikkelingsstoornissen geweest, maar staan op een wachtlijst van anderhalf jaar. Ik 
denk zelf aan ADHD of een variant ervan, maar op den duur denk je van alles. Wat zijn 
haar toekomstperspectieven? Kan ze naar een normale school? Kan ze hogere studies 
aan?” 

- “Mijn vrouw is na de geboorte van onze dochter, Elsie, zo depressief dat het niet meer gaat. 
Ze kan het zelfs niet opbrengen om Elsie te verzorgen! Het kan zo niet verder. Maar ik weet 
niet goed welke mogelijkheden er zijn voor mijn vrouw, misschien moet ze wel opgenomen 
worden. Maar ik werk full-time dus hoe moet ik dat organiseren voor Elsie?” 

- “Mijn nonkel wordt soms agressief als hij gedronken heeft. Mijn tante vertelde dat er dan 
gescholden wordt en er ook wel eens een klap valt. Ik ben heel erg bang voor mijn tante 
maar ook voor de kinderen. Die zijn jonger dan 10 jaar. Wat kan ik doen?” 

 
Niet alleen mentale gezondheid, maar ook vragen naar andere typen zorg: fysieke zorg, huisvesting, 
werk, opvang… Wat zijn hier de mogelijkheden van? Wat is de ons omringende zorg? 
 
Wetgevend kader binnen de zorg! 
 
Relevantie 
 
Verschillende niveaus en kaders 

- Individuele hulpverlening 
- Psychologische Hv in een bredere context 

• Kosten van psychische ziekten zijn gigantisch (Vlaanderen: 20.740 miljoen euro; 
OECD, 2015): directe hulpverlening (vb: psychiatrische bedden) + werkuitval… 

• Psycholoog opereert binnen breed politiek en wetgevend kader: weten wat je mag/ 
niet mag in bepaalde contexten 

• Noodzaak om na te denken over structurele ingrepen (vb: hoge suïcidecijfers in 
Vlaanderen) 

- Europees/ Belgisch/ Vlaams/ regionaal 
 
Relevantie: praktijk , psycholoog als aanspreekpunt: niet alle settings uit je hoofd kennen, maar wel 
een overzicht hebben en zeker de belangrijkste voorzieningen kennen. Echelon – denken 
Een mogelijkheid is een casus, waarbij je dan advies moet geven en dit moet kunnen motiveren! 
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5.1 Zorg gebaseerd op cijfers 
 
Dit rapport gaat vooral over volwassenen: cijfermateriaal in de 
Belgische populatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linkerkant: mensen met een 
verhoogd risico op psychische 
problemen 

- Opwaartse trend in alle delen 
van België (Vlaanderen doet 
iets beter dan België en 
Wallonië) 

 
Rechterkant: wanneer het al zo ver is 

- Iets lagere cijfers, maar 
stijgende trend 

 
 
Forse toename in alle types stoornissen!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensen met een verhoogd risico:  
Welke mensen pakken een stap naar 
hulp? Wie gebruikt medicatie? Wie zet 
de stap naar psychotherapie? 

- Meer mensen die medicatie 
nemen, weinig mensen bij 
klinisch psycholoog! 

 
Rond zorgbehoefte: 

- Psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik 
- Weinig onderzoek naar zorgbehoefte in de populatie 
- Studieresultaten (Engeland, Finland) 

• 8 tot 10% van de populatie heeft een duidelijke zorgbehoefte (extreem brede categorie 
van mensen) 

• van deze mensen ontvangt 50 tot 60% geen zorg 
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- Hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte (consistent probleem, niet enkel in België) 
• Mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg 

Kennis  die mensen  hebben over beschikbaarheid mogelijkheden geestelijke 
gezondheid. Wie gaat dat betalen? Voor veel mesen is het vaak te duur. Op 
sommige plekken zijn er ook geen/ weinig therapeuten. 

• Beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners 
Je HV moet expertise hebben van jouw problematiek. 

• ‘Antitherapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten 
Er zijn heel vool cliënten met een zorgbehoefte, maar die niet comfortabel zijn 
met het spreken over hun problemen. Sommige mensen staan er wantrouwend 
tegenover of hebben er al negatieve ervaringen mee gehad. 

• Consequenties? 
Heel veel van de mensen die het echt nodig hebben bereieken we niet of veel 
te laat wanneer dingen al uit de hand zijn gelopen (vb: financiële, relationele 
problemen… die samengaan met stoornis). 

 
Rond ‘zieke’ populatie                      

- ‘Subklinische’ mensen nemen groter aandeel van de zorg in dan mensen met een klinische 
diagnose, omdat hun aandeel in de populatie veel groter is; 

Subklinisch: deze mensen hebben een aantal symptomen, maar kunnen niet geplaatst 
worden in een DSM categorie. 

- Dynamiek stoornis « subklinisch; 
- Dus zijn gegevens over de continue verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk, naast 

prevalentie categoriale diagnose; 
- En is aandacht voor de ‘zieke populatie’ (naast ziek individu) op zijn plaats 

 

 
Figuur: WHO optimal mix of services pyramid framework 
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Organisatie van de zorg binnen een piramidaal systeem: 
- Zelfzorg 

Brede populatie, acties naar zelfzorg (vb: stoppen met roken, genoeg bewegen, 
gezond eten…).  

- Informele zorg 
Sociale netwerken, steungroepen... Zaken die komen uit lokale omgeving (vb: psycho-
educatie). 

- Acties rond mentaal welzijn 
- Mental health services 

Zijn vrij toegankelijk (vb: CLB). 
- Community mental health services + psychiatrische afdelingen 
- Intensieve specialistische zorg 

Hoge interventiekosten. Dit is een heel specialistische vorm van interventies. 
 
Expertise van onder naar boven. 
 

 
Aantal psychiatrische bedden per 100 inwoners 
 
Een tijd geleden: 

- Heeeeel hoog in Europa! 
- Piramide was in disbalans en er waren heel gemakkelijk psychiatrische opnames. 
- Kost!  
- Doe je hier wel goed mee? 
- Moeilijk om mensen terug in hun eigen omgeving te krijgen. 
- Voor welke mensen is dit echt nodig? Andere mensen: opvang binnen hun eigen netwerk. 

 
Afgelopen 10 jaar acties vanuit de overheid (artikel 107): 

- Meer aanbod psychiatrische zorg buiten psychiatrische centra. 
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Functie 1: centra voor prevantie en vroegdetectie 
 
Functie 2a: mobiele teams voor acute situaties 

Vb: bij suïcide. 
 
Functie 2b: mobiele teams voor chronische zorgbehoeftes 

Langdurige opvolging in thuissituatie van de cliënt. 
 
Functie 3: psychologische rehabilitatie 

Wanneer mensen uit psychiatrie komen: zoeken naar huiswesting, werk… 
 

Functie 4: intensificatie gespecialiseerde zorg 
Op het moment dat er psychiatrische zorg is nog extra gespecialiseerde zorg om zo een 
kortere opname te hebben. 
 

Functie 5: huisvestig met gespecialiseerde zorg 
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Niet kennen 

 

 
WHO/ Europees actieplan 

- Meer aandacht voor maatschappelijk welzijn 
- Mensen met geestelijke/ psychiatrische problemen hebben ook hun rechten als burger, 

deze moeten gerespecteerd worden 
- De toegankelijkheid en betaalbaarheid: er mag geen verschil zijn tss rijke en arme mensen 

in de toegankelijkheid van services 
- People are entitled to respectful, safe and effective treatment 
- Combinatie fysieke en psychische hulpverlening (comorbiditeit) 
- Partnering met andere sectoren om werkwijze te versterken (multidisciplinair) 
- Wetenschappelijk cijfermateriaal verkrijgen 
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Bevindingen Focus groepen (Thunus et al., 2019): problemen die patiënten rapporteren 
- Aanbod: 

• Complex: vooral binnen de jeugdgezondheidszorg 
• Continuïteit is niet erg goed binnen verschillende gezondheidsinstellingen (vb: 

opvolging door een andere andere mensen en doorgeven informatie kan beter) 
• Overlap en beperkingen (voor sommige problemen zijn er heel veel dingen 

beschikbaar en voor ander problemen zijn er heel weinig dingen beschikbaar 
- Toegankelijkheid: 

• Drempels voor psychotherapie 
• Huisvesting- en crisishulp beperkt (korte termijn) 
• Sterk afhankelijk van demografische variabelen (vb: in een stad zijn er veel 

mogelijkheden) 
 
5.2 Organisatie: klassieke visie (echelonmodel) 
 
Klassieke visie op organisatie somatische en GGZ: echelonmodel 

- Zie piramide 
- Gebaseerd op het medisch gezondheidszorgsysteem: een patiënt met hoofdpijn wordt niet 

nagekeken door een chirurg (hiërarchie) 
Principe van stepped care (getrapte zorg): pas naar de volgende stap wanneer je 
eerste stappen hebt genomen. Max populatie bereiken met laagdrempelige 
interventies en specialistische interventies bewaren voor bepaalde mensen. Zoveel 
mogelijk mensen in de lage lijnen houden. 

- Men begint generalistisch en eindigt specialistisch 
- Huisarts en voorzieningen eerste lijn fungeren als poortwachter en verwijzen naar de juiste 

hulpverlening 
Zowel van somatische en ggz, huisarts moet kunnen inschatten welk type zorg er 
nodig is. Huisarts werkt coördinerend. 

- Er wordt getracht zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden 
- Minimalistische instelling: men tracht cliënt op een zo laag mogelijke lijn te houden 
- Mislukt hulp in de eerste lijn of is het niet aangewezen dan zal er vanuit deze lijn worden 

doorverwezen 
 
à Klassieke visie gaat minder op als je meer vanuit de patiënt gaat denken. Vb: wanneer de 

nood van de patiënt specialistisch is. Dit denken is meer vanuit de organisatie van de 
instellingen. De nodel van de patiënten zijn niet echt geschaald op die lijnen. 

 
Overzicht 
 
Nulde lijn (vrij recent en heel 
belangrijk) 

Cliënt - gezin - familie - sociaal netwerk 

Eerste lijn Laagdrempelige, snel toegankelijke hulp (bvb. CLB) 
Tweede lijn Gespecialiseerde ambulante hulp (bvb. CGGZ) 

 
Derde lijn Gespecialiseerde residentiële hulp (bvb. Psychiatrie) 

 
Omgekeerde piramide     
- Nulde lijn 
- Eerste lijn 
- Tweede lijn 
- Derde lijn 
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5.3 Belangrijkste settings 
 
Meest belangrijke spelers bij de verschillende lijnen: 
 
Nulde lijn Zelfzorg en mantelzorg 
Eerste lijn Medische context, thuiszorg, politie en justitie, onderwijs, telefonische 

hulpverlening, organisaties voor vreemdelingen, plaatsingsdiensten en 
pleeggezinnen, sociale diensten en welzijnswerk 

Tweede lijn Privé psychiaters en psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, 
spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra, psychosociale revalidatiecentra 

Derde lijn Algemeen ziekenhuis, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis 
(PAAZ), Psychiatrisch centrum, semi-residentiële opvang, beschut wonen, 
dagactiviteitencentrum, psychiatrische thuiszorg, therapeutische gemeenschap, 
gevangenissen, instellingen voor gehandicapten, revalidatiecentra en beschutte 
werkplaatsen, arbeidsre-integratie 

 
Nulde lijn: belangrijk, maar meestal vergeten!! 
- Mantelzorg (omringende systeem van de cliënt, deze zijn ook betrokken, steunende omgeving) 
- Burn-out bij mantelzorgers is zeer groot! 
 
ZORGAANBOD EERSTE LIJN 
 
- Medische context (huisartsen) 
- Medische context (kinder- en jeugdartsen) 
- Thuiszorg (thuisverpleegkundigen en paramedici) 
- Politie en justitie 
- CLB en onderwijs 
- Telefonische hulpverleningsinitiatieven 
- Organisaties voor vreemdelingen 
- Plaatsingsdiensten en pleeggezinnen 
- Sociale diensten 
- Welzijnswerk 
 
Medische context (kinder- en jeugdartsen) 
 
- Jonge kinderen: Kind en Gezin 

• Artsen met een aanvullend diploma in jeugdgezondheidszorg of specialisten in 
kindergeneeskunde 

• Totaal vrijblijvend, bereiken > 90% van de Vlaamse gezinnen 
• Uitgebreid netwerk van  

o Consultatiebureaus (laagdrempelig, vrijblijvend, elke gemeente) 
o Preventieve zorgcentra (concentratiezones van kansarme gezinnen, met 

interculturele medewerkers en ervaringsdeskundigen in kansarmoede) 
• Coördineren ook (let op: NIET EERSTE LIJN) 

o De vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) 
o Bijna de ganse kinderopvang 
o De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG’s, dag- en nachtopvang 

van kinderen in een crisissituatie en ambulante opvang en begeleiding van 
risicogezinnen) 

• Vroegdetectie 
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- Schoolgaande kinderen: Medisch schooltoezicht ingepast in de centra voor 
leerlingenbegeleiding 

• Artsen met bijkomend diploma van schoolhygiënist 
• Samenwerking met psychologen in Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) 
• Vrijwel alle kinderen, maar niet verplicht 

 
CLB en onderwijs 
 
- School is sociaal netwerk en kan zo ondersteuning betekenen bij omgaan met psychische 

problemen 
• Stimuleren van een positief schoolklimaat 
• Inspanningen op gebied van (geestelijke) gezondheid 

- Ideaal kanaal om Gezondheid Voorlichting en Opvoeding (GVO) interventies en 
omgevingsacties te plannen en te realiseren 

• Stress, voedsel, verslaving... 
- Streefdoelen: 

• Ruim begrip van gezondheid, leerlingenparticipatie, teamwork, schoolgebouw en 
omgeving, positief zelfbeeld van leerlingen, relaties tussen leerlingen, leerkrachten en 
personeel, voorbeeldfunctie, etc. 

 
Zorgleerkrachten welken samen met het CLB. 
- Belangrijk voor ididvidueel en schoolniveau! 
- Bezig zijn met pestgedrag, dyslexie, dyscalculie… 
 
CLB 
 
- Basis- en secundair onderwijs 
- Vier kernopdrachten 

•  Leren en studeren 
•  Onderwijsloopbaan & studiekeuze 
•  (Preventieve) gezondheidszorg 
•  Psychisch en sociaal welbevinden 

 
- Kortdurende interventies en anders doorverwijzen 
 
Telefonische hulpverleningsinitiatieven 
 
- Telefonische hulpverlening 

• Anoniem 
o Discreet, vertrouwelijk en veilig 

• Permanent (tele-onthaal 106) 
o Vooral buiten de kantooruren 
o Vooral crisissituaties (water aan de lippen) 

• Vrijwilliger als gesprekspartner 
o Vragen stellen, emotieventilatie zodat beller wat afstand kan nemen en helder kan 

denken om zelf tot oplossing te komen 
• Crisisinterventie, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing 
• Zelfmoordlijn (1813) 
• Telefonisch EN via chat 
• www.preventiezelfdoding.be 

 
- Laagdrempelig, goedkoop, 24/24 en anoniem 
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Organisaties voor vreemdelingen 
 
- Toenemende ervaring in interculturele hulpverlening 

• Factor cultuur krijgt maar langzaam ingang in hulpverlening 
• Dringend nood aan interculturele hulpverleners 

 
- Multiculturele samenleving is een complex gebeuren 

• Verbonden met machtsfactoren tussen culturele groepen  
• Tussen verschillende leden en generaties in migrantengezinnen 
• Confrontatie met waarden en normen hulpvrager en hulpverlener 
• Wordt duidelijk in processen van overdracht en tegenoverdracht! 
• Doorverwijzing is niet evident 

 
Thuiszorg (thuisverpleegkundigen) 
 
Artikel 107: grote groep mensen hebben geen opname nodig, maar kunnen thuis functioneren met 
voldoende zorg en ondersteuning (huishoudhulp, iemand die je facturen helpt betalen, maar ook 
psychiatrische zorg…) 
 
- Afbouw psychiatrische bedden: alternatieven noodzakelijk 
- Beschut wonen (BW) en Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 
- Maar grote groep valt nog uit de boot 
 
à Psychiatrische thuiszorg 
 
Verdere uitbouw van psychiatrische thuiszorg  
- Vroege detectie en vroege interventie 
- Preventie van opname en/of verergering symptomen en klachten 
- Uit onderzoek blijkt dat dit een goede aanpak is voor acute psychiatrische cliënten die geen 

gevaar betekenen en bij wie de familie openstaat voor behandeling 
- Begeleiden van chronische cliënten met het oog op betere handhaving in de maatschappij en 

vroegtijdig herkennen van terugval 
- Artikel 107! (www.psy107.be) 
- Mobiele teams voor mensen met grote psychiatrische zorgbehoefte 
- Mobiele crisisteams voor acute crisissituaties à belangrijk zodat mensen niet in opnames 

moeten gaan! 
- Samenwerking met 2de en 3de lijn 
- Niet enkel voor DSM problematieken! 

 
Politionele (gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie) en justitiële (parketten, 
rechtbanken, gevangenissen) diensten 
 
- Zitten op alle echelons bvb 

• Politie= 0-1 
• Gevangenissen/ internering = 3 
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Politie en justitie 
 
- Eerste opvang van mensen met psychosociale problemen 

• Crisisinterventie 
Vb: slachtoffers van geweldmisdrijven, natuurrampen, verkeersongevallen, gijzelingen, 
gewapende overvallens, terugbrengen verdwaalde dementerende bejaarde, melden 
slecht nieuws aan nabestaanden... 
 

- Verwijzing naar andere voorzieningen 
• Vb: drugbeleid, verwijzing naar een vluchthuis, zelfhulpgroepen, buurtwerk, 

straathoekwerk, huisarts, CLB, OCMW, PAAZ... 
 

- Taken van strikt preventieve aard (eerste aanspreekpunt) 
• Preventieambtenaren (o.a. psychologen) 

 
Algemeen welzijnswerk 
 
- Vaak een multidisciplinaire nood bij psychische problemen 
- Ondersteuning 
- Zeer breed doelpubliek: mensen in nood en crisis 
- Team van hulpverleners: maatschappelijke assistenten, psychologen, juristen, artsen, ... 
- CAW: Centra Algemeen Welzijnswerk 

• Algemeen maatschappelijk werk 
• Centrum voor Gezins en Relationeel Werk 
• Jongeren Advies Centrum 
• Slachtofferhulp 
• Justitioneel welzijnswerk (daderhulp) 
• Scheidingsbemiddeling 
• Schuldbemiddeling 

- Zowel voor jongeren (vb: drugsproblematiek) als voor volwassenen 
 
Huisarts 
 
- Veel van wat zij zien is psychologische/ psychiatrische problematiek 
- Sommige huisartsen kunnen kleine intervanties doen 
- Voor psychologen is een goede samenwerking met de huisarts heel belangrijk 
- Gezamenlijk beleid zodat de patiënt geen verschillende dingen hoort van de psycholoog en de 

huisarts 
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ZORGAANBOD TWEEDE LIJN 
 
Belangerijkste spelers: 
- Privé-psychiaters 
- Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 
- Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) 
- Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 
- Psychosociale revalidatiecentra 
 
Privé-psychiaters 
 
- Veel samenwerking met psychologen: psychiaters richten zich meer op medicamenteuze 

behandeling en ook wat therapie, maar de therapie wordt vooral door psychologen gedaan 
(sommige psychiaters zijn therapeutinsch weg goed mee). Een goede samenwerking is 
belangrijk! 

- Doorsturen naar psychiaters voor psychodiagnostiek, medicamenteuze ondersteuning en bij 
langduige zieken voor belangrijke beslissingen rond opname 

- Grootste groep deels institutioneel, deels privé 
- Minderheid exclusief privé 

• Verwant met psychologen, psychotherapeuten 
• Sterk anoniem karakter, daardoor waarschijnlijk ondergewaardeerd in bijdrage tot 

geestelijke gezondheidszorg 
• Voor individuen, consulent voor instellingen en organisaties (rechtbanken, 

verzekeringsmaatschappijen, scholen, ...) 
 
Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 
 
- Klachten: levensmoeilijkheden, met wisselende graad van ernst 
- Criteria voor de keuze van een psycholoog: 

• Ernst van de problematiek: belang van doorverwijzing en netwerkvorming 
• Aard van de problematiek: angstproblemen, depressies, dwangmatige problemen, 

leermoeilijkheden, eetproblemen, relationele conflicten, slaapmoeilijkheden, 
traumaverwerking, etc, ...: specialisatie van de psycholoog 

• Meestal psychologen met enkele jaren ervaring 
• Meeste hebben een psychotherapie opleiding gevolgd 
• Goede integratie binnen zorgnetwerk cruciaal 
• Supervisie – intervisie 

- Meest ernstige gevallen komen hier niet terecht, want deze psychologen hebben niet veel 
ondersteuning 
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Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) 
 
- KB van 20 maart 1975 

• Diensten met 1 of meer equipes, multidisciplinair samengesteld, vaak onder leiding van 
psychiaters: 

o (Kinder)psychiatrische functie 
o Psychologische functie 
o Maatschappelijke functie 
o Onder leiding van een in de neuropsychiatrie gespecialiseerde geneesheer 

• Contact met het normale leefmilieu van de cliënt 
• Functionele samenwerkingsverbanden met ziekenhuisdiensten 
• Soms verschillende equipes à kinder- en jeugdequipe 
• Band met psychiatrische ziekenhuizen  
• Ambulante psychotherapie 

o Diagnose 
o Psychopathologie 
o Psychosomatische problematiek 
o Relatieproblemen 

• Preventie 
o Alcohol en drugspreventie 

• Dienstverlening naar eerste lijn 
• Klachten 

o Kinderen en jongeren: 
§ Relatieproblemen (46.6%), Gedragsproblemen (24.2%), Psychische 

problemen (20.8%), Specifieke andere klachten (18.5%), 
Verwerkingsproblemen (15.9%), ... 

o Volwassenen: 
§ Psychische problemen (57.0%) Relatieproblemen (46.2%), Afhankelijkheid 

van middelen (15.8%), Problemen met sociale inschakeling (14.1%), 
Verwerkingsproblemen (12.4%), ... 

• Werkwijze 
o Aanmelding: huisarts, andere diensten, zeer divers 
o Intakegesprek (soms centrale intaker, diagnostiek) 
o Teamvergadering 
o Psychotherapie 

§ Individuele therapie: gespreks- of speltherapie 
§ Groepstherapie 
§ Partnertherapie, oudertherapie, gezinstherapie 

o Psychiatrische consultaties 
• Sommige centra één model, meestal multi therapeutisch 
• Residentiële doorverwijzing mogelijk 
• Tijdsduur meestal onbeperkt, wel registratie 
• Goedkopere hulpverlening dan bij klinisch psychologen 

 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 79 

Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 
 
- Psychiatrische spoedgevallen en crisissituaties 
- Toename in het aantal hulpvragen 
- Overwicht van  

• Jongvolwassenen,  
• Vaker mannen dan vrouwen,  
• Zwakke SES en maatschappelijke marginalisering 

- Depressie, psychotische verwardheid, middelenmisbruik samen 70% van de aanmeldingen 
- 15% met gedragsproblemen (soms agressie) en/of suïcidepogingen 
- 10% heeft situationele problemen (crisis in leefomgeving) 
- Primaire doelstelling is reductie van acuut fysiek en psychiatrische risico 
- Impliceert farmacologische of gedragsmatige interventies 
- Ontwikkeling van ernstige pathologie en lijden voorkomen 
- Lage drempel, makkelijke toegangspoort, 70 tot 80% komt op eigen initiatief 
- Toegankelijkheid is gekoppeld aan nabijheid, onmiddellijke beschikbaarheid en doorzichtigheid 
- 24-uursopvang, zeven dagen op zeven 
- Goede doorverwijzing cruciaal 
 
Psychosociale revalidatiecentra 
 
- Specifieke behandelingsvorm 
- Mensen met psychische kwetsbaarheden die competenties en die steunende netwerken laten 

ontwikkelen die nodig zijn om een behoorlijk zelfstandig leven in de maatschappij (opnieuw) 
mogelijk te maken 

- Geen specifieke doelgroep in psychiatrische terminologie 
- Grijze zone: psychische stoornissen, maar meestal verbonden aan andere problematiek 

(neurologisch of ander somatisch lijden) 
- Bewust van resterende mogelijkheden én van kwetsbaarheden 
- Kan ambulant, semi-residentieel of residentieel zijn 
 
ZORGAANBOD DERDE LIJN 
 
- Algemeen ziekenhuis 
- Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 
- Psychiatrisch centrum 
- Semi-residentiële opvang 
- Beschut wonen 
- Dagactiviteitencentrum 
- Psychiatrische thuiszorg 
- Therapeutische gemeenschap 
- Instellingen voor gehandicapten 
- Revalidatiecentra en beschutte werkplaatsen 
- Arbeidsreïntegratie 
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Algemeen ziekenhuis 
 
- Geen expliciete opdracht, wel belangrijke speler 
- AZ is laagdrempelig aanspreekpunt:  

• Somatiseren (stigma op psychische disfuncties) 
• Co-morbiditeit lichamelijke problemen en psychische belasting of stress: postinfarct 

patiënten, oncologiepatiënten, stomapatiënten, borstamputatie, psycho-organische 
stoornissen tengevolge een verworven hersentrauma, posttraumatische stress na 
ongeval of degeneratieve neurologische aandoeningen... 

 
PAAZ en PAUZ 
 
- Urgentiepsychiatrie 

• Aanmelding 
• Observatie en informatieverzameling 
• Stabiliserende interventies (bio-psycho-sociaal) 
• Indicatiestelling, eerste voorlopige probleemstelling/diagnose 
• Doorverwijzing voor vervolgzorg (soms ook in PAAZ) 

 
- Kortdurende behandeling 

• Intensieve observatie, diagnostiek, psychiatrische en psychotherapeutische behandeling 
(via opname rust brengen) 

• Eenmalige of eerste psychiatrische decompensatie 
 

- Ambulante zorg (polikliniek) 
 

- Diagnostiek: 
• Individuele test en gesprekken: helpen bij DSM diagnose 
• Neuropsychologisch onderzoek (dementie) 

 
- Therapie:  

• Afhankelijk van specialisatie  
• Psycho-educatie 
• Sociale vaardigheidstraining, relaxatie, ... 
• Psycholoog: individuele therapie of groepstherapie 
• Sociaal netwerk: relatietherapie, gezinstherapie 

 
- Activatie: 

• Stimuleren, begrenzen 
• Bvb. bij psychotische cliënten: nood aan activeren en structuur (sociale dimensie tijd) 
• Verpleegkundigen: sociotherapie, dagelijkse zorg, ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven) 
• Ergotherapeuten: herstellen van dagelijkse functioneren 
• Psychomotorisch therapeut: mobiliserenen therapie 

 
- Team: samenwerken om te komen tot handelingsplan 
 
- Doorverwijzing: 

• Terug naar huis met ambulante consultaties (psychiater of psycholoog) 
• Terug naar huis met dagbehandeling PAAZ (verder ADL, activeren, structuur, 

sociotherapie, sociale vaardigheden, ...) 
• Terug naar huis met verwijzing CGGZ  
• Doorverwijzing psychiatrisch centrum: indicaties: weinig evolutie, diagnose bijzondere 

problematiek (bvb. ernstige verslaving, dementie...) 
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Psychiatrisch centrum (PC) 
 
- Onderscheid tussen ‘cure’ of behandeling en ‘care’ of zorg en begeleiding 

 
- Soorten PC 

• Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ),  
• Psychiatrische Verzorgingstehuis (PVT) 

 
- Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

• Verblijfspsychiatrie 
• (Oudere) populatie:  

o Personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis die geen 
ziekenhuisbehandeling meer vergen, niet in aanmerking komen voor opname in 
rust en verzorgingstehuis wegens psychische toestand, niet in aanmerking komen 
voor beschut wonen, geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch 
toezicht, nood hebben aan continue begeleiding 

o Personen met een mentale handicap die aan dezelfde voorwaarden voldoen 
• Permanente begeleiding (in tegenstelling tot discontinue begeleiding in beschut wonen) 

 
- APZ: actieve behandelingsfunctie (cure) 

• Opname - afdeling 
o Beperkt in tijd: 2 à 3 maanden 
o Vooral diagnostiek (verschil met PAAZ: specialisatie) 
o Kortdurende behandeling 

• Behandel - afdeling 
o Psychosen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, trauma, ... 
o Resocialisatie: reïntegratie in normale leven 
o Rehabilitatie: langdurige behandeling: 1 tot 2 jaar 

• Multidisciplinair 
• Programma’s differentiëren volgens 

o Psychopathologie (psychosezorg, verslavingszorg, eetstoornissen, ...), populatie 
(kinderen, juridisch statuut, ...) of combinatie (forensische eenheid voor seksueel 
afwijkend gedrag, ...) 

o Werkwijze (gedragstherapeutisch, resocialisatie, ...) 
o Modaliteit (voltijds, polikliniek, ...) 
o Open versus gesloten 

• Psycho-educatie, terugvalpreventie, informatie en voorlichting 
 
3 belangrijke momenten 
 
- Psychiatrische opname & acute psychiatrie 
- Residentieële psychiatrische behandeling en verzorging 
- Psychiatrische rehabilitatie en resocialisatie 
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Gedwongen opname 
 
- “Geestesziekte” 

o Gevaar betekenen voor zichzelf of samenleving 
o Weigeren zich te laten behandelen 
o Geen ander therapeutisch alternatief voorhanden 
o Geen misdrijf 

 
- Er zijn twee procedures 

o Gewone procedure 
o Spoedprocedure (hoogdringendheid) 

 
Gedwongen opname: gewone procedure 
 
- Verzoekschrift (geneeskundig verslag moet voorgelegd worden binnen de 15d) 

o Neer te leggen op het vredegerecht 
o Kan ingediend worden door elke 

- Belanghebbende 
- Omstandig geneeskundig verslag van max.15 dagen oud 
 
Gedwongen opname: spoedprocedure 
 
- Hoogdringendheid 
- In spoedeisende gevallen kan de Procureur des Konings beslissen tot de ter observatieneming 
- Het is belangrijk dat een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisende karakter aantoont 
 
Gedwongen opname 
 
- Behandeling start binnen de gesloten afdeling (specifieke uitrusting) 
- Bij de verdwijning wordt politie en gerecht ingeschakeld 
- Uitgangsvrijheden kunnen verworven worden 
 
Gedwongen opname: geïnterneerden 
 
- Na plegen van delict 
- Psychiatrische behandeling primeert op gevangenisstraf 
- Gesloten afdeling 
- Soms gespecialiseerde instellingen; soms algemene psychiatrie 
- Zware belasting voor behandelmilieu 
 
Therapeutische gemeenschap 
 
- Drugvrije therapeutische gemeenschappen (eventueel wel medicatie) 
- Intensief langdurig programma met het oog op het stopzetten van de verslaving aan alcohol of 

illegale drugs en het drugvrij integreren in de samenleving 
- Fysieke ontwenning gebeurt in een aan de TG verwant crisisinterventiecentrum of medische 

setting 
- TG naast talrijke semi-residentiële en meer laagdrempelige programma’s 
- Doelstelling varieert van ‘harm reduction’ tot drugvrije reïntegratie (familiaal, wonen, werken, ...) 
- Aantal verwijzingen onder druk van justitie 
- Intake en daarna opname 
- Uitsluitingscriteria, bvb. aanwezigheid primair psychiatrische pathologie (nu al afgezwakt, nu al 

speciale TG voor dubbele diagnose) 
- Eerder jonger publiek (18 en 35 jaar) 
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- Behandeling in aantal sterk gestructureerde fasen 
- Werkstructuur: keuken, huishoudelijk werk, administratie  
- Community as method: werkstructuur van de communie is het vehikel dat gehanteerd wordt voor 

het therapeutisch traject  
- Daarnaast familiewerking, encountergroepen 
 
JEUGDHULPVERLENING 
 
Decreet integrale jeugdhulp  

 
- Centra voor geïntegreerde jeugdzorg 
- CLB 
- Welzijnswerk 
- Centra voor gezinszorg 
- Kind en gezin 
- Bijzondere jeugdbijstand 
- Vlaams agentschap voor personen met een handicap 
 
Deze instellingen hadden vroeger los van elkaar hun eigen werking, er was weinig coördinatie 
tussen de verschillende instellingen. Op 1 maart 2014 werd het  jeugdhulpverleningslandschap 
volledig hertekend in Vlaanderen en Brussel. Verschillende sectoren werken nauw samen om de 
gepaste jeugdhulp aan te bieden aan kinderen en jongeren. Kernopdracht: beter samenwerken om 
sneller de gepaste hulp te bieden (betere coördinatie van de jeugdhulpverlening).  
 
Doelstellingen van het nieuwe decreet 
 
- Vermaatschappelijking van de jeugdhulp  
- Toegankelijkheid van de jeugdhulp verbeteren 
- Crisisjeugdhulp aanbieden  
- Gepast omgaan met verontrustende opvoedingssituaties  
- Continuïteit in de hulpverlening garanderen (complexe juridische situaties) 
- Maximale participatie van de cliënt samen met zijn/ haar ouders                                    
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Intersectorele toegangspoort (ITP) 
 
Toegangspoort voor de verschillende jeugdinstellingen die te maken hebben met de meer 
complexere problematiek. Welke hulpvraag kan bij welk type instelling terecht? 
 
- Een  Vlaamse overheidsdienst  
- Van het Agentschap Jongerenwelzijn, Afdeling Continuïteit en Toegang 
- Per provincie een toegangspoort 
 
De ITP binnen het jeugdhulplandschap 
 
- Rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp (hier kan je als ouder zelf terecht) 

Vb: CLB – AWW – K&G – CGG – JW – VAPH 
 

- Niet rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp à ITP 
Vb: CKG – JW- VAPH - IPO 
Afgebakende typemodules voor hulpvragen met een ingrijpende ondersteuningsnood. 
 
 

 
 
Niet-rechtstreeks toegangkelijke hulp 
 
- Perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg  
- Opvang en begeleiding (verblijf) in een residentieel centrum (VAPH/ BJB) 
- Langdurig verblijf in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning  
- Opname in een OBC/OOOC 
- IPO: Huis aan Zee (De Haan) (De Vloedlijn), De Steiger (Koksijde), Pottelberg (Kortrijk) 
- De Rijzende Ster (Kuurne) 
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3 takken die het belangrijkste zijn: 

 
 
5.4 Organisatie: nieuwe ontwikkelingen en 5.5 Innovaties in zorgmodellen 
 
Artikel Kazdin & Blaze: “Als we de klassieke orgaanisatie van de zorg heel erg één op één houden, 
één patiënt, één hulpverlener, dan zijn de hulpverleners heel chronisch outnumbered en is er een 
hele grote groep die de stap naar hulpverleningniet zal maken en daar doen we ons doelpubliek 
geen groot voordeel mee (nadenken hoe we de zorg kunnen hervormen zodat men meer mensen 
kan bereiken die het nodig hebben).” 
 
Huidig zorgaanbod 
 
- Gebaseerd op historische organisatie 
- Gebaseerd op een ‘ziektemodel’: 

o Focus op genezing 
o Focus op expertiseniveau’s organisatie 

- Veld in transitie 
- Nieuwe ideeën over nieuwe GGZ 
 

 
 
Definiëring van gezondheid 
 
Gezondheid = de afwezigheid van ziekte 
plus welbevinden 
 

 

vs Gezondheid = het vermogen zich aan te 
passen en een zinvol leven te lijden, 
gegeven psychische, lichamelijke en 
sociale uitdagingen 
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Correlatie tussen het hebben van 
een stoornis/ de ernst van een 
stoornis en het algemeen 
functioneren bij een 
angststoornis. Men vindt een 
correlatie: hoe erger het 
angstprobleem, hoe meer het 
functioneren wordt beperkt. 
MAAR deze correlatie is maar .5. 
Dus dit is geen één op één relatie. 
Zelfs voor mensen met ernstige 
angststoornissen, is het niet enkel 
de angststoornis die alle kwaliteit 
van het leven bepaald. Dus GGZ 
mag niet enkel bezig zijn met de 
ziekte, symptomen en 
consequenties daarvan, maar ze 
moeten ook heelerg bezig zijn met 
de algemene kwaliteit van leven 
en functioneren. 
 
Huidig zorgaanbod 
 

 
 
 
 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 87 

Huidig zorgaanbod 
 

 
 
 

Nieuw GGZ alternatief 
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6. Ethiek en deontologie 
 
Inhoud lessen 
 

6.1  Intro: ethische vraagstukken… 
6.2  Ethische begrippen 
6.3  Ethische/ normatieve theorieën 
6.4  Intro deontologie van het beroep 
6.5  Morele dilemma’s analyseren 

 
6.1 Intro: ethische vraagstukken… 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Þ Gereedschapskist om morele vragen te 
herkennen en aan te pakken 

Þ Belangrijke klinische vaardigheid 
Þ Belangrijk onderdeel basiskennis 

(apperceptieve massa) om te reflecteren en te 
handelen in klinische situaties 



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 90 

Reflectie 
 

- Wanneer vind je het gebruik van isolatiemaatregelen te verantwoorden? 
- Iemand gebruikt systematisch hard drugs met ernstige gevolgen voor zijn lichamelijk en 

sociaal-psychisch welzijn, maar wil hier zelf niets aan doen. Vind je ingrijpen verantwoord? 
Waarom wel of waarom niet? En zo ja, hoe?  

- … 
 
Ethische vraagstukken en psychologie… 
 

- Ethische dimensie in visie op de mens, op normaliteit-abnormaliteit, finaliteit therapie, 
verhouding therapeut-patiënt… 

- Cf. Ted talk Eleanor Longden; Jim Van Os 
Benader je de patiënt als een ziekte of aan een pesoon? 

 

 
 
6.2 Ethische begrippen 
 

ETHIEK 
 
 

Bestudeert en bevraagt kritisch en systematisch van de moraal (zoekt naar redelijke argumenten 
voor wat goed of fout is) 

 
 

MORAAL 
 
 

Is het samenhangend geheel van opvattingen over wat er waardevol is in het leven (wat goed of 
fout handelen is)  

 
à Kan intuïtief (want het zit in alle aspecten van het leven) of beredeneerd zijn 
 
Moraal 
 

- Morele vragen en morele opvattingen over hoe we zouden moeten leven 
- Waarden en normen 
- Verbonden aan een levensvisie, idealen, je identiteit, je context… 
- Op basis van intuïtie, emoties of rationele overwegingen 
- Niet statisch, verandert doorheen de tijd, culturen en mensen 
- 3 niveaus 

• Microniveau (dagelijks leven, omgang met anderen) 
• Mesoniveau (vb: institutioneel (Mogen patiëten eten op hun kamer, of in een refter?), 

bedrijfscultuur…) 
• Macroniveau (samenleving, vb: opvang van vluchtelingen) 
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Waarden Normen Deugden 

- Omschrijven wat mensen 
waardevol vinden en 
waarnaar zij streven 

- Abstract cognitieve 
begrippen en zeggen niet 
meteen wat mensen 
moeten doen in een 
situatie 

- Vb: rechtvaardigheid, 
eerlijkheid, autonomie, 
zorgzaamheid… 

 

- = concretisering van 
waarden 

- Handelingsvoorschriften, 
zeggen hoe we concreet in 
een situatie moeten 
handelen 

- Morele normen (ethische 
aspecten, vb: we doen 
elkaar geen pijn), 
fatsoennormen (hoe 
gedraag je u fatsoenlijk), 
juridische normen 
(morele normen in een 
wettig kader) 

- Goede eigenschap die de 
handelswijze van de mens 
bepaalt 

- Verinnerlijkte waarden 
- Waarden die eigenschap/ 

handelen van iemand 
bepalen 

 

 
Reflecteren 
 
Hoe spelen waarden een rol in de beroepsuitoefening als klinisch psycholoog? 

- Hoe beschouw je de rol van theorie? 
- Hoe ontstaan volgens jou psychische problemen? 
- Wat zie je als het doel van therapie? 
- Hoe kijk je naar waarheid in wat mensen vertellen? 
- Hoe zie je jouw rol als therapeut? 

 
Ethiek 
 

- Ethos: zede of gewoonte (cf. moraal) 
- Systematische reflectie op morele vragen obv rationele argumenten 
- Descriptieve ethiek: beschrijven feitelijke moraal in een gemeenschap 
- Prescriptieve of normatieve ethiek: voorschrijven principes voor moreel handelen (vb: 

beroepscodes) 
- Meta-ethiek: studie van fundamentele morele vraagstukken 

•  Zijn waarden universeel of cultureel gebonden? 
•  Zijn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun daden? 
•  Zijn mensen gelijk? 
•  … 

 
Film: “Eye in the sky” 
 
1 persoon dood (klein meisje) vs 
40 dood (door domgordel) 
 
Gevolgen voorspellen? 
 
Absolute principes: niet moorden 
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6.3 Ethische/ normatieve theorieën 
 
Teleologische of gevolgenethiek 
 

- Beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen 
(“teleos” = doel) 

- Utilisme/utilitarisme (‘grootste geluk voor grootste aantal mensen’)  
Grondleggers: Mill, Hume en Bentham 
Welk handelen genereert de beste gevolgen? 

- Handelingsutilisme (alle gevolgen afwegen en dan beslissen wat je gaat doen) 
en regelutilisme (elke handeling steeds afwegen is niet te doen, kunnen we geen 
regels formuleren die in meer algemene situaties richting geven naar welk gedrag 
tot de best mogelijke gevolgen leidt) 

- Moeilijkheden 
• Mogelijkheid om gevolgen in te schatten? 
• Heiligt het doel (altijd) de middelen? 
• Wat is geluk? Vele soorten pijn, vele soorten genot… 

 
Deontologische of beginselethiek 
 

- Je kan gevolgen net inschatten 
- Het gaat niet over de gevolgen, het gaat niet over de handeling op zich, het gaat over de 

intentie waarmee je een handeling doet/ principe, vb: niet moorden 
- Beoordelen welke handeling op zich moreel juist is ongeacht de feitelijke gevolgen 
- Deon = plicht; logos = rede 
- Plichtethiek 

 
Vb: iemand helpen voor je imago = geen goede ethische handeling volgens 
de beginselethiek. Iemand redden omdat je iedereen moet redden die in 
nood is = wel een ethische handeling volgens de beginselethiek. 
 
Vb. Religieuze morele richtlijnen (vb: 10 geboden); beroepscodes 
 
Vb. Immanuel Kant (1724-1804) 

- Universele redelijkheid staat centraal, gegeven dat mens zelf in staat 
moet zijn om met zijn rede te beslissen wat ethische principes zijn 

- Autonomie als hoogste doel: mens bepaalt als redelijk wezen zelf 
zijn wetten 

- Universele waarden, van welke principes willen we dat ze voor 
iedereen gelden? 

- Categorische imperatief 
• Handel op manier waarvan je kan willen dat het algemene wet 

wordt 
• Handel zo dat je ander nooit enkel als middel maar ook als doel 

beschouwt (« bij de gevolgenethiek kan de ander wel als middel 
gebruikt worden) 

- Kritieken: 
• Absolute karakter (moeilijk om waaredn voorop te stellen die contextvrij kunnen 

beoordeeld worden, verschillende waarden kunnen botsen) 
• Bestaan universele redelijkheid?  
• Miskennen verbondenheid tussen mensen (Kant heeft een intividualistisch idee) 
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Voorbeeld 
 
Iemand dreigt een vliegtuig waarin ook onschuldige passagiers zitten een drukbezocht gebouw 
binnen te vliegen. Mogen militaire vliegtuigen het vliegtuig neerhalen of niet?  

- Vanuit een gevolgenethiek… 
- Vanuit een deontologische ethiek… 

 
Deugdenethiek 
 

- Belang van de persoon die handelingen uitvoert en het motief 
waarmee iemand handelt/ diens eigenschappen 

- Van ‘ideale handeling’ naar ‘ideale karakter’ 
- Hoe moet je als mens zijn? 
- Basis bij de oude Grieken 

• Plato: 4 kardinale deugden: wijsheid, moed, matigheid en 
rechtvaardigheid 

• Aristoteles: ‘phronèsis’ (praktische wijshied/ morele 
verstandigheid), “de gulden middenweg”; deugd ligt tusen 
twee ondeugden (moedig zijn = deugd, ligt tussen lafheid 
en roekeloosheid), wat in een een bepaalde situatie een 
ethische handeling is vraaght phronèsis 

- Belang van eigen emoties en zelfzorg 
- Verbondenheid met anderen 
- Actuele evoluties: zorgethiek (belang van zorg en verbondenheid) (zet 

zich af van mannelijke ethiek), tolerantie (waarde die binnen 
deugdenethiek meer belang krijgt, Ubuntu (Zuid-Afrikaanse ethiek, op 
de voorgrond zetten van het collectief) 

 
6.4 Deontologie van het beroep 
 
Wat zou je doen? Waarom? 
 
- Een cliënt vertelt je dat hij van plan is zijn ex in elkaar te slaan. Ga je naar de politie of hou je de 

informatie geheim? 
• Je bent enkel verplicht op te spreken als je het gezien hebt 
• Schuldig verzuim: mensen in nood helpen = wet 
• Dus: moeilijk evenwicht 

 
- Een cliënte van jou gaat haar therapie afronden en brengt bij de laatste sessie een bos bloemen 

mee om je te bedanken. Neem je deze aan? 
 

- Je werkt in een instelling en een cliënt zegt dat een andere psycholoog uit het centrum seksuele 
toenadering zocht. Wat doe je? 

 
- Een minderjarig meisje, ongewenst zwanger na verkrachting, vraagt of je met haar meegaat 

naar de abortuskliniek. In het team was er onenigheid of de beslissing moest ondersteund 
worden dan wel of haar alternatieven moesten voorgesteld worden. 
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Beroepscodes 
 

- Ethiek en deontologie aan de basis van elke vorm van hulpverlening 
- Beroepscodes als formeel kader: Belgische deontologische code voor psychologen 

(www.compsy.be) 
- Regels ter bescherming rechten patiënten 
- Complementaire plichten hulpverleners 
- Kader voor alle psychologen 
- Belang onderliggende waarden van gedragsregels 
- België: wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht 

 
Vier pijlers waaronder verschillende gedragsrichtlijnenen vallen 
 

1. Respect 
2. Integriteit 
3. Verantwoordelijkheid 
4. Deskundigheid 

 
De gedragsrichtlijnen zeggen je zelden rechtstreeks wat je moet doen. 
 
“De complexiteit van de situaties waarmee psychologen in aanraking komen, maakt een 
systematische toepassing van praktische regels onmogelijk. De naleving van de regels van deze 
Code berust dus op ethisch beraad en onderscheidingsvermogen.” 

 
RESPECT 

 
- Openstellen voor iedereen, ook wanneer je hun gedrag niet goedkeurt 
- ‘Respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken 
- Houding van bewuste en zorgvuldige aandacht voor wie en wat zich aandient 
- Opzijzetten persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren 
- Niet verbinden aan voorwaarden 
- Rechten patiënten en plichten hulpverleners: 

• Recht op vrije deelname en inzagerecht – informatieplicht 
• Zelfbeschikkingsrecht – plicht tot eerbied voor morele waarden 
• Recht op geheimhouding – zwijgplicht 

 
Respect voor morele waarden 
 

- Zelfbeschikkingsrecht (zelf bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden) – plicht tot eerbied 
voor morele waarden 

- Therapie als onvermijdelijk waardegeladen proces 
- Wat met waardeconflicten?; Grenzen aan zelfbeschikkingsrecht? 
- Waarden ondervragen ≠ veroordelen 
- Deskundigheid: bereidheid tot kritische reflectie, besef relativiteit persoonlijke voorkeuren, 

overdracht en tegenoverdracht, kennis breed spectrum van waarden (culturele diversiteit)… 
 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 95 

- Cfr. verlichtingstraditie: respect als honoreren van autonomie en vrijheid (~ Kant, 
beginselethiek) 
è Debat over nadruk op autonomie en individuele vrijheid: 

- Spanningsveld tussen: 
 
 
 

Regelethiek:  
• Autonomie veelal in termen van 

negatieve vrijheid 
= afwezigheid van dwang, restrictie en 
beperkingen (~ liberaal, reactie tegen 
paternalisme) 
§ Theoretisch vrije ruimte (opportunities 

and possibilities) ≠ concreet 
handelingsvermogen (abilities and 
capabilities) 

§ Grote verantwoordelijkheid 
• Strijdig met afhankelijkheid (kritiek: we 

leven in relatie met anderen) 
• Van ontvoogding cliënt naar 

zorgverlamming? 
- We durven niks meer doen, want de 

patiënt moet zelf beslissen. 
• Kritiek:  

- Als het niet lukt is het je eigen schuld. 
- Niet iedereen heeft die mogelijkheid. 
- Men wordt pas afhankelijk in relatie 

met anderen. 
 

Zorgethiek: 
• Accent op positieve vrijheid 

= bescherming individuele autonomie, 
mogelijkheid tot zelfbestuur 

• Mensen ondersteunen en hun 
mogelijkheden bieden tot zelfbestuur 

• Relationele autonomie (wederzijdse 
relatie ts autonomie en afhankelijkheid) 

• Mogelijkheid tot autonomie verschilt 
tussen en binnen mensen 

• Risico paternalisme?  
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Les 17 (20/11/2019) 
 
Beroepsgeheim 
 

- Zwijgplicht – recht op geheimhouding 
- Basis voor vertrouwensrelatie  
- Cf. Strafwetboek 
- Uitzonderingen: 

• Spreekplicht (cf. schuldig verzuim) 
• Spreekrecht (à ook zwijgrecht) 

à prioriteit hulpverleningsverantwoordelijkheid 
- Vaak moeilijke inschattingen 
- Spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische praktijk 
- Forensische sector: vertrouwenspersoon EN rapportage aan rechtbank 

 
Strafwetboek artikel 458 
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 
zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte 
(of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval 
dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf 
van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro] 
 
Strafwetboek artikel 458BIS 
Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis 
heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, [3 377quater,]3 392 tot 394, 
396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die 
kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, [2 partnergeweld,]2 een ziekte dan wel 
een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen 
hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, 
hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit 
van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp 
van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel 
gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van 
de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van 
anderen kan beschermen.]1 

 
Strafwetboek artikel 422BIS 
Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot 
vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te 
verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand 
heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen. 
<W 1995-04-13/33, art. 4, 1°, 015; Inwerkingtreding : 05-05-1995> <W 2000-06-26/42, art. 2, 
Inwerkingtreding : 01-01-2002> 
Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of 
voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de 
hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de 
omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig 
was of dat er gevaar aan verbonden was. 
(De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot 
gevaar verkeert, minderjarig is [1 of een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten gevolge 
van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was]1.) 
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Samenvatting: 

 
 

- Dilemma’s rond beroepsgeheim 
• Patiënt dreigend gevaar voor anderen 
• Patiënt slachtoffer van anderen (bv. misbruik) 
• Suïcidegevaar 
• Kennis krijgen van misdrijven in het verleden 
• … 

 
- Beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk 

• Zorgvuldig omspringen met informatie, dossiers 
• Discretie 
• Omgaan met eigen emoties en spanningen  
• Gedeeld beroepsgeheim (je mag met collega’s over je patiënten spreken, maar de 

patiënt moet hiervan op de hoogte zijn) 
 

Voorbeeld: Wat doe je? 
 

- Je doet onderzoek bij jongeren naar agressief gedrag. Een van de jongeren die je interviewt 
vertelt dat hij erover fantaseert hoe hij een meisje, dat bij hem in het studentenhuis woont, 
gaat neersteken, omdat ze nooit aandacht aan hem besteedt. 
 

- De ouders van een cliënt die zelfmoord pleegde, hopen door een gesprek met jou verlost te 
worden van hun schuldgevoelens 

• Ook hier moet je je beroepsgeheid houden. Je kan deze mensen wel opvangen of 
doorverwijzen. 
 

- Je hebt een zware dag achter de rug en zit op de trein met een collega. Je wil graag je hart 
luchten over een bijzonder lastige sessie die dag. 
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INTEGRITEIT 
 

- Eerlijkheid, rechtvaardigheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, 
waarheidsliefde 

- Veronderstelt bereidheid eigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis) 
- ≠ geen fouten maken 
- Zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag 
- Verschillende aspecten: 

• Eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke informatie 
• Oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet (selfdisclosure enkel in belang van de 

patiënt), belang van betrouwbare communicatie… 
• Rolintegriteit 

 
Rolintegriteit 
 
Grens tussen wat wel en wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening 

- Oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen 
- Wat met geschenken? 

• Geen absolute richtlijnen 
• Primair: openen (onbewuste) betekenis van de gift 
• Andere overwegingen: aard en grootte geschenk, wanneer, frequentie 
• Belang van verschil tussen betaling en geschenken  
• Bos bloemen op het einde van de therapie vs groot cadeau tijdens de therapie 
• Wat is de betekenis van het cadeau? Dit kan je bevragen. 

 
Meervoudige relaties 

- Therapeutische relatie = asymmetrische relatie (jij weet de meest intieme details van iemand 
zijn leven, maar zij weten weten bijna niks van u) à meervoudige relaties vergroten kans op 
machtsmisbruik 

- Veelal geen specifieke regels over meerdere relaties, MAAR je mag geen seksuele realtie 
hebben met de cliënt 

- ≠ professionele relaties combineren? 
- Vrienden en familie in therapie? Dit is niet echt verenigbaar. 
- Vriendschap met cliënten? Dit is niet echt verenigbaar. 

 
- Overwegingen: macht in de verschillende relaties? Duur van de relatie? Aard/ eindigheid 

relatie?  
Vb: stel je hebt bij iemand wat diagnostiek afgenomen en die persoon 3 keer gezien 
en je komt deze persoon tegen in een andere context, dan kan dit geen probleem zijn. 

- Niet altijd op voorhand duidelijk of te voorspellen 
Vb: je komt bij een stage opeens een vriend van je ouders tegen, dan moet je daar op 
dat moment mee kunnen omgaan. 

- Vb. prime 
 

- Wel verbod op seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënt 
- Zelfs met instemming beschouwd als schadelijk 
- Wat na beëindigen hulpverleningsrelatie? 
- Belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties therapeut 

(tegenoverdracht) 
- Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie (vb: troosten door lichamelijke 

aanraking) 
o Verschillende opvattingen (plaats-, theorie-afhankelijk…) 
o Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang patiënt, 

ondervragen eigen motieven…) 
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VERANTWOORDELIJKHEID 

 
- Bereidheid zich te ver-antwoord-en voor professioneel handelen 
- Patiënt staat in vorm van afhankelijkheid tav hulpverlener: machtsverhouding 
- Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven  
- Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg 
- Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor handelen 
- Verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen collega’s 
- Continuïteit van doorverwijzing (vb: bij zwangerschap van therapeut, wanneer het niet binnen 

je specialisatie ligt…) 
 

 
DESKUNDIGHEID 

 
- Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 

 
Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van deskundigheid: 
 

A. Intellectuele deskundigheid 
 

- Problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, synthetiseren, 
verzamelde kennis creatief kunnen toepassen… 

 
B. Vaktechnische deskundigheid 
 

- Technische know-how (opleiding en ‘levenslang leren’) 
- Zorg voor kwaliteit (cf. EBP) 
- Kennen van grenzen eigen competenties à doorverwijzen als nodig 

 
C. Emotionele deskundigheid 
 

- Persoon van de therapeut 
-  Zelfkennis 

• Motivatie beroepskeuze? 
• Eigen functioneren, voorkeuren, waarden…? 
• Omgaan met macht, intimiteit?  
• Eigen blinde vlekken, valkuilen? 

-  Leertherapie, intervisie, supervisie 
 
D. Morele deskundigheid 
 

- Vermogen om ethisch te handelen  
-  Hangt samen met waarden 
-  4 componenten: 

• Ethische gevoeligheid 
• Ethisch redeneren 
• Ethische keuzes maken 
• Uitvoeren van ethisch gedrag 

-  Vraagt kritisch reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke vorming en flexibiliteit 
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6.5 Morele dilemma’s analyseren                    EXAMEN!!!! 
 
Hulpmiddel: stappenplan Rothfusz (2010) 
 

1. De situatie in kaart brengen: beschrijving situatie, onderscheid tussen feiten, gedachten en 
gevoelens 

2. Het morele probleem vaststellen: dilemma formuleren 
3. Handelingsalternatieven verkennen 
4. De betrokkenen noemen en hun belangen afwegen 
5. De relevante waarden en normen omschrijven en afwegen 
6. Een handelingsalternatief kiezen (argumenteer vanuit gevolgenethiek, plichtsethiek en 

deugdenethiek) 
 
Voorbeeld 

Een jongen heeft het zo bont gemaakt op school dat de directie overweegt hem van school 
te sturen. In hun overleg of ze de jongen nog één kans geven vooraleer ze definitieve sancties 
nemen, vragen ze een gesprek met de therapeut die de jongen in behandeling heeft. De 
jongen wil niet dat de therapeut spreekt met de directie. Wat kan de therapeut doen? 

 
Voorbeeld 

Een cliënt vraag of de therapeut haar wil omhelzen bij het verlaten van de therapiesessie. Is 
het ethisch de beste keuze om haar te omhelzen of het te weigeren? 
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Bijlage: beknopte bespreking voorbeeld stappenplan Rothfusz 
 
Hieronder vind je een korte bespreking van een voorbeeld uit de slides: 

Een jongen heeft het zo bont gemaakt op school dat de directie overweegt hem  van  school  
te  sturen.  In  hun  overleg  of  ze  de  jongen  nog  één  kans geven vooraleer ze definitieve 
sancties nemen, vragen ze een gesprek met de therapeut die de jongen in behandeling heeft. 
De jongen wil niet dat de therapeut spreekt met de directie. Wat kan de therapeut doen? 

 
Deze bespreking is niet alomvattend en je kan sommige zaken ook met andere woorden 
omschrijven, maar het geeft een idee van hoe jede bespreking van een dergelijk dilemma kan 
aanpakkenaan de hand van het stappenplan van Rothfusz. 
 
1. Situatie in kaart brengen 
 
Voor beschrijving situatie: zie hierboven. 
Je kan naast de feitelijke situatie die beschreven staat ook eigen gedachten en gevoelens 
formuleren. Dit is uiteraard persoonlijk. 
 
2. Morele probleem vaststellen: dilemma formuleren 
 
Dit impliceert dat je het dilemma voor de hulpverlener formuleert. Het is geen moreel probleem voor 
de patiënt/cliënt, maar welvoor jou als professional. Er zijn in een dilemma verschillende 
alternatieven waarvoor goede argumenten zijn. In deze situatie kan je een dilemma zien tussen 
vertrouwelijkheid of het zelfbeschikkingsrecht (de wens van de cliënt respecteren om niet met de 
directie te spreken) en het niet schaden van de cliënt(voorkomen dathij van school gestuurd wordt). 
 
3. Handelingsalternatieven verkennen 
 
Je kan de volgende alternatieven overwegen:  

- Wel spreken (kan op verschillende manieren gebeuren/genuanceerd worden: toch 
toestemming proberen krijgen, gesprek doen met patiënt erbij, afspraken maken rond wat 
kan gezegd worden) 

- Niet spreken (en vertrouwelijkheid/zelfbeschikkingsrecht respecteren) 
- Tussenpersoon inschakelen 

 
4. Betrokkenen en hun belangen 
 
Het onderscheid tussen soorten belang (eigenbelang, belang van anderen en algemeen belang) 
hoef je niet te kunnen maken. Al kan het wel zinvol zijn stil te staan bij het soort belang waarover 
het gaat.  
 

- Jongen zelf: heeft zowel belang bij een gesprek als belang bij serieus genomen en 
gerespecteerd te worden  

- Directie: wil in het belang van de school en alle leerlingen handelen en wil dus een goede en 
verantwoordelijke keuze maken 

- Therapeut: heeft er belang bij dat het het vertrouwen in het beroep van psycholoog 
gevrijwaard blijft en daarnaast wil hij de cliënt niet schaden 

- (Andere leerlingen: belang bij een veilige school, belang bij het kunnen krijgen van een 
nieuwe kans) 

 
Je ziet dat verschillende belangen voor één partij tegenstrijdig kunnen zijn en op die manier dus het 
dilemma verder verduidelijken 
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5. Relevante waarden en normen 
 
Jongen: 
Waarden: autonomie en privacy/vertrouwelijkheid 
Bijhorend normen: 'ik bepaal zelf wat ik doe' en 'ik wil dat wat ik met de therapeut bespreek geheim 
blijft' 
 
Directie: 
Waarden: veiligheid en verantwoordelijkheid 
Normen: 'op school geen geweld' en 'we geven elk kind een eerlijke kans' 
 
Therapeut: 
Waarden: respect en verantwoordelijkheid 
Normen: 'mening/wens patiënt ernstig nemen' en 'dreigende schade voorkomen' 
 
6. Handelingsalternatief kiezen 
 
Er is een conflict tussen het niet willen schaden van de cliënt (via een gesprek kan de jongen 
misschien een nieuwe kans krijgen op school) en het respecteren van de wens van de jongen om 
niet te spreken met de directie. Elk perspectief brengt andere zaken in rekening en kan je helpen 
om een beredeneerde keuze te maken, maar geeft op zich geen éénduidig antwoord wat te doen. 
 
Vanuit een plichtenethiek is het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht hier waarschijnlijk 
dominanten zal je niet spreken. Er is echter wel een conflict met de plichtde patiëntniet te 
schaden.Als je niet spreekt met de directie zijn de gevolgendat de jongen mogelijks van school 
gestuurd wordt.  
 
Als je wel spreekt, schend je het vertrouwen van de jongen en meer algemeen het vertrouwen in 
een psycholoog. Bovendien ben je niet zeker dat een gesprek ervoor zal zorgen dat de jongen mag 
blijven.  
 
Als je hierbij redeneert vanuit een deugdenethiek wil je als psycholoog het psychisch welzijn 
bevorderen vanuit verbondenheid en wil je integer en betrouwbaar handelen.  
 
Vanuit deze verschillende perspectieven kan je trachten om een oplossing te zoeken waarmee de 
jongen kan instemmen en die toch een overleg mogelijk maakt. Mogelijks kan je een 
vertrouwensleerkracht inschakelen als tussenpersoon of probeer je vanuit je deskundigheid in 
gesprek met de jongen afspraken maken over wat wel en niet kan gezegd worden.  
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8. Psychotherapeutische scholen  
 

Gedragstherapie 
 
Het leertheoretisch kader 
 

 
 
Alle gedrag is aangeleerd 
 
= basispresmisse binnen de gedragstherapie 
 

  
 
Vb: angsten, kuisdwang, smetvrees aangeleerd door conditionering 
 
Spin à angstige reactie 
En daarom: vermijdingsgedrag 
 
 
Tekstboekvoorbeeld van 
gedragstherapie: in bed liggen 
omdat je geluid hebt gehood 
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Denken: “er is een inbreker“ 
Voelen: angst 
Doen: blijven waar je bent, geen kijken, de nummer van de politie klaarhouden… 
 
Gevolg: niet snel terug in slaap vallen 
 
Denken: “dat is mijn kat” 
Voelen: hoogstens een beetje irritantie 
Doen: verder slapen 
 
Belang van interpretatie aan de situatie!!! 
 
Gedragstherapie is de toepassing van bevindingen uit de experimentele psychologie  
 
Empirische verankering 

- Observeerbare principes (minder met het onbewuste, meer bezig met het bewuste) 
Maar nu wordt er steeds meer aandacht besteed aan het onbewuste: denken en 
gevoelens. 

- Verankering in experimenteel onderzoek: experimentele psychopathologie 
- Evidence-based denken: effectief+efficiënt 

 
Gestructureerd werken (er is een doel en een agenda) 

- Met aandacht voor complexiteit 
 
Gedrags-therapie 
 
Empirisch: de gedragstherapeutische praktijk is is als een experiment met 1 proefpersoon waarin 
een hypothese over zijn probleemgedrag wordt getoetst. 

Vb: een cliënt werd angstig van kledinglitskes. Men dacht dat dit een angstproblematiek was. 
Wanneer men deze persoon begon het behandelen, sloeg de behandeling niet aan, dus dit 
betekent dat de hypothese niet klopt. Uiteindelijk ging het niet over een angstproblematiek, 
maar autisme. Therapie is empirisch, en soms kan je conceptualtisatie niet kloppen. 

 
Leermodel 

- Abnormaal gedrag is aangeleerd of krijgt zijn uiteindelijke vorm via leerprocessen 
- ‘Uitwendig zichtbaar gedrag’ wordt als belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling 

beschouwd 
- Binnen de cognitieve stroming wordt ook ‘niet uitwendig zichtbaar gedrag’ als belangrijk 

beschouwd: ‘gedragsexperimenten’ blijven hier echter ook een belangrijk aangrijpingspunt 
voor verandering 
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Back to basics: alle gedrag is aangeleerd 
 

                        
 
Salivatie bij het zien van Sommige mensen hun reactie bij  De reactie op deze foto is ook 
een goed pakje friet is  deze foto is wauw, dat wil ik ook  aangeleerd. De meeste  
aangeleerd. Of sommige ooit eens doen. Deze mensen   mensen vinden dit een erg 
mensen denken van ieuw kunnen zelfs al kriebels voelen in  schattige foto van een dochter  
nee dat eet ik echt niet hun buik. Andere mensen denken  en haar mama. Voor sommige 
graag en worden zelfs ohnee, laat mij dat aub nooit doen. Mensen is dit een heel  
al lichtjes misselijk bij het De betekenis van dat deltavliegen  aversieve foto. Bijvoorbeeld  
zien van de foto. Dit heb  heb je ooit ergens aangeleerd   wanneer iemand geen kinderen 
je ooit ergens aangeleerd gekregen.     kan krijgen, kan de reactie op  
gekregen.         Zo’n foto’s heel verdrietig zijn. 
 
Soms gaat men dus ook kijken naar dieper liggende associaties, niet enkel die aan de oppervlakte. 
Wat is de rol van dat in iemand zijn leven? Dit heeft te maken met de identiteit. 
 
Hoe wordt gedrag     aangeleerd? 
 
Klassieke conditionering Operante conditionering 
Het leren van een verband tussen stimuli Het leren van een verband tussen handelen en 

de gevolgen 
 
Klassieke conditionering 
 
= leren van betekenissen: de CS activeert de representatie van de UCS, en lokt zo de CR uit 
 
→ een oorspronkelijk neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde 
(intrinsiek beladen) gebeurtenis 
 

 
 

- UCS: unconditioned stimulus, ongeconditioneerde stimulus 
- UCR: unconditioned reaction, ongeconditioneerde reactie 
- CS: conditioned stimulus, geconditioneerde stimulus 
- CR: conditioned reaction, geconditioneerde reactie 
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Little Albert (Watson) 
 
Aanleren van angst 
 
Angst voor wit konijn generaliseerde naar andere witte dingen. 

 
 

 
 

 
 
→ een oorspronkelijk neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde 
(emotioneel saillante) gebeurtenis 
        Vb: claustrofobie 
 

                          
 
Maar! Ook hier weer: dieper liggende associaties. 
 
3 paden naar aanleren betekenissen 

 
Vb: iemand met een angst voor honden is ooit al een keer 
aangevallen door een hond. 
 
 
Je hebt niet echt zelf iets meegemaakt, maar je hebt andere 
mensen bvb angstig zijn reageren op iets. 
Vb: Je mama heeft schrik van spinnen, dus jij ook. 
 
 
Vb: Je krijgt vliegangst door alle bedreigende artikels in de 
krant over gecrashte vliegtuigen. 
 
Onderzoek in de VS na 9/11: enorme toename van klinische 
vliegangst. 
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Operante conditionering 
 
Thorndike, Skinner 

                              
 
Hoe komt het dat problematisch gedrag in stand gehouden wordt? 
→ Leren van de samenhang tussen wat organisme doet en het resultaat wat erop volgt 
 

 
 

Vb: iemand met arachnofobie gaat weg uit de badkamer omdat zij een spin gezien heeft, dan word 
je daarvoor beloond, want je angst daalt en dat is een bekrachtiger (vermijdingsgedrag). 
 
The many waves of CBT (cognitieve gedragstherapie)… 
 
First wave CBT 
 

- First Wave: Behaviorisme van Skinner & Watson 
 

- Om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke en 
operante leerprincipes gebruiken (kijken naar observeerbare 
output) 

• Door stimuluscontrole 
= mensen leren de CS te vermijden. Dit is een hele kortzichtige visie en mensen 
doen dit voor een deel al uit zichzelf.  

• Contingency management 
= het beheersen van de bekrachtigers. Mensen straffen wanneer ze slechct 
gedrag stelden en belonen wanneer ze goed gedrag stelden. Dit gebeurde 
vroeger in de psychiatrische ziekenhuizen. 
 

Hier kwam zeer veel reactie op en zo is de second wave CBT ontstaan. 
 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 108 

Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie 
 
Betekenisvol verwijst naar het feit dat er niet gereageerd wordt op de fysieke stimulus als zodanig 
maar op de cognitieve verwerking ervan. 
 

 
 
Vb: bij de hond van Pavlov ging de hond niet saliveren wanneer hij de bel hoorde wanneer hij net 
eten had gehad. Je kan niet spreken van een reflexmatige reactie als in sommige gevallen de reactie 
niet komt. Er moet dus een cognitieve verwerking zijn geweest want de hond wist dat hij al voldaan 
was dus dat de bel niet relevant was voor hem. 
 
Second wave   gedragstherapie = cognitieve gedragstherapie 
 
Hier maken we heden ten dage nog zeer veel gebruik van. 
 

              
 
Situatie maakt een aantal interpretaties los die zorgen voor emoties dei een bepaald gerag in gang 
steekt dat vaak ook gedachten gaat uitlokken. 
 
 
 
Voorvaders: 
 

- Beck, cognitieve gedragstherapie 
 

- Ellis, relationeel emotieve therapie  
(toen: verminderen van irrationele gedachten) 
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   uitlokkende stimulus            activatie betekenissen 
 
Klinische conceptualisatie: van leertheorie naar cognitieve gedragstherapie 
 

 
  
  

Grote cognitieve 
vertekeningen komen 
vaak voort uit een 
kerngedachte. 
Vb een negatief 
zelfbeeld. 
 
Mensen die vastzitten 
in zwart-wit denken 
= cognitieve rigiditeit. 
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De therapeutische relatie binnen het gedragstherapeutische kader 
 

- De therapeut is meestal vrij directief en gestructureerd (behandeldoelen) en zorgen voor 
continuëteit 

- Een samenwerkend team (therapeut en cliënt) 
- Houding van de therapeut: guided discovery 

Vb: stel je voor je bent samen in de stad met je therapeut en je kent de weg niet. Je 
wilt navigeren naar een bepaald punt, maar je weet niet hoe je er moet geraken. De 
therapeut gaat samen met jou kijken welke wegen jullie kunnen nemen en hoe je die 
gaat nemen. Welke obstakels gaan jullie tegenkomen? Hoe kunnen jullie die 
omzeilen? De weg stappen moet de cliënt doen, dat doet de therapeut niet. Je legt 
heel wat verantwoordelijkheid bij de cliënt: de cliënt moet de weg lopen en de 
therapeut begeleid. 

- Therapeutische relatie met heel veel transparantie. 
- Gelijkwaardigheid 

• T heeft expertise 
• CL is ervaringsdeskundige 

- Belangrijk om te cliënt ten volle aan te spreken en te engageren in de therapie, door 
opdrachten te doen, dingen bij te houden. 

“ The best therapy’s are the ones of 168 h/ week.” 
 
Welke competenties heeft een gedragstherapeut nodig? 
 

 
 
 Organisatorische vaardigheden 

Vb: vliegangsttraining kan 
je niet zomaar doen. 

Actie durven nemen 
Vb: je cliënt heeft 
schrik om met de 
auto te rijden, durf 
de auto pakken 
met je cliënt. 

 
Op een ethische manier 

Niet te ver gaan 
met je exposure! 

   
 

+ + 
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Competenties binnen CBT cognitive therapy scale (young & beck, 1980) 
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Het gedragstherapeutisch process 
 
Theoretische competenties/ concepualisatie/ conceptualiserende vaardigheden 
 
Casusconceptuualisatie binnen de BeNeLux: model voor probleemidentificatie 

- Breder klinisch model  dat ook in andere therapiestromingen kan gebruikt worden 
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Intake (aanmelding en klachtenanalyse) 
 

- Vaak meer dan één gesprek 
- Veek vragen stellen en veel luisteren naar de cliënt 
- Mogelijke vragen om informatie te vergaren in de eerste sessies vanuit een heel breed kader 

vanuit cliëntperspectief: 
• Wie komt met wat naar hier?  
• Wie is mijn cliënt? Wat is de klacht?  
• Waarom komt die net nu?  
• Waarom komt die naar mij (hangt vaak samen met verwachtingen)?  
• Wat houdt die klacht in?  
• In welke situaties doet zich dat voor en in welke niet?  
• Wat zijn de gedachten en gevoelens daar rond?  
• Wat doe je in zulke situaties (à zie denken-voelen-doen triade)?  
• Vragen naar ontwikkelingsgeschiedenis van de klacht? 
• Hoe lang is dat al aanwezig?  
• Is dit de eerste keer?  
• Wat is de ontwikkelingsgeschiedis van de cliënt? 
• Wat heeft die zoal meegemaakt? 
• Wat zijn de relevante life-events?  
• Hoe is de cliënt opgegroeid?  
• Wat was de situatie thuis (sfeer, relatie…)?  
• Wat zijn de primaire hechtingsfiguren?  
• Wat is het hanteringsgedrag?  
• Hoe gaat iemand om met zijn klachten (drank en drugs)?  
• Hoe ziet het sociale netwerk van de cliënt eruit?  
• Heeft de cliënt veel sociale ondersteuning? 
• Kan de cliënt daar terecht? 
• … 

- Cliënten nog niet gaan contronteren in de intakegesprekken, want de therapeutische relatie 
is op dat moment nog te breekbaar en de therapeutische relatie is noodzakelijk! 

- Uit al deze informatie een voorlopige probeemsamenhang opstellen. 
 
Voorlopige probleemsamenhang (VPS) 
 
= overzichtelijk schema die het functioneren/ het probleem van de cliënt gaat proberen in kaart te 
brengen 
 
Wat zit hierin allemaal vervat? 

- Leergeschiedenis: gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis 
- Complexiteit: relatie tss verschillende probleemgebieden in kaart brengen 
- Geïndividualiseerd: op maat gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’ 
- Werkinstrument binnen de therapie: probleemselectie en bespreken met cliënt 
- Poging om met cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken  
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Casus 
 

- Vrouw 27 jr, alleenstaand, thuiswonend 
- Depressieve klachten die al een half jaar aan de gang waren 

• Negatieve stemming 
• Veel huilen (bijna dagelijks) 
• Verhoogde irritabiliteit 
• Slaapproblemen 
• Interesseverlies 

- Directe aanleiding: relatiebreuk (zeer korte, niet intensieve relatie, het was haar eerste 
relatie) 

- Sociale isolatie, want haar ex zat in haar vriendengroep 
- Negatieve zelfwaarde 
- Negatieve visie op de toekomst 

• Gevoel niets alleen te kunnen (faalervaring kot) 
• Gevoel niet goed genoeg te zijn 

- GVO (gezin van oorsprong): enig kind, geïsoleerd gezin, kritische vader, overbeschermende 
moeder, er werd ook weinig gepraat, geen warm nest 

 
Voorlopige probleemsamenhang: 

 
- VPS lezen van links naar rechts 
- Chronologisch 
- Schematisch en overzichtelijk klachten weergeven 
- Dit bespreken met de cliënt 
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Probleemanalyse als empirische cyclus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Gebaseerd op de 
eerste gesprekken 

- Heel persoonlijk 
- Interpretaties van de 

therapeut over wat er 
aan de hand is (wel 
besproken met de 
cliënt) 

- Deze hypotheses 
toetsen op 2 manieren 
 

1. Op een onderkennende manier: evidentie proberen zoeken over 
problemen die je vooropsteld in de VPS, zijn die echt wel 
aanwezig? Wat is er echt aan de hand en hoe zit het in elkaar?  

2. Op een verklarende manier: de pijlen in de VPS gaan 
onderzoeken. 
Vb: zijn de depressieve klachten voornamelijk het gevolg van 
het negatieve zelfbeeld? 
 

1 en 2 toetsen adhv diagnostiek: vragenlijsten, huiswerkopdrachten, 
topografische analyses en observaties. 
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Het gedragstherapeutische proces 
 

 
 
Als onderdeel van de diagnostische fase zijn de therapiespecifiele analyses. Hier gaan we het 
hebben over conditionering. Hier komt het theoretisch kader in onze klinische conceptualisatie 
binnen. 
 
Functionele analyses 
 

 
 
Voor elke cliënt een klassieke component formuleren waarin we gaan proberen te verklaren waarom 
je cliënt zo emotioneel reageert op situaties die eigelijk misschien wel neutraal zijn. 
Vb: cliënt wordt heel emotioneel bij zaken die haar doen denken aan haar ex (vb: liedjes, naar de 
cinema gaan, passeren langs zijn huis, foto’s…). 
Eerst waren deze prikkels positief, nu negatief omdat ze haarzelf continue confronteerd met het 
gevoel van ‘ik ben niet goed genoeg’. Met als kerngebeurtenis de breuk. 
 
De operate component die daaraan vasthangt wilt zeggen wat doet iemand met dat gevoel? De 
voorbeeldcliënt ging heel erg vermijden. 
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Aan de hand hiervan de VPS wat herzien adhv de empirische resultaten die men binnen krijgt. 

 
 
Het gedragstherapeutisch proces 
 

 
Obv holistische theorie en de getoetste VPS een behandelplan opstellen. Wat gaan we doen bij 
deze cliënt? Wat is belangerijk? Welke interventies kunnen we gebruiken? 
 
  

vermijding 
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Keuze eerste te behandelen probleem 
 

- Centraliteit in de HT 
 

- Behandelbaarheid 
Vb: je kan zeggen dat je gaat welken aan het negatieve zelfbeeld, want dit beïnvloedt 
veel dingen dus dan heb je meerdere vliegen in een klap. Maar dit is vaak moeilijker 
dan het behandelen van de depressieve klangen an sich. 

- Keuze mogelijke interventies + succes interventies 
- Lijdensdruk van de cliënt 

 
- HULPVRAAG VAN DE CLIËNT 

Waar wilt de cliënt aan werken? De HV kan iets belangrijk vinden dat de cliënt minder 
belangrijk vindt. 

 
Gedragstherapeutische interventies 
 

- Operante en klassieke principes: gestructureerd behandelplan 
 

- Cognitieve technieken 
- Emotieve technieken 
- Gedragsexperimenten: sterke motor verandering 
- Blootstellingstechnieken/ exposure 
- Psycho-educatie: mensen info geven over psychologische mechanismes (vb: mechanismes 

van depressie uitleggen aan de cliënt) 
- Mediatietherapie bij kinderen: aan de slag gaan bij de ouders 
- Derde generatie GT technieken 

 
Procedures MBT klassieke component 
 
Exposure is de meest bekende gedragstherapeutische techniek. Doel exposure: verbreken van de 
relatie tussen de CS en de UCS. 

- Mensen blootstellen aan hun meest gevreesde specifieke situatie (vb: huisspinnenspinnen 
maar geen tarantula’s) 

- Welke kleine vermijdingsgedragingen stelt de cliënt? 
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The many waves of CBT… 
 
Third wave cbt 
 
= integratie van acceptance- en commitmenttherapie en mindfullness 
 

- Niet “wijzigen” van cognities maar de “functie ervan”, “houding ten opzichte van”, en “relatie 
tot” wijzigen 

• Niet gericht op symptoomreductie per sé 
• Door aanvaarding (stoppen met vechten tegen) komt er symptoomreductie 
• “Het lijden komt niet door de pijn, maar door het vechten tegen de pijn.” 

 

 
 
Een van de meest gebruikte symbolieken 
 
HV tegen CL: “Stel je voor dat je aan het einde van 
een ravijn staat en aan de andere kant van de ravijn 
staat er een groot monster. Er is een touw tussen jullie 
en dat monster zit er altijd maar aan te trekken, 
waardoor je dichter en dichter bij de ravijn komt. (Zo 
ervaren mensen vaak hun psychische klachten.) Wat 
is de enigste manier om ervoor te zorgen dat je niet in 
die ravijn valt? Het touw loslaten. Je moet dat monster 
niet proberen wegkrijgen, je krijgt dat toch niet weg, 
maar de grip van het monster kan je loslaten.” 
 

ACT: acceptance (loslaten, mindfulness kan hiervan een 
onderdeel zijn) – commited action (je toeleggen op je 
waarden, hoe kan je meer waardevol gaan leven) 
 
Afbeelding hiernaast: waardenoefening. 
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Integratie van mindfullness 
- Dialectical Behavioral Therapy (Linehan): specifiek voor borderline persoonlijkheidsstoornis 
- Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes): doorbreken experiëntiële vermijding. 

Openstaan en met aandacht ervaren en aanvaarden 
- Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy 

• Gedachten en gevoelens worden gezien als “mentale gebeurtenissen” ipv “aspecten 
van het zelf” en “accurate reflecties van de werkelijkheid” 

• Metacognitief perspectief, accepterend, gedecentreerd, loskomen van… 
 
Fourth wave CBT 
 

- Focus op cognitieve processen: aandacht, interpretatie en geheugen 
(informatieverwerkingsprocessen) 

Vb: mensen richten vaak hun aandacht op bedreigende situaties. 
Vb: depressieve mensen kunnen hun aandacht niet wegrichten van depressieve 
situaties. 

- Methoden ontleend aan de Experimentele psychopathologie 
• Bv: aandachtsbiastraining (aandachts- en interpretatie-effecten gaan hertrainen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassingen binnen de gedragstherapie 
 
CBT wordt gebruikt voor: 

- Angst 
- ADHD 
- Trauma 
- ASS 
- Eetstoornissen 
- Persoonlijkheidsproblemen 
- Schizofrenie 
- Sociale angst 
- Borderline 
- Chronische medische problemen 
- … 
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Gedragstherapie: mythes en waarheden 
 

- Gebaseerd op de leerpsychologie  JA 
- Enkel voor eenvoudige problemen  NEE 
- Enkel gericht op het hier en nu   NEE 
- Altijd van korte duur    NEE 
- Gericht op inzicht 
- Manipulatief en autoritair    Liefst niet 
- Enkel gebaseerd op S – R    NEE, op stimulus-betekenis-repons relaties 
- Gebaseerd op wetenschap   JA 
- Gebaseerd op de binnenwereld   JA 
- Gericht op de autonomie van de cliënt  JA 
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Interpersoonlijk perspectief/ systeemtherapie 
 

Situering vak 
 

- Interpersoonlijke modellen (prof. dr. J. De Mol; 3e BACH) 
- Assessment Interpersoonlijke Processen (prof. dr. L. Verhofstadt; 1e MA) 
- Systeemtherapie (prof. dr. A. Buysse & prof. dr. L. Verhofstadt; 1e MA) 
- Gevallenstudies Systeemtherapie (2e MA)  

 

Definitie 
 
4 psychotherapeutische modellen 
 

- Psychoanalytische therapie 
- Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie 
- (Cognitieve) gedragstherapie 
- Systeemtherapie → focus op interpersoonlijke processen en persoon in context  

  
Modellen 
 

- Psychoanalytisch 
- Persoonsgericht experiëntieel 
- (Cognitief) gedragstherapeutisch  
- Systeemtherapeutisch  

 

Therapeutische setting 
 

- Individu 
- Paar 

• Koppel 
• Ouders  

- Gezin 
- Groep 

• Individuen 
• Paren 
• Gezinnen 

 
Focus op interpersoonlijke processen/ context 
kan in elke setting.  

 
Interpersoonlijk perspectief/ systeemtherapie 
 
= problemen van mensen zijn fundamenteel interpersoonlijk i.p.v. intrapersoonlijk (nuanceren!) 
 

- Niet intrapsychische conflicten staan centraal (psychoanalyse) of bepaalde gedragingen van 
een individu (leerpsychologie & gedragstherapie) maar wel interacties tussen mensen (= 
gedrag, emotie, cognitie) en hun gesitueerdheid in contexten 
• Hoe gedragen mensen zich tav elkaar? Wat voelen/denken ze daarbij? In welke context 

zijn ze ingebed? à geeft dit aanleiding tot problemen? 
- Assessment & interventies moeten zich dus richten op interpersoonlijke processen/context = 

wat er tussen mensen gebeurt (= gedrag, emotie, cognitie) of tussen mensen en hun context 
- Vakken in het curriculum: “interpersoonlijke modellen” (basistheorie), “assessment van 

interpersoonlijke processen” (hypothesevorming) “systeemtherapie” (interventies)  

Historiek en theoretische grondslagen 
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Hoe is men tot dit interpersoonlijk perspectief gekomen?  
 
Movements (1940-50-60) 
 

- Ontstaan in VS - jaren 1950 
- Visie ging radicaal in tegen gangbare kijk op psychiatrische/ psychologische problemen in 

die tijd 
- Visie in die tijd: de oorzaak van psychische problemen ligt in psyche van individu 

(intrapsychische conflicten, trauma, verleden, onbewuste), zonder rekening te houden met 
omgeving van individu 
• Impliceert individuele benadering van psychische problemen: pharmacotherapie, 

psychodynamische interventies, experientiële interventies = domineren geestelijke 
gezondheidszorg in jaren 1950-60 

 
 
 
Groeiende desillusie in individuele therapie 
 

- Pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij… 
• Problemen ts. partners, ouders-kinderen, gezinnen 
• Problemen met omgeving (bv. opvoeding kinderen in kansarme milieus, bij afwezige 

vader, veel kinderen) 
• Verklaring van klinische observaties 

§ Verbetering één gezinslid na individuele therapie à ontstaan/ verslechtering 
probleem bij ander gezinslid  
Vb: behandeling frigiditeit (seksuele ongevoeligheid) bij vrouw verdwenen à man 
wordt impotent 

§ Verbetering één gezinslid à verbetering probleem ander familielid  
Vb: driftbuiten kind verminderen, driftbuien broertje verminderen ook 

§ Ontstaan/verergering problemen op moment van aankomst/vertrek gezinslid  
Vb:  geboorte, huwelijk, dood, adolescentie 

§ Herval “genezen” patiënt na opname, na terugkeer naar huis à opnieuw klachten 
- Individuele therapie niet helpend bij bepaalde problemen of cl. in bepaalde contexten 
- Stilaan inzicht 

• « Psychisch zieke » niet enige oorzaak van zijn/ haar probleem 
• Evolutie psychische problemen mede afhankelijk van relationele/ familiale/ 

omgevingsfactoren 
 
  

« All behavioral problems are manifestations of 
essentially individual disorders and so require 
individually-focused therapy » (Carr, 2006, p 48)  
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Child guidance clinics starten met moeder-kind gesprekken  
 
(observatie en behandelingscentra voor kinderen met emotionele en gedragsproblemen) 
 

- Standaard aanpak: psychodynamische speltherapie met het kind (psychiater) na 
psychometrische en projectieve analyse (psycholoog) + begeleiding moeder (social worker) 

- Experimentele “conjoint meetings” met moeder & kind (bv. Bowlby (grondlegger 
hechtingstheorie), UK; Bell, USA) 

 
« Bell described the case of a boy expelled from school for behaviour problems. In the face 
of strong resistance from established practice and the parents of the boy, who saw the 
difficulties as intrinsic to the child, Bell conducted a series of family sessions. From these he 
found that the boy, an adopted child, had developed behaviour problems as his parents’ 
relationship had gradually deteriorated. The deterioration occurred when the father 
developed an alcohol problem. And this in turn arose because of the father’s disappointment 
in the difficulty his wife had in accepting and caring for the child. She was perfectionistic and 
harboured strong feelings of hostility towards the boy because of its failure to meet her 
perfectionistic standards. Bell’s therapy focused on ameliorating the family’s relationship 
problems, not on interpreting the boy’s intrapsychic fantasies, the standard approach that 
would have been taken by most clinicians in the late 1950s (Broderick & Schrader, 1991) » 
Carr, 2006, p 49-50 

 
Marriage counseling 
 

- Taboe in ’40-‘50 
 

- Men besprak relatieproblemen met dokters, priesters, leraren, maar niet met mental health 
professionals 
 

- Kentering: VS Marriage counseling movement (Gurman & Fraenkel, 2002) 
• Stichting American Association of Marriage Counsellors (1945) à American 

Association for Marriage and Family Therapy (1978-heden)  
• Gesprekken met koppels 

 
- Parallelle trend bij aantal psycho-analytici die “conjoint marital therapy deden” 

• Bv. UK Tavistock Clinic: object-relations-based marital therapy (Dicks, 1967) (startte met 
koppels die door rechtbank verplicht werden hun geschillen bij te leggen) 

 
 
 
 
Sex therapy 
 

- Masters & Johnson (VS; 1970) 
• Kortdurende, effectieve, gedragsmatige behandeling van psychosexuele problemen met 

beide partners van het koppel (Human Sexual Response, 1966; Human Sexual 
Inadequacy, 1970) « jarenlange psycho-analyse met zeer lage succesrate 

 
 
 
 

- Basis voor meer systemische/psychodynamische relatietherapie (Singer Kaplan, 1994, 1995; 
Leiblum & Rosen, 2001; Levine, Risen & Althof, 2003; Schnarch, 1991) 

  

Mittleman, 1948: « husbands and wives can be treated by the same analyst 
and by seeing both, it was possible to reexamine their irrational perceptions 
of each other ». 
 

“regardless of which client presents as the identified patient, both partners 
are affected by the sexual difficulty and each is critical to resolving it. To do 
otherwise is to ignore “half the problem” (Masters & Johnson, 1970, p. 3) 
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In België/ Vlaanderen 
 

- Belangstelling eind jaren 1960 
 

- Opening eerste systeemgeoriënteerde behandel en opleidingscentra in jaren 1970 (zie Baert 
& Van Lawick, 2014) 

 
- Opleidingscentra ontstaan en ontwikkelen zich verder in jaren 1980-heden  

• Antwerpen (Interactie-Academie) 
• Leuven (Communicatiecentrum) 
• Leuven (Leuvens Instituut voor Systeemgerichte Therapie) 
• St-Niklaas (Kern) 
• Gent (Relatiestudio) 
• Haacht (Systeempsychotherapie) 
• Brugge (Korzybski Instituut) 
• Mechelen (Instituut Psychotherapeutische Relaties & Reflectie; IPRR) 
• Leren over Leven 
• Leuven (KULeuven; Context) 
• Diest (Rapunzel) 
• Gent (Ugent; Fac Geneeskunde & FPPW, Centrum Relatie & Gezin; PEV Relatie, 

Gezins, & Systeemtherapie) 
 

- Jaren 1990: Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling 
(www.bvrgs.be) 

• Lid van European Family Therapy Association 
§ Groepeert/erkent systeemtherapeuten & systemisch counselors 
§ Erkent opleidingen tot systeemtherapeut & systemisch counselor 
§ Erkent supervisoren & opleiders systeemtherapie & systemische counseling  
§ Organiseert studiedagen rond onderzoek & praktijk 

 
- Nederlandstalige publicaties 

• Tijdschrift Systeemtherapie 
• Systeemtheoretisch Bulletin 
• Handboek Systeemtherapie (Savenije, van Lawick, & Reijmers, 2008&2014) 

 
Onderzoek & theorievorming 

- Hoe begrijpen we gezinnen (=meest directe context) ? 
- Vanaf jaren 1950 

 
1950-1975: focus op interacties 
 
Onderzoek naar communicatie (jaren 1940-1950) 
 

- Onderzoekers naar interacties en communicatie (Bateson, Weakland, Jackson, Haley, 
Watzlawick) 

- Ideale setting = psychiatrische ziekenhuizen, studie van communicatie in gezinnen waar een 
gezinslid schizofrenie (herval!!) heeft (observatie in ziekenhuis van communicatie hele 
families, gedurende WE) 
• Sommige soorten communicatie (EE (expressed emotions), overinvolvement, 

verwarrende communicatie (double bind) = stressbron) zorgen ervoor dat problemen 
erger worden, terugval 

• !! niet veroorzaken, wel verloop beïnvloeden bij patiënt met kwetsbaarheid schizofrenie 
(Kopelowicz, Liberman, & Zarate, 2000) 
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- 1958: Jackson richt Mental Research Institute (Palo Alto) op: gericht op opleiding 
gezinstherapeuten die geleerd werden om link tussen familierelaties/communicatie en 
ontwikkeling van herstel/ziekte bij een van haar leden te achterhalen 
 

- = geboorte nieuwe epistemologie: van intraindividueel psychisch naar interindividueel 
(communicatie & gedrag tussen mensen beinvloedt aandoening) 

 
- Beweging R&G therapie verspreidt zich stilaan naar Europa 

 
- Zoektocht naar modellen die relationele en contextgebonden 

processen/gezins(dys)functioneren kunnen beschrijven, uitleggen, voorspellen 
ST: vaak inspiratie uit metatheorieën uit andere vakgebieden, meer dan 
psychologische theorie ß vaak georiënteerd op individuele processen 
 

VANAF HIER T.E.M. HEDEN NIET TE KENNEN 
 
Onderzoek naar work group dynamics 
 

- Lewin (1951) 
 

- Observaties van groepen 
• Bv. je kan de prestaties van een groep niet voorspellen obv prestaties van de individuele 

groepsleden à ST: het gezin is meer dan de som van de individuele gezinsleden 
• Bv. groepsdiscussies zijn effectiever dan individuele instructie in het veranderen van het 

gedrag van de hele groep à ST: interventies met alle gezinsleden zijn effectiever dan 
individuele interventies 

• … 
 
Onderzoek naar functionalism & role theory 
 

- = binnen elk sociaal systeem zijn bepaalde rollen adaptief omdat ze een bepaalde functie 
vervullen 
• Bv. bepaalde individuen stellen deviant gedrag en daardoor vervullen deze de functie van 

het verenigen van de rest van de maatschappij (Durkheim) à ST: een probleem bij 1 van 
de gezinsleden zorgt ervoor dat het gezin zich kan handhaven (deze kijk wordt nu niet 
meer onderschreven) 

• Bv. de rol van moeders (zorgend) en vaders (instrumenteel) dient zo te blijven omdat ze 
complementair zijn, wederzijds versterkend, dus de functie vervullen van het in stand 
houden van het gezin (Parsons & Bales, 1955) à ST: “rollen” als manier om naar de 
organisatie van gezinnen te kijken 
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Cybernetica      SEM 2 « Systeemtherapie » 
 

- = wetenschap die zich bezighoudt met informatieverwerking en besturing van systemen 
(Wiener, 1948; Shannon & Weaver, 1949; Reijmers, 2014) (mechanische, wiskundige 
oorsprong) 

 
- Cybernetische processen zijn gebaseerd op principe van terugkoppeling (=feedback) 

dewelke beheersing mogelijk maakt (systeem past zich aan aan verandering door middel van 
het terugkoppelen van informatie naar het systeem) 

 
- Deze zelfregulatie bepaalt stabiliteit van het systeem: informatie over huidige toestand wordt 

vergeleken met een gewenste/optimale toestand; elke afwijking van deze laatste resulteert 
in een automatische correctie 
 

Cybernetische feedbackloop: verwarming 
 

- A=kamertemperatuur  
- B=thermostaat 
- C=verwarmingsketel 

 
Centrale verwarming: temperatuur in de kamer zakt à thermostaat detecteert dit à triggert 
verwarmingsketel om aan te slaan à huis wordt opgewarmd tot gewenste temperatuur à 
thermostaat detecteert dit à triggert verwarmingsketel om af te slaan 
 
Cybernetische feedbackloop: menselijke interactie (Nichols & Schwartz, 2008) 
 
Inspanningen van Jan om huishoudelijk werk te 
doen à hoeveelheid huishoudelijk werk 
gedaan wordt à hoeveelheid werk die Billie 
nog moet doen à geeft input aan hoeveel werk 
Jan denkt dat er nog gedaan moet worden 
 
Nut van deze visie: 

- Notie van circulaire causaliteit wordt hier geïntroduceerd 
- Inzicht in « hoe behouden gezinnen een zekere mate van stabiliteit en orde (homeostase)» 

• Bv. Gezin blijft een cohesieve unit ook al wordt het bedreigd door externe stress of intern 
conflict 

• Bv. Gezin past zich qua structuur, regels, cohesie niet aan aan de groeiende 
autonomiewensen van adolescenten 
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Algemene Systeemtheorie     SEM 2 « Systeemtherapie » 
 

- Noties cybernetica gëintegreerd in ruimer theoretisch kader (AST) 
- Von Bertalanffy, 1969 (bioloog) 
- « Systems theory is characterized by attention to organization, to the relationship between 

parts, to concentration on patterned rather than on linear relationships, to a consideration of 
events in the context in which they are occurring rather than an isolation of events from their 
environmental context (Steinglass, 1978, p 304) » 

- Breed theoretisch kader met interdisciplinaire toepassingen (Royce, 1981) (geschiedenis, 
filosofie, fysica, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen) 
 

- Toepassing van AST op menselijke interacties/gezinnen (Bateson & co) à « 
Systeemtherapie » 
 

- VS (jaren 1950), Italïe (1960), België (1970) 
 

Illustratie 
- AST - Von Bertalanffy «een systeem is een geheel bestaande uit elementen in interactie » 
- Palo Alto groep (1972): stel dat de elementen binnen dat systeem geen objecten maar 

mensen zijn, dan kan je deze elementen (mensen) beter karakteriseren dmv hun 
gedragingen in communicatie met andere elementen (andere mensen) 

- Als je gezin ziet als een « systeem » dan is het zinvoller om naar hun interacties te kijken, 
hun communicatie dan naar elk individu op zich 
• Het gedrag van een persoon is vaak het product van een relatie bv. volgend in 

partnerrelatie, dominant in werkgever-werknemer relatie 
• Bv. Als een moeder haar zoon een opmerking maakt, zegt haar man dat ze zo streng niet 

moet zijn, en de zoon misdraagt zich verder � ST: focus op deze interactie want zegt iets 
over hoe systeem werkt 

 
Illustratie 

- AST - Von Bertalanffy: « een systeem gedraagt zich als een geheel, een totaliteit, alle 
elementen zijn interafhankelijk (totaliteitsprincipe) » 

- Palo Alto groep (1972): het gedrag van elk gezinslid is gelinkt aan het gedrag van de andere 
gezinsleden, het beinvloedt het en wordt er door beinvloed. Het gedrag van 1 gezinslid 
verandert het gedrag van een ander gezinslid, en vice versa, en daardoor verandert ook het 
geheel. Geen van de elementen heeft de eigenschappen die het hele systeem heeft. Want 
de systeemkenmerken worden net bepaald door de interacties en relaties tussen de delen. 
Het isoleren van elementen zorgt ervoor dat de karaktertistieken van het systeem gewijzigd 
worden 
• Bv. Koppel: het gedrag van een partner in interactie is slechts de helft van de vergelijking 

bv. demand-withdrawal patroon 
• Bv. Het gedrag van een kind proberen begrijpen los van het gedrag van zijn ouders, 

broers, zussen is zinloos, alsook het spreken met dit kind alleen, en de rest van het gezin 
niet betrekken 
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Illustratie 
- AST - Von Bertalanffy: «elk levend systeem heeft een grens (huid, schors...) via dewelke 

informatie wordt uitgewisseld met de buitenwereld (grenzen) » 
- Palo Alto groep (1972): rond gezinnen en binnen gezinnen (rond individuen, rond 

subsystemen) zijn er grenzen die de interacties regelen (affectieve relaties, nabijheid, 
samenwerking etc). Om te functioneren moeten deze grenzen semi-permeabel zijn: 
bepaalde informatie gaat er door (intake van info en energie om te overleven), maar andere 
niet (om te overleven als coherent systeem) 

- Bv. koppel: 
• te strikte grenzen: geen uitwisseling met context, verarming  
• te floue grenzen: geen privacy, te weinig partnerschap 

 
Communicatie-theorie 
 

- Palo Alto group (Watzlawick, Beavin, Jackson)  
- Pragmatics of Human Communication (1967) 

 
- 5 communicatie- axioma's als fundament van iedere menselijke communicatie; verstoringen 

geven aanleiding tot individuele en intermenselijke problemen (vak “interpersoonlijke 
modellen” & “systeemtherapie”) 

 
• De onmogelijkheid om niet te kunnen communiceren 
• De gelaagdheid van taal, met inhouds- en betrekkingsaspect  
• De interpunctie als (relationele) ordening 
• Onderscheid tussen digitale en analoge taal 
• De symmetrische en complementaire interactie 

 
Axioma 3 
 

- Interpunctie = gedrag en communicatie door punten scheiden 
 

- Ergens in reeksen communicatie/gedrag een beginpunt en eindpunt aanbrengen 
• De dokter zegt de patient is ziek 

 
- Waar je begint (selectie en ordening) bepaalt betekenis 

• Visuele perceptie 
• Je denkt dat je vriendin kwaad is omdat ze niet goed geslapen heeft of omdat je haar 

gisteren niet geholpen hebt à verschillend beginpunt, verschillende betekenis van haar 
kwaad-zijn en dus verschillende interactie 

 
- 1 werkelijkheid maar verschillende selecties, zienswijzen (G–E–C) 
- We zien realiteit altijd vanuit een bepaalde bril, is subjectieve selectie (bepaald door positie, 

persoonlijke geschiedenis, relaties, gemoed, cultuur, achtergrond, ...) 
 
Illustratie 

- Verschil in interpunctie à conflict* 
- Men is ervan overtuigd dat de eigen kijk, de juiste is en verwerpt de andere zijn visie, er is 1 

waarheid àwaarheidsgevechten & onopgelost conflict 
• Bv. men wil de andere overtuigen van zijn/haar ene waarheid en men accepteert het 

verschil niet à door de negatieve emoties t.g.v. de verwerping is men niet bereid zijn 
eigen mening bij te stellen en open te staan voor de ander zijn mening 

Hoe dit als hv doorbreken -> zie HC 2 
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Verschil in interpunctie 
 
Bv. Een man beslist om bloemen mee te brengen voor zijn vrouw. Als hij thuiskomt zegt ze op 
kritische wijze: “Je weet toch dat ik niet van rozen hou, dat heb ik je nog maar 100 keer gezegd.” 
De man zegt “Het is ook nooit goed” en hij vertrekt. 
 

• Interpunctie vrouw: de vrouw reageert kritisch omdat ze het gevoel heeft dat haar man 
nooit naar haar luistert 

• Interpunctie man: de man vertrekt omdat zijn vrouw zo kritisch is 
 
Wie is begonnen? Wie is de oorzaak? Verschil in interpunctie à geeft conflict. 
 
Groepstherapie 
 

- Verschillende vormen van groepstherapie hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van ST 
- Group analysis/therapy (Skynner) � Encounter groups (Rogers) 
- Psychodrama (Moreno) 
- Gestalttherapie (Perls) 

 
Andere pioniers in de jaren 1960 
 

- Murray Bowen (Family Center, Washington) 
- Ivan Boszormenyi-Nagy 
- Nathan Ackerman (Family Therapy Institute, New York) � Salvator Minuchin (New York) 
- ... 

zie vak « Systeemtherapie » & Carr, 2012 
 
1975-1985: focus op beliefs 
 
Jaren 1970 
 

- Systeemtherapie wordt meer en meer toegepast binnen grote psychiatrische centra  
- Quasi exclusieve focus op gezinnen van mensen met schizofrenie neemt af 
- Toepassing systeemtherapie op brede waaier van problematieken 

 
Jaren 1980 
 

- Toenadering tussen verschillende theoretici en therapeuten (theoretisch en therapie- 
technisch) 

- Definiëren van « common ground », vakgebied 
 

- Focus op interacties impliceerde verwaarlozen van 
• Opvattingen, beliefs, betekenisverlening van mensen (hoe beïnvloedt hun denken hun 

gedrag en vice versa) 
- Echter 

• Jaren 1980: onderzoek (von Foerster, 1981; Maturana & Varela, 1980) toont aan dat het 
brein de werkelijkheid niet capteert als een « camera » (wat we zien is een kopie), maar 
dat alles wordt gefilterd door de waarnemer (het brein maakt zelf een selectie bij de 
waarneming, en dit op basis van een intern werkmodel dat men over de tijd heen 
ontwikkelt; top-down processing) 
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Constructivisme 
 

- Focus van positivisme (onze perceptie is een ware reflectie van de wereld; 1 realiteit, direct 
waarneembaar; HV bepaalt wat functioneel/dysfunctioneel is en welke oplossing werkt/niet 
werkt) à constructivisme 

- Shift van eerste orde naar tweede orde cybernetica 
- Constructivisme = een objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel subjectieve 

perceptie ervan (Neimeyer & Mahoney, 1995) 
- Verwerping van AST owv te mechanistische visie op een levend systeem als een gezin 
- Grotere focus op betekenisverlening, beliefs, opvattingen door gezinsleden ipv van enkel op 

interacties tussen gezinsleden (radicale constructivisme vs. constructive alternativism*) 
 

- *Implicaties voor positie van hv 
• Expert, diagnosticus die met precisie interacties kon observeren en wiens kijk 

gepriviligeerd moest worden à visie hv is niet «meer waar » dan die van gezinsleden, 
samen met gezin zoeken naar wegen om op andere «more useful » (=minder 
probleemgenererende) manier naar hun leven, gezin, problemen te kijken en aan te 
pakken (à collaboratieve houding; zie later) 

• Hv kan niet objectief en afstandelijk observeren maar is deel van het systeem cl-hv: hij 
wordt beinvloed door eigen waarden en cognities, hij beinvloedt door simpelweg te 
observeren, vragen te stellen (� meer aandacht voor de therapeutische alliantie; zie later) 

 
- *Implicaties voor hypothesevorming 

• Niet 1 maar meerdere hypothesen zijn mogelijk (« waar » � ST « bruikbaar ») 
• Iedereen heeft eigen hypothese binnen een systeem 
• Ene kijk is minder problematisch dan andere 
• Hypothese van hv is complementair/niet overheersend op hypothese gezinsleden  
• Aftoetsen 

 
1985-heden: focus op bredere context 
 

- Focus op unieke, individuele betekenisverlening impliceerde verwaarlozen van 
• Invloed bredere sociale en culturele context op beliefs clientsysteem en beliefs HV 

 
- Shift focus « de realiteit is een constructie » à « de realiteit is een sociale constructie » 

 
- Onder invloed van o.a. sociale constructionisme 

• Hoe leden van een systeem denken, voelen, en met elkaar omgaan is niet enkel een 
produkt van elk uniek lid van het systeem, en de van de uniciteit van het systeem, maar 
ook een gevolg van de context (o.a. de eisen van de maatschappij, waarden, normen, 
cultuur, SES,...) waarin zij gesitueerd zijn 
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Sociale constructionisme 
 

- Context = eisen van de maatschappij, normen, waarden, SES, dominante narratieven* 
• Definieren de praktische organisatie maar ook verwachtingen, cognities, ideeen mbt 

identiteit, relaties, gezinnen, rechten/plichten...van clientsysteem (en zijn leden) 
• Zitten in onze « taal » gëintegreerd (taal creert werkelijkheden ipv deze enkel te 

beschrijven) 
§ Bv. Termen die wij gebruiken om rollen in een gezin mee te beschrijven hebben 

implicaties voor wie deze opneemt bv. « moederen », moeder aan de haard, « 
voorzitter » « beschaafde wereld » 

- Aanvaard als conventie, niet in vraag gesteld, bepalen mee ons denken 
- Zelfs onze meest persoonlijke opvattingen over de meest intieme aspecten van ons leven 

bestaan uit verbale dialogen en beelden (construction blocks) die oiv staan van de 
ecologische niche waarin wij leven (cultuur) 
• Bv.Heb ik een een goede relatie? 

 
- Geen verwerping AST (want sociaal constructionisme is theorie die bij uitstek de focus op 

context legt) 
- Geen verwerping van constructivisme want focus op perceptie, opvattingen, beliefs, 

narratieven, blijft 
- Gergen (US), Hoffman (US), Foucault (FR), White (AUS) 

 
- Rol van hv 

• Geen experten rol opnemen; proces van collaboratie, proces van co-constructie van 
nieuwe manier om naar leven/probleem te kijken 

• Exploreren van beliefs van clienten en hoe deze bepaald worden door de dominante 
narratieven (hoe sterker en dwingender de opvatting hoe groter kans op leed en 
problemen indien hun beleving niet overeenkomt met hun ideaal, wat leidt tot ineffectieve 
pogingen om met deze gap om te gaan) 
§ Bv. Zwangerschap en geboorte 

• Het zich bewust worden en loskomen van de dwingendheid ervan (deconstructie) 
 
VANAF HIER TERUG TE KENNEN 
 
Heden 
 

- ST= veld dat heel veel therapievormen kent à zie vak « Systeemtherapie »  
• Structural Family Therapy (Salvador Minuchin) 
• Strategic Family Therapy (Jay Haley, Don Jackson) 
• Transgenerational Family Therapy (Murray Bowen) 
• Contextual Family Therapy (Ivan Boszormeny-Nagy) 
• Experiential Family Therapy (Virginia Satir, Carl Whitaker) 
• Solution Focused Family Therapy (Steve De Shazer, Insoo Kim Berg)  
• Narrative Family Therapy (Michael White, David Epston) 

 
à MAAR allemaal oorsprong in epistemologie/theorie net besproken à « common ground » 
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Hedendaagse theoretische uitgangspunten 
 
Sociale complexiteit als vertrekpunt 
 

- Vertrekpunt R&G = sociale complexiteit, eerder dan gedrag/problemen van individu toe te 
schrijven aan stabiele en individuele karakteristieken 

-  ***INDIVIDUELE NIVEAU = individu en zijn/haar gedrag, gelinkt aan intrapersoonlijke 
processen (emoties, cognities, psychofysiologie) 

- Clinicus kan interventies beperken tot dit niveau MAAR R&G focust zich op individueel, 
intrapersoonlijk en interpersoonlijk/contextueel niveau 

 
Model van Hinde (1997) 

 
 
 
Waarom? 
 

- Individu gedraagt zich niet alleen; merendeel van tijd in interactie met anderen (fysiek, 
virtueel, sociale media...) min 70% van de dag 

 
- Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer à persoonlijke relaties 

(belangrijk - onderzoeksevidentie) 
• Mensen standaard uitgerust met capaciteit voor intimiteit à relaties zijn universele 

menselijke ervaring 
• Existentiële nood aan verbondenheid van mensen (cross-cultureel)  
• Uitbouwen partnerrelatie/gezin is belangrijk doel in leven 

§ In elke maatschappij w relaties gevormd (soms enkel voor voortplanting) 
o In 100 industriele/agriculturele landen heeft meer dan 90% van mannen/vrouwen 

een vorm van “huwelijk” ervaren tegen de leeftijd van 50 jaar (Fischer, 1989).  
o Kan gaan om wettelijke huwelijken/samenwonen: omvatten allemaal een vorm van 

praktische en/of emotionele investering in elkaar (= pairbonding) 
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- In elke maatschappij w relaties gevormd (soms enkel voor voortplanting) 
• Over 37 landen heen (6 continenten, 5 eilanden) blijkt “pairbonding” gedreven door 

wederzijdse aantrekking en liefde (mannen & vrouwen) (Buss et al., 1990) 
• Cross-culturele studies tonen aan dat liefde en aantrekking de hoofdredenen zijnvoor sex 

(Meston & Buss, 2007). 
• Mensen over hele wereld (166 hunting, foraging, agricultural societies) gemotiveerd om 

“bij iemand te horen” en deze “need” te vervullen door stabiele banden aan te gaan met 
een partner waarmee ze frequent contact hebben (Jankowiak & Fischer, 1992) 

• Verliefdheid universeel fenomeen: elke cultuur; over de geschiedenis heen, voor zover 
gekend; in elke leeftijdsgroep (ts 4 en 100 jarigen; ook bij mensapen) 

• !! maar alle intieme relaties zijn verschillend en ervaringen zijn niet uniform + historische 
en culturele factoren werken in op beleving van intimiteit 

 
- Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer�persoonlijke relaties 

(belangrijk - onderzoeksevidentie) 
• Verankerd met onze biologie: ons lichaam reageert op wat er in onze relaties gebeurt; 

want evolutionair gezien bepalen relaties de overleving van de soort 
§ Bv. holding hand studies 
§ Bv. MRI scans bij partners 

 
Liefde 
 

- Biologisch verankerd 
- MRI scans afgenomen bij ppn terwijl ze naar geliefde keken: tonen duidelijke activatie in 

hersenregios die actief zijn wanneer we worden beloond (bv geld, injectie met cocaine) 
- Deze hersenresponsen kunnen ons aanzetten tot zoeken naar dit belonend effect (cf. drugs) 

= nabijheid van partner opzoeken  
- Bartels & Zeki, 2000;2004 

 
foto partner = verhoging in activiteit van 
hersenregios (media insula, caudatum, putamen) 
geassocieerd met positieve emoties, beloning 

à Hersenactiviteit verschilt ifv wie op foto 
staat vriend/partner/vriend 

à Verschil ts close relationships & intimate 
relationships 

 
Holding-hand-studies 
 

- Ppn in scanner, kijkend naar videomonitor; er werd hen verteld: als ze een rood kruis zien à  
20% kans op elektrische schok via een electrode aan de enkel; als ze een blauwe cirkel zien 
à 0% kans op schok 

- Participanten deden deze test onder drie condities: terwijl ze de hand van hun partner 
vasthielden, de hand van een same-sex vreemde, geen hand 

- Activatie in conditie 1 (partner) was significant lager dan in andere twee condities 
- Activatie in de hersenregios (hypothalamus) die geactiveerd worden bij fysieke/emotionele 

dreiging in omgeving neemt sterk af wanneer partner fysiek aanwezig is en hand vasthoudt 
- Dit effect leek het sterkst voor vrouwen die een tevreden relatie hadden 
- Coan, Shaefer, Davidson, 2006 

 
à Activatie in hersenregios (hypothalamus) die geactiveerd worden bij fysieke/emotionele 

dreiging in omgeving 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 135 

Waarom? 
 

- Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer�persoonlijke relaties 
(belangrijk - onderzoeksevidentie) 
 
§ Geluk (“subjective wellbeing”) gelinkt aan verschillende facetten intieme relaties  

§ Relatie status 
o Gehuwden gelukkiger dan niet-gehuwden (samenwonenden, gescheiden, 

verweduwd) (Diener et al., 1999; Stack et al., 1998) 
o Bij niet-gehuwden: samenwonenden gelukkiger dan alleenstaanden 
o Geluk: Intieme relatie > geen intieme relatie (Verhofstadt, De Mol, Lammertyn, & 

Mickolaickzak, in prep) (onafh type relatie, geslacht, kinderen of niet)  
o Verschillen consistent over culturen (Diener et al., 2000) 

§ Relatiekwaliteit 
o Zegt ons meer over iemands subjectieve welzijn dan gelijk welk ander domein in 

ons leven, inclusief werk, financiën, vriendschap, etc (Heady, Veenhoven, & 
Wearing, 1991) 

 
§ Relatietransities 

o Vlak voor huwelijk: sterke stijging subjectief welzijn (Stutzer & Frey, 2006)  
o Vlak na scheiding: sterke daling subjectief welzijn (Lucas, 2005) 

§ Relatieproblemen verhogen kans op 
o Middelenmisbruik (Overbeek et al., 2006)  
o Depressie (Whisman et al., 1999) 
o Suïcide (Stander et al., 2004) 

 
• Fysieke en mentale gezondheid gelinkt aan verschillende facetten intieme relaties   

§ Relatie status 
o Gehuwden leven langer (epidem studies), minder kanker, hartaanvallen, ....  
o Depressie, angst, psychiatrische problemen, ... 

§ Relatiekwaliteit 
o Lage relatiekwaliteit voorspelt hogere mortaliteit bij nieraandoeningen, 
o hartaandoeningen, ... 
o Depressie, angst, psychiatrische problemen, ... 
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• Partnerrelaties hebben effect op kdn owv uitgesproken afhankelijkheid/kwetsbaarheid 
§ Veel partnerconflict leidt tot meer emotionele problemen, minder emotionele 

zekerheid, meer agressie (Cummings, et al. , 2003), mindere slaapkwaliteit (El-
Sheikh et al., 2006), meer fysieke klachten (Troxel et al, 2004). 

§ Ouders die te veel met het conflict/partnerrelatie bezig zijn en dus te weinig 
resources hebben om hun taak als ouder op te nemen, praktisch maar ook 
emotioneel (Sturge-Apple et al, 2006). 

§ Relatiestatus van ouders meer bepalend dan SES, ras, opleidingsniveau. In de VS 
leven 81% van de kinderen van alleenstaande ouders in extreme armoede in 
vergelijking met 69% van de zwarte kdn en 63% van de kinderen wiens ouder 
minder dan 12j naar school was gegaan (Rank & Hirschl, 1999). 

 
• Relaties: ontstaan & uitwisseling van intense en diverse emoties 

§ Passie, vriendschap, vertrouwen, rust, pijn, lijden, kwetsing, gevoelens niet 
geapprecieerd te zijn, jaloezie, hartzeer, sexuele verwerping, ontrouw, geweld, 
verkrachting, moord, gezinsmoord, etc ten gevolge van relatieproblemen 

 
- Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer à impact individu op 

relaties (individuele karakteristieken, ervaringen, sterktes, kwetsbaarheden) 
• Persoonlijkheid à dating, relatiebehoud, relatieoutcomes: relatief stabiele krachten die 

continu inwerken op onze relaties; ze bepalen de “grenzen” waarbinnen de relatie zich 
ontwikkelt en ze bepalen de manier waarop partners elkaar percipiëren en met elkaar 
omgaan, praten. 
§ Bv. mensen die negatieve kijk op zelf en anderen hebben, veel negatief affect 

ervaren (neuroticisme) à deze mensen zijn meer op zz gefocust, zijn vaker jaloers, 
ze interpreteren het gedrag van de partner negatief, ze herzien hun negatieve kijk 
niet, ze reageren hierop negatief 

 
- Relaties worden beinvloed door groepsniveau (vrienden, collega’s, peers, subcultuur) en 

maatschappij (bv. homoseksualiteit in België of Iran) 
- Relaties hebben een impact op de maatschappij (vormen het sociale weefsel) 

• Bv. Huiselijk geweld -> effecten cumuleren over gezinnen heen (onveiligheid gezin, 
buren, ...politie -> niet beschikbaar voor andere interventies, kinderen problemen op 
school, vragen extra begeleiding; partners: minder efficiënt op het werk, ...) 

• Gebruik van alcohol, marihuana, etc fluctueert in functie van relatiestatus en is niet 
enkel te verklaren door de tijd die men met andere ev. meer deviante peers doorbrengt 
(Maume et al., 2005) 

• Gebruik van cocaïne daalt wanneer mensen in een relatie gaan en neemt toe wanneer 
de relatie stopt (Bachman et al., 1997) 

 
Conclusie 
 

- Individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening als onderdeel van een complex 
sociaal geheel dat in constante evolutie is 

- Individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context  
• Klap geven 

- Niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies 
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Individu/ cliënt in zijn context 
 

- Centrale notie van systeemtherapie 
- Een individu/cl en zijn/haar problemen moeten continu gesitueerd worden binnen hun 

ruimere interpersoonlijke, sociale, & historische context (Fraenkel, 2006) 
- Mensen zijn het product van hun context (niet passief!) 
- AAMFT (www.aafmt.org, 2019) « the unit of treatment isn't just the person - even if only a 

single person is interviewed - it is the set of relationships in which the person is imbedded. 
- Wat is context??? 

 
Context 
 

- Gezins- en familierelaties 
• Focus van interventies voor veel systeemtherapeuten 

§ « Familietherapie » « Gezinstherapie » 
• Belang van context kan hier tot herleid worden, maar moet niet bv. student op kot à 

medestudenten, studentenvereniging, vrienden, kotgenoten, partner, sociaal leven op 
kot… 

 
- Sociale netwerk (vrienden, collega’s, buren, ...) 
- Publieke systemen rond individu (school, kinderopvang, CLB, jeugdrechtbank) 
- Groepen, subculturen, sociale klasse 
- Maatschappelijke waarden, normen, conventies, sociale perspectieven, «men-denkens » (!!! 

niet vergeten cf historiek systeemtherapie) 
• Werken met ouders: wat is goede ouder? 
• Werken met koppels: wat is een goede relatie? 

 
Conclusie 
 

- Voor elke client stellen we ons de vragen 
- « hoe wordt client (denken, voelen, doen) door al deze aspecten van zijn/haar context 

beinvloed en vice versa? » 
- « welke contextfactoren zijn probleeminstandhoudend en welke probleemoplossend? » 
- !!! focus op sterktes/gave terreinen!!! (typisch ST) 
- Elk niveau (indiv/relat/soc/...) is aangrijpingspunt voor interventie 

• Delinquent gedrag bij adolescent (individuele skills voor emotieregulatie; 
communicatieproblemen rond autonomie/hierarchie in gezin; deviante peergroup; ....) 

 
Klinisch belang van context 
 

- Fundamenteel onderzoek toont belang contextuele factoren op functioneren van individu, 
koppel, gezin aan (zie supra) 

- Therapie = 1u/week vs. context = 167u/week 
- DUS deze context in rekening brengen bij assessment, case-formulation, interventies 

verhoogt therapeutische impact 
 
Bv. kindermishandeling 
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Fysieke mishandeling/verwaarlozing 
 
= Opzettelijk verwonden/ vergiftigen kind Meestal intra-familiaal Negatief effect op ontwikkeling 
kinderen 
 
Complex proces 
 

- Kind met bepaalde karakteristieken die hem/haar kwetsbaar maakten voor mishandeling 
(jonger dan 5, ontwikkelingsachterstand, ziekte, moeilijk temperament, agressief gedrag) 
(INDIVIDUEEL) 

- Kwetsbare ouder: misbruikte ouder, psychologische problemen, beperkte skills, 
(INDIVIDUEEL) 

- Context: veel stress, partnerrelatieproblemen, weinig steun,... (CONTEXT) 
- Gedragspatroon (INTERACTIES) 

• Kind doet iets bv. roepen, niet eten, liegen 
• Wat door ouders aversief en intentioneel ervaren wordt  
• Fysieke straf volgt 
• Letsel groot owv woede en gebrek aan inhibitie 

 
- Grondige assessment vereist van elk niveau = MAATWERK 

 
- Therapie kan ingrijpen op verschillende niveaus van problematiek (> individuele therapie) 

 
 

- Family-based & gestructureerd 
- Minstens 6m 
- Gericht op kind (traumagericht; indiv therapie) 
- Gericht op ouders (ouderschapsvaardigheden****)  
- Gericht of familie/netwerk (sociale steun) 
- Grondige assessment 

 
Ouder-kind Interactie Therapie 

- 6 sessies: verhogen van motivatie ouders om in ouderschapstraining (leren over 
kindontwikkeling, hoe kan je kinderen aanpakken) te gaan 

- 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in positieve kindgerichte interacties (bv samen 
spelen, kind dat weent troosten, leuk slaapritueel) 

- 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in “disciplineren” (time-out) 
 
Bi-directionele bëinvloeding 
 

- Context centraal impliceert ook focus op 
• Interpersoonlijke, tussenruimte, interacties, wat er tussen mensen gebeurt  
• = oneindige beïnvloeding 
• = circulaire beïnvloeding 

 
 

- Vóór ontwikkeling R&G : verklaring van psychopathologie, problemen gebaseerd op lineaire 
modellen 

- Lineaire causaliteit = een element, oorzaak leidt tot een effect in een ander element zonder 
dat het laatste opnieuw het eerst beinvloedt 

- Oorzaak à gevolg 
• Medisch model: virus àinfectie; medicijn à genezing 
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- Enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen auto rijdt niet meer 
à zonder benzine à eenvoudige oplossing à auto rijdt weer 

- Maar menselijke problemen zijn ingewikkelder; slecht model om wereld van levende wezens 
te beschrijven 
• Schop op een steen: effect voorspelbaar o.b.v. kracht, gewicht steen, hoek... 
• Schop op (naar) hond: effect minder voorspelbaar; hond kan verschillend reageren, 

hierop zal mens reageren, hond, mens, .... 
 
 

- Initiële actie veroorzaakt een circulaire sequens waarin elke actie de ander beïnvloedt en 
vice versa à oorzaak en gevolg verdwijnen in cirkels van wederzijdse beïnvloeding 

- Circulaire beïnvloeding = oorzaken en gevolgen volgen elkaar op 
- “Thinking in circles of influence”  

• Tussen individuen 
• Tussen individu en context 

 
- Lineair model = verklarend model in termen van oorzaak & gevolg is ZEER NEFAST binnen 

relaties: mensen vragen zich bij problemen immers af wie de oorzaak van de problemen is, 
wie de schuldige is; antwoord is meestal “de andere” à niet bereid om zelf te veranderen 

- Als hv zich de vraag stellen wie begonnen is (oorzaak) is contra-productief omdat dit moeilijk 
vast te stellen is 
• « hoe is de ruzie begonnen? » bv. Hij is verbaal agressief; omdat zij hem bedrogen heeft; 

omdat hij haar te weinig aandacht gaf; omdat zij hem geen vrijheid gaf, omdat ze niet wil 
eindigen als haar moeder, omdat hij niet wil eindigen als zijn vader, .... 

- Circulaire causaliteit = 
• Focus verplaatst zich naar hoe gedrag van A en B elkaar beinvloedt/versterkt  
• Schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats 
• Vraagt meta-perspectief van therapeut 

 
Bijvoorbeeld: een echtpaar Jan en Mieke 

Jan en Mieke hebben elk eigen, lineaire visie op eigen gedrag en gedrag van partner. Mieke 
zegt dat ze zich afgewezen en gekwetst voelt in hun relatie omdat Jan bang is om zijn 
gevoelens te uiten, hij praat daar nooit over met haar. Jan houdt haar op afstand van zijn 
emotionele wereld en ze voelt zich daarom afgewezen door hem. Jan zegt dat hij zich 
overweldigd voelt door Mieke omdat ze altijd wil dat hij zijn gevoelens deelt met haar. Hij 
praat liever niet over zijn gevoelens, maar ze begrijpt dit niet. Ze blijft vragen hoe het voelt, 
waarom hij iets voelt en vertelt hem dat zij er nood aan heeft om elkaars gevoelens te kennen. 
 
Lineaire verklaring voor hun gedrag leidt tot conclusies: 
• Jan heeft een introverte/vermijdende persoonlijkheid en kwetst Mieke 
• Mieke is een afhankelijke vrouw die constant aandacht wil van Jan, en zij is nooit tevreden 

daarover 
 
Lineaire verklaringen leiden tot verklaringen in termen van persoonlijkheidskenmerken: stabiel en 
individueel; andere heeft de schuld. 
à Moeilijk hiermee te werken als therapeut (persoonlijkheid niet echt veranderbaar) 
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- Alternatief: proberen achterhalen in hoeverre de mate van afhankelijkheid van Mieke of de 
vermijding van Jan elkaar in stand houdt�via introductie van circulaire causaliteit 

- Hun probleem is de interactie/cyclus en niet hun persoonlijkheid (kan wel invloed hebben op 
interactie) en niet de andere persoon 

- Goed uitgangspunt voor verdere therapie 
• Want cyclus kan aangepakt worden (bv. communicatie training) 
• Want probleem is niet de andere(samen vechten tegen probleem ipv vechten tegen 

elkaar) 
 
!!! kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed dan ouder, MAAR ouder heeft veel meer macht 
à invloed is verschillend van macht 
 

Van model naar praktijk 
 
Indicatiestelling 
 
Indicaties 
 

- Individuele problemen/stoornissen  
- Relatie- en gezinsproblemen 

 
- Problemen bij kind/adolescent (spreken met ouders, problemen met werking gezin)  

Vb: ODD*** 
- Relatie/gezinsproblemen: wanneer toekomst van relatie, goede verzorging van kinderen in 

gezin of gezondheid/welzijn van gezinsleden op spel staat 
- Emotionele stress/verstoring in het gezin: familie crisis veroorzaakt door een ernstige ziekte, 

verlies van baan, overlijden of vertrek uit het huis van een lid van de familie, 
gezinsontwikkeling, ... 

- Iemand van buitenaf vraagt therapie voor relatie/gezin (bv. jeugdrechter...) 
 

- Bij opname van één gezinslid in psychiatrie (bv. expressed emotions, psycho-educatie, 
medicatie...) 

- Individuele therapie heeft geleid tot verandering in individu à leidt tot verandering in relaties 
(bv. depressie bij vrouw�na therapie: effect op relatie, kinderen) of gezin 

- Individuele therapie slaat niet aan en cl blijkt zeer sterk beïnvloed door wat er in relatie, gezin 
gebeurt, individuele therapie werd gebruikt om deze issues te bespreken 

 
- Gezin rapporteert een recurrent probleem tussen enkele van zijn leden (bv. ouders-kinderen; 

siblings) 
- Chronische/ernstige problemen met communicatie, interpersoonlijke perceptie, conflict, 

jaloersheid, geweld, ... (bv. koppel) 
- Gezin wil in therapie, individu niet (bv. adolescent) 
- Meerdere gezinsleden hebben therapie nodig, maar enkel middelen voor één vorm van 

interventie (gezin vs. individuele) 
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ODD = oppositional defiant disorder 
 

- Gedragsstoornis bij kdn, agressie 
 

- ODD in stand gehouden door: 
• Kindfactoren: zelfregulatieproblemen, moeilijk temperament 
• Contextfactoren: beperkte ouderschapvaardigheden owv psychologische problemen, 

middelenmisbruik, beperkte kennis over kindontwikkeling, criminaliteit, veel 
partnerconflict, partnergeweld, chaotische gezinsorganisatie… 

 
- Kinderen hebben last met reguleren van sterke negatieve emoties en hebben nood aan zeer 

consistent ouderschap + warmte om hun negatieve emoties te sussen (supportive family 
climate !!!) 

 
- Kinderen: therapie gericht op reguleren van eigen emoties, sociale problem-solving 
- Bijkomende modules gericht op specifieke kwetsbaarheden bij ouders (beperkte steun, 

stress door armoede) verhogen effectiviteit substantieel 
 

- Therapie op beide set van factoren gericht 
- Heel veel onderzoek 
- Parent training: heel effectief voor kinderen en ouders 

 
- Ouders helpen om vaardigheden te ontwikkelen om: 

• Frequentie prosociaal gedrag verhogen (aandacht hebben voor, bekrachtigen)  
• Frequentie antisociaal gedrag verlagen (negeren, time-out, contracten) 

 
Verbeteren ouder-kind interaties (R&G-therapie) 

- Video-modelling: ouders leren child-management skills door het bekijken van video clips 
met (on)succesvol oudergedrag 

- Video-feedback: ouders leren child management skills door videotapes van henzelf met hun 
kinderen te bekijken 

- Immediate feedback: ouders worden direct gecoacht in child-management skills dmv 
‘oortje’, therapeut achter one-way screen 

 

Disciplines & sociale kaart 
 
Welke disciplines werken met dit perspectief? 
 
Disciplines – historisch 
 
Sociaal werk  
 

- Huisbezoeken en begeleiding van gezinnen/ouders centraal (Guerin, 1976; Kaslow, 1980)  
- Begeleiding: ouderbegeleiding en in het begin hoofdzakelijk maatschappelijke begeleiding 

(liefdadigheid tav hele arme gezinnen bv. kledij, eten,...(the friendly visitor) à aanvragen  
studiebeurzen, kinderopvang regelen)  

- Rationale 
• Gezin als context waarin kinderen opgroeien 
• HV aan gezin heeft positieve effecten op kinderen  

- Satir, Hoffman, Carter, McGoldrick, White, Burnham, Barnes, Mason, McCarthy, Kearney, 
Sheehan....  

- Heden: maatschappelijk werkers actief als systemisch counselor of systeemtherapeut  
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Psychiatrie 
 

- Ontstaan sociale psychiatrie 
• Adler (psycho-analyticus) & Stack Sullivan 
• Rationale: gezinsrelaties spelen een rol in symptomen bij individuele patiënten à 

gezinsgesprekken 
 

- Ackerman, Whitaker, Minuchin, Epstein, Skynner, Byng-Hall, Lask, Bentovim, Cooklin, Asen, 
Palazolli, Boscolo, Cecchin, Prata, Byrne... 

 
- Heden: kinder/jongeren/volwassenen/ouderen psychiaters met opleiding tot 

systeemtherapeut 
 

Klinische psychologie 
 

- Vrij laat in de ontwikkeling van ST 
- Betrekken van ouders bij gedragstherapeutische interventies voor kinderen 
- Toepassen van social learning principes op partnerrelaties 
- Onderzoek naar werkzaamheid van ST (Sprenkle, 2002; Carr, 2018a&b) 
- Jacobson, Gurman, Dattilio, Epstein, Alexander, Henggeler, Eisler, Vetere, Stratton, 

Campbell, Street, Dallos, Jones, McHale 
 

- Heden: klinisch psychologen met opleiding tot systeemtherapeut 
 

Sociale kaart 
 
Tewerkstelling klinisch psychologen met systemische specialisatieopleiding. 
 

• Algemene ziekenhuizen (patiëntenbegeleiding, revalidatie,... op verschillende afdelingen; 
ST à partners, gezinsleden betrekken bv. psycho-oncologie) 

• CLB (Centra voor leerlingbegeleiding; ST à alle contacten met context: ouders, jongeren, 
LK, directies) 

• OCMW (bv. psychologische dienst; ST à context ) 
• CAW’s (ST à afdeling Gezins- en Relationeel Welzijnswerk rond relatieproblemen, 

vechtscheidingen) 
• CGG 
• Forensische sector (ST à dader-slachtofferhulp bv. intrafamiliaal geweld) 
• Gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, MPI (ST à diagnostiek, begeleiding pt & 

gezinnen) 
 

- Bijzondere jeugdzorg 
• Jongerenwelzijn (Jeugdrechtbank, Ondersteuningscentra Jeugdzorg) 
• Voorziening/project voor hulp aan kinderen/jongeren/gezinnen (dagcentra, 

thuisgebeleiding, pleegzorg, begeleid zelfstandig wonen, residentiële zorg voor 
kdn/jongeren) 
§ ST à Individuele/contextbegeleiding, schoolcontacten, OCMW contacten, artsen, 

schuldbemiddelars, consulenten jeugdrechtbank... 
• Psychiatrische ziekenhuizen (diagnostiek, psychotherapie) kdn/jongeren/volwassenen 

(ST à intake, assessment, diagnostiek, behandeling dmv gesprekken, spelobservaties, 
therapeutische gesprekken met kdn/jongeren/ouders/gezinnen, contact met 
scholen/leerkrachten...) 

• Zelfstandige in associatie met andere disciplines (bv. huisartsen, psychiaters) (ST à 
individu, koppels, ouders, gezinnen, ...) 
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Introductie op de psychoanalyse 
 
Psychoanalyse = denkkader 
 
Psychoanalyse functioneert vaak als een rode lap. 
Psychoanalyse is de meest conroversiële benadering 
binnen de psychologie. 

 
 
 

 
Psychoanalyse: altijd controversieel? 
 
M.Boudry ’De Morgen’  (2017) 
 

 
 
S.Vanheule ‘De Tijd’ (2017) 
 

 
 

à Freud 1909 : « we brengen ze de pest »  
(De pest tegen het grote Amerikaanse ideaal.) 

 
Freud schepte een beeld die ingaat tegen de dominatie mens (namelijk dat we onszelf proberen 
controleren), mensen hebben een component waar ze niet zomaar grip op hebben. 
 

           
 
Freud is gestorgen 23 september 1939. Hij was de grondlegger van de psychoanalyse. Theorie van 
Freud blijft inspireren. Maar Freud was geen wandelend orakel, het was een denker, die moet je 
afwegen op de waarden van zijn theorie en gedachten. 
 
Premisse 1: de mens is een verdeeld subject 
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- Geen homunculus (geen verborgen wezentje in ons functioneren), jijzelf bent een mens. 
Mensen hebben geen waar ‘ik, zelf’. We hebben geen authentieke term. 
 

- Kern menselijk functioneren: ontmoeting tussen lichaam en zelfervaring (bewustzijn van 
prikkels in ons lichaam = drift) 
 

- De basis = driftmatigheid (lichaam wordt bewogen door impulsen van buiten- en binnenuit) 
 

- Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld: geen kwestie van 
bronstijden (voor een stuk instinctief geregeld, maar niet helemaal)  

• Instinct = een natuurlijk weten waar we niet over moeten nadenken (automatisch) (vb: 
bevochtiging van het oog) 

• Dus nieuwe term: drift: niet puur via een instinct/ biologie geregeld, drift zorgt voor 
aanzet vanuit het livhaam, maar het gevolg is iet biologisch 
Vb: seksualiteit onstaat vanuit een lichaam, maar kan niet puur lichamelijk geregeld 
worden. Dit is een uitdaging hoe we hiermee moeten omgaan. 
Studie Durex ‘hoeveel heb je seks per jaar?’: gemiddelde = 103 keer. Maar er was 
een extreme variatie tussen de landen (veel meer in Griekenland dan in Japan). Dit is 
dus niet instinctief, want we zijn allemaal dezelfde soort. Onze seksualiteit is cultureel 
(sociaal gedrag: denken en spreken over). Arousal à taal, verbeelding en cultuur 
nodig (spanningsveld). 
Vb: bij dieren wordt seksueel gedrag geregeld vanuit de hormonencycli (bronstijd 
(jaarsgetijden)). Hormonale wijzigingen vrouwtjesdieren à mannen percipiëren dit à 
mannetjes veranderen uiterlijk en gedragsmatig à paringstijd. Dit is puur instinctief. 

 
- Driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen: 4 domeinen in menselijk functioneren 

waardoor mensen getriggeld worden (niet enkel seksualiteit). 
• De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw 

We hebben een biologische bagage, maar we voelen ons niet altijd thuis in ons 
lichaam. Psychoanalyse: we moeten ideeën hebben over lichamelijkheid 
(afstemmingsproces waar mensen mee worstelen). Het is onderhevig aan 
verandering. Vroeger was er meer categorisatie: man en vrouw. Maar nu is er 
fluïditeit in de seksuele identiteit. Dit hangt samen met een cultuur. 

• De positie in de partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit 
Aantrekken en opwinden tov een persoon. Mensen worden erdoor beroerd. 
Maar dit is net instictief geregeld. Dieren moeten hier niet over nadenken, bij 
dieren is dit instinctief. 

• De verhouding in generaties: verhouding met de (stief-)ouders, verhouding met de 
(stief-)kinderen / voorouders 

Idee van een kind krijgen lijkt aantrekkelijk. Dit is biologisch maar ook geregeld 
via woorden. Een contact tss een ouder een kind loopt niet spontaan, je moet 
nadenken. 

• De houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood 
Mens is uniek omdat ze vanaf 10 jaar een besef krijgen dat ze dood gaan gaan. 
Lagere schoolkinderen kunnen hier echt diep door geraakt worden. Je word er 
angstig van. 

à Daar lig je wakker van omdat we geen automatisch antwoord hebben. Piekeren: 
ideeën laten ronddraaien in je hoofd over deze ideeën = kernstelling psychoanalyse. 
Therapeut: eenzaamheid, angst proberen te overbruggen via het spreken, door 
woorden te vinden, leren om angst te beheersen. 
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- Zijnsvragen ‘verdelen’ het subject 
Verdelen: op die vragen zoeken we antwoorden met gedachten, beelden… maar deze 
antwoorden vormen nooit een mooi geheel. We zijn nooit 100% zeker. Subject: 
iemand die bezig is met taal en gedachten, dit overwegingsproces is subjectiviteit. 

- Identificatie à antwoorden 
Identificatie: je vereenzelvigen met een bepaalde gedachte. Het wezen geeft antwoord 
en hiermee kan je je identiciferen. 
Vb: mannelijkheid ‘een man is stoer, geen watje, iemand die zich niet laat doen’.  

- Antwoorden à gezin & (sub-)cultuur 
Antwoorden halen we binnen contexten waarin we leven. Primaire context = ons gezin. 
Hierin gaan we antwoorden zoeken op zijnsvragen. Maar ook de cultuur speelt hierin 
een belangrijke rol: school, vrienden… Dit stuurt identificatie. Dit leidt tot verdeeldheid 
en spanningen.  
Vb: koppel heeft niet noodzakelijk dezelfde coherente antwoorden. In een relatie is het 
daarom belangrijk om te praten. Er kan haat onstaan door andere ideeën, op dit 
moment moet er gesproken kunnen worden en ideeën vinden die kunnen verbinden. 
Vb: culturen die samenkomen is een uitdaging. 

- Antwoorden wisselen in het leven, maar blijven als geheugenspoor = verdeeldheid 
Deze antwoorden veranderen in de loop van het leven. ‘In het verleden keek ik er 
anders naar den nu’, mensen herkennen zich niet meer in vroegere gedachten à 
schaamte. 

- Het ‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachten blijven (we hebben een autobiografisch 
geheugen) 

De originele identiteit verandert doorheen de tijd. Gedachten doorheen ons leven zijn 
geen geheel = verdeeldheid. 

 
- Subjectwording kom op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op 

Verdeeldheid komt bovenop de aandrigt (driftmatigheid). Ideeën zijn nooit volledige 
oplossing voor mijn aandrift.  

 
Premisse 2: psychisch functioneren = een samenspel tussen 3 dimensies 
 
3 grote gebieden in het menselijke functioneren: 

- Imaginaire 
- Symbolische 
- Reële  

 
à Jacques Lacan 

 
IMAGINAIRE 
 

- Mentaal functioneren in imago’s, beelden 
MAAR beelden zijn nooit exact = constructie die complexe relaliteit reduceert. 

- Zelfbeeld, beeld ander 
 
We bouwen ideeën op in ons hoofd.  

Vb: iedereen heeft een beeld over ‘ik’ (van buiten waargenomen) = zelfbeeld. We hebben 
ook beelden over ons vader en moeder.  
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Uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op à identificatie 
(Vereenvoudigingen in compexiteit.) 
 
Vb:Hier zie je een dalmatiër in een park. 
 
Jezelf en anderen herleiden tot een plaatje: dit stuurt de 
interactie. 

 
 
 

De perceptie van totaalbeelden is de norm à tekorten 
worden ingevuld à miskenning 
 
Bepaalde informatie weglaten en aanvullen. 
 
Wat op deze prent staat zijn geen cirkel en rechthoek, 
het zijn gwn streepjes. We zijn vertekend in de beelden 
die we opbouwen. 
 
 
Mensen kiezen wat ze zien à misverstanden 

Of het een of het ander: persoolijke beïnvloeding.  
Als de ene persoon dezelfde realiteit anders zien dan de ander à 
conflict.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaginaire =  

- Mentaal functioneren in termen van beelden 
- Vertrekken vanuit totaalbeelden 
- Tekorten, incoherenties, hiaten miskennen 
à  Effect op onze manier van omgaan met de zijnsvragen  

 
Luc Tuymans, 2010, The panel 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8NF1qI4Smq4&gl=BE 
 
Zijn schilderijen zijn ‘authentieke vervalsingen’ (zegt hij zelf). Hij 
maakt beelden vaag.  
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Dirk Braeckman 
 
Werkt enkel met zwart-wit foto’s.  
 
 
 
 
 
 
 

à Mensen confronteren met de tendens dat ze heldere beelden hebben! 
 
SYMBOLISCHE 
 
We benoemen de werkelijkheid met woorden. 
 
≠ betekenisvol symbool  
≠ symbolisme 
= de mens categoriseert 
 
Meer categorisatie = meer complexiteit 

Het vertrekt altijd van primaire 
benoemingen (zwart-wit). 

 
- Mens kleeft woorden op de dingen: betekent de werkelijkheid met betekenaars 
- Meer ver-woording = meer complexiteit 
- Cultuur = symbolisch geheel (wetten, conventies, ideologie, opvattingen…) à vertrekpunt 

voor het individu à de Ander ≠ de ander 
Benoemingen halen we uit de cultuur. Woorden die we gebruiken hebben we 
geleerd via opvoeding. 

- Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren : betekenaars roepen andere op die er 
associatief mee verbonden zijn  
à Bepaalt omgang met zijnsvragen 

 à Studie op individueel niveau + naargelang type pathologie 
- S en I spelen op elkaar in à rode draad, betekenis in het spreken 
- Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich 

 
REËLE 
 
= het ding op zich 
 

- S en I: defensieve functie, vatten wat ontsnapt 
- Wat ontsnapt = het Reële 
- Reële: confrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht verstoren, die onbehagen 

oproepen 
- Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau 
à  Seksualiteit / driftmatigheid / jouissance (prikkeling) (Lacant) 
 

Vb: man zat samen in de auto met zijn vriend, de vriend stierf tijdens een auto-ongeluk, hij 
overleefde. Concrontatie met de dood als reële. In ons leven gebeuren dingen die we niet onder 
controle hebben. Op dit moment helpt de taal niet meer.  
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Psychoanalyse vandaag 
 

- Therapeutische benadering met traditie 
- Prominent in het klinisch veld 
- Aandacht voor wetenschappelijkheid 

Werken op 4 manieren:  
• Concepueel onderzoek (nadenken over begrippen 

en deze in dialoog brengen) 
• Klinisch onderzoek (bruikbaarheid theorie binnen 

verschillende settings, vooral kwalitatief onderzoek) 
• Rechtstreekse studie van specifieke conceptel (experimenteel, maar vooral 

kwalitatiefà 
• Effectiviteitsonderzoek (systematisch interventies checken me RCTs) 

§ Effectiviteitsonderzoek type RCT: korte vorm = even effectief als andere vormen 
van psychotherapie 

§ Kortdurende behandelingen met lage frequentie en langdurige behandelingen met 
hoge frequentie zijn meest effectief à type vraag 

§ Langdurige behandeling: longitudinaal ++ 
Psychoanalyse is bekend van zijn lange behandelduur, maar er zijn ook 
korte behandelingen! Effectiviteitsoz zegt dat dat effectief is bij een hoge 
frequentie. Bij langdurige behandelingen kan er op lange termijn ook nog 
een groot effect zijn. Therapie installeert een vorm van interne regulatie. 

 
Effectiviteitsstudies 
 
Steinert & co (2017) in American Journal of Psychiatry: focus op kortdurende therapie (tss 20 en 40 
sessies: half jaar a een jaar) 

- Dit is ongeveer even effectief als CGT voor dezelde problematieken. 
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Leichsenring & Rabung, 2008, p.1560 
Impact langdurige therapie 
 
à Effect size: 
        0.2-0.3 = small 
        0.5 = medium 
        > 0.8 = large 
 
Gemiddelde effect-size 
psychotherapie = 0,75 (voor kortdurige 
therapieën) 
- Vrij veel! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Shedler, 2010, p.102 
Langdurige therapieën: grotere effect size dan kortdurende therapiën. 
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Leichsenring, F. et. al. (2015):  
“Following Chambless and Hollon, PDT can presently be designated as efficacious in major 
depressive disorder (MDD), social anxiety disorder, borderline and heterogeneous 
personality disorders, somatoform pain disorder, and anorexia nervosa. For MDD, this also 
applies to the combination with pharmaco- therapy. PDT can be considered as possibly 
efficacious in dysthymia, complicated grief, panic disorder, generalized anxiety disorder, and 
substance abuse/dependence. Evidence is lacking for obsessive-compulsive, posttraumatic 
stress, bipolar and schizophrenia spectrum disorder(s).  
Conclusions: Evidence has emerged that PDT is efficacious or possibly efficacious in a wide 
range of common mental disorders. Further research is required for those disorders for which 
sufficient evidence does not yet exist.” 
 
Voor de meest voorkomende psychiatrische problemen is er duidelijke evidentie. Voor een 
aantal andere stoornissen is het minder bewezen. 

 
 
 
     vs    afstemmen in functie van de vraag vd CL 
 
 
 
 

Cijfers rond effectief niet bekijken vanuit ‘wie  
heeft er gelijk en wie is het beste? 
 
Psychoanalyse vandaag 
 
Neurowetenschappen leren: psychoanalytische therapie wijzigt het functioneren van het brein: 
activatie in hersencircuits die instaan voor emotieregulering en emotiecontrole neemt toe naarmate 
stoornis verdwijnt. 

- Psychotherapie (woorden zoeken) à meer activering in gebieden van emotie regulatie. 
 

 
 

Bucheim et al. (2012). Changes in Prefrontal-Limbic Function in Major Depression after 15 Months 
of Long-Term Psychotherapy. Plos medicine. 
 
Karlsson (2011). How psychotherapy changes the brain. Psychiatric Times. 
Abbass, A. Et al. (2014). Review of Psychodynamic Psychotherapy Neuroimaging Studies. 
Psychotherapy and Psychosomatics, 83, 142-147. 

à “The common finding was normalization of synaptic or metabolic activity in limbic, mid-brain 
and prefrontal regions, occurring in association with improved clinical outcomes. PDT has 
demonstrable effects on brain function in diverse clinical populations as evidenced by a 
modest group of mixed neuroimaging studies.”  
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Solms, M., & Panksepp, J. (2012). The ‘id’ knows more than the ‘ego’ admits: neuropsychoanalytic 
and primal consciousness perspectives on the interface between affective and cognitive 
neuroscience. Brain Sciences, 2, 417-175. 

à “It is commonly believed that consciousness is a higher brain function. Here we consider the 
likelihood, based on abundant neuroevolutionary data that lower brain affective phenomenal 
experiences provide the "energy" for the developmental construction of higher forms of 
cognitive consciousness. This view is concordant with many of the theoretical formulations 
of Sigmund Freud.” 

à Oz naar de drifttheorie. Brein regeert door hier met woorden en beelden op in te spelen. 
 
 

- Drie pijlers: kliniek, theorie, onderzoek  
- Statuut: klinische theorie 
- Vertrekpunt: het woord à het onbewuste à verdeeld subject 
- Analytische situatie à overdracht 

 
Het onbewuste 
 

- Bewust – voorbewust – onbewust 
- ≠ romantisch OBW ≠ impliciete cognitie 
- Dynamisch onbewuste: afweer, verdringing à symptomen, formaties van het onbewuste 

(iemands’ stommigheden): terugkeer van het verdrongene 
- Psychoanalytisch: het onbewuste als boordproces in het spreken: toont zich in de hapering 

(observeerbaar!): bij het niet samenvallen met eigen spreken en gedragingen 
 

- Psychoanalyse beschouwt de hapering als een kans om iets te heroriënteren: anders 
spreken, bekijken en handelen 

• vb. aanmeldingsvraag: ‘al mijn relaties mislukken: hoe kan dat?’ 
• vb. aanmeldingsvraag: ‘help, ik heb paniekaanvallen en daardoor raak ik niet op mijn 

werk’ 
• vb. tijdens therapie ‘kind vergeten afzetten’ à vraag rond wat doe/wil ik als moeder? 
• vb. kind dat begint te ‘verhuizen in de leefgroep’ (stereo, kamer) à vraag rond conflict 

moeder-vader: beslissen verhuizen 
(paradoxale handelingen van iets dat in zijn leefwereld gebruikt) 

 
• Heroriënteren: doen we via luisteren en spreken; gericht op het singuliere (het hoogst 

individuele) 
• Aangepast in functie van de problematiek 

Vb: depressie gaat vaak samen met moeilijk woorden vinden, schaamte voor hun 
woorden… 

à Soms actiever woorden helpen vinden (bvb. patiënt met weinig woorden; agerende patiënt) 
à Soms helpen om moeilijkheden te vermijden (bvb. psychotische patiënt die zichzelf verliest 

in ‘avontuurtjes’) 
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Symptoom 
 

- Symptoom: bevat subjectieve waarheid, dekt conflict af = eerste laag 
- Volgende lagen:  
- Subjectieve zijnsvragen 
- Verhouding met driftmatigheid van het lichaam: jouissance 
- Ook bij niet klassiek neurotische problematieken: psychose, persoonlijkheidsstoornissen, 

verslaving... 
- Methodiek van het werken met het onbewuste: gebaseerd op Freud 
- Freud bestudeerde de hapering zowel in symptomen als in fenomenen van alledag (lapsus, 

droom) 
- Zie Freud ‘psychopathologie van het alledaagse leven’; ‘de droomduiding’ 
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NIET KENNEN 
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Depressieve jongeren: 
moeite om hun 
aandacht te switchten 
tussen emotionele 
stimuli, vooral van 
negatieve naar neutrale 
informatie. Moeilijk om 
te switchen naar 
neutrale gezichten, ze 
blijven hangen bij het 
tellen van de boze 
gezichten. 
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Uitkomst- en procesonderzoek: denken over 
evidence-based practice (prof Reitske Meganck) 
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Uitkomst- en procesonderzoek/ inleiding 
 

- Van wat?  
Van psychotherapie, klinisch psychologische interventies 
 

- Klinische psychologie en psychotherapie: jonge discipline (cf. individualisering maatschappij) 
- Vragen van bij het begin van het ontstaan van de discipline: 

• Werkt het?   à  uitkomsten 
• Hoe werkt het?   à  proces 

 
- Centrale vraag binnen uitkomst- en procesonderzoek:  

Wat kan een op evidentie gebaseerde praktijk betekenen? 
 

- Evidence-Based Practice (EBP) = concept, maar het is niet zo vanzelfsprekend 
- Verschillende invullingen mogelijk van EBP 
- Bron van debat 

 
Bij een op evidentie gebaseerde praktijk maken we gebruik van de 
best beschikbare onderzoeksevidentie, dit brengen we in dialoog met 
de klinische expertise en de karakteristieken van de persoon die bij 
ons komt. Waar deze 3 elkaar kruisen vinden we evidence beased 
beslissingen. Maar hoe brengen we die die in diagloog? Dit is niet zo 
evident. 
 
Wetenschappelijke kennis en methodes is belangrijk voor EBP 

- Zelfreflectie 
- Relaties 
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Er is gigantisch veel onderzoek naar processen en uitkomsten!  
 

Vb: ADHD + behandeling 
à  8550 resultaten met evidentie 
à  Onmogelijk om dit allemaal te integreren 

 
Maar helaas verschijnen dit soort berichten ook meer en meer… 
 
 
   
 
 
 
 
  

Wetenschappelijke evidentie is geen evidentie. 
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Inhoud lessen  
 

1. Geschiedenis uitkomst- en procesonderzoek: een multidimensionaal verhaal (zie ook tekst 
syllabus) 

2. Uitkomstonderzoek: effectiviteit nader bekeken 
3. Op de wip tussen uitkomst- en procesonderzoek: blurred lines 
4. Procesonderzoek: de black box van de therapeutische situatie 
5. Enkele besluiten over onderzoek naar uitkomsten en processen 
6. Evidence Based Practice in de praktijk 
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1. Geschiedenis uitkomst- en procesonderzoek: een multidimensionaal verhaal 
 
Historisch en socio-cultureel perspectief 
 

- Rode draad: verschuivende invullingen doorheen de tijd 
- Context voor actuele debatten 
- Oorzaak verschuivingen:  

✓ Interne problemen?  
✓ Externe factoren?  

 
Historisch overzicht: kort samengevat 
 

I. ‘Vroege’ geschiedenis: gebruik van klinische gevalstudies om kennis op te bouwen 
II. De ontwikkeling van systematisch onderzoek (kwalitatieve methoden) 

III. De ‘therapie-oorlogen’ 
IV. Op weg naar methodologisch en epistemologisch pluralisme 

 
à Geen strikt te scheiden periodes 
à Ideeën uit ≠ periodes blijven invloed hebben 
 
I. ‘Vroege’ geschiedenis: gebruik van klinische gevalstudies om kennis op te bouwen 
 
Context 

 

              
 
Middeleeuwse kunst vertrekt van een hiërarchisch  Kunst uit de renaissance vertrekt van een  
perspectief: belangrijke mensen zoals God, heiligen individualiserend perspectief door de uitvinding 
of koningen worden groter afgebeeld ongeacht  van het linair of centraal perspectief. Bij een 2D 
hun plaats in het schilderij.      afbeelding op een doek wordt er een ervaring van 
        perspectief opgeroepen door een centraal  
        verdwijnpunt te gebruiken. Zo lijkt het alsof men 
        vanuit een menselijk ook door een camera naar  
        een scène kijkt. Dit impliceert een meer  

subjectief standpunt en gaat samen met een 
steeds verder gaande individualisering van de 
maatschappij. 

 
  

“Om voor een theorie te kunnen kiezen 
zonder dat ze een dogma wordt is 

het belangrijk de geschiedenis ervan 
te kennen, de afwikkeling van 

argumenten, van de vervangen 
alternatieven, van de kracht van 

oude zienswijzen en de zwakten van 
de nieuwe...” 

Feyerabend (1988) 
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- Eind 19e – begin 20e eeuw: psychotherapie als nieuwe discipline  
door secularisatie, verstedelijking en industrialisatie. Daarvoor deed men beroep op het nabije 
netwerk of religieuze figuren waneer men psychische problemen ervaarde. Iemand in de 
Middeleeuwen zag zichzelf vooral als een deel van een gemeenschap of staatssysteem dat een 
goddelijke ingegeven orde had. Het had dus weinig zin om iets te veranderen aan 
levensomstandigheden zoals sociale klasse of werk. 

- Informeel gepraktiseerd doorheen de eeuwen 
- Voorheen in het westen: morele, neurologische… aanpak van mentale stoornissen  
- Rol secularisatie, individualisatie 
- Freud’s psychoanalyse als eerste specifieke psychotherapieschool 

 
Methode: klinische gevalsstudie 
 

- // traditie medische wetenschap 19e eeuw: nauwkeurige observatie individuele patiënten als bron 
van vooruitgang 

De klinische gevalsstudie was de dominante methode in de geneeskunde doorheen de 19de 
eeuw en werd zo ook de methode voor de eerste generatie psychotherapeuten, die vaak ook 
een medische achtergrond hadden. 

- Gedetailleerde klinische observatie gelinkt aan theoretische analyses 
Klinische gelalsstudie liet toe om individuele patiënten neuwgezet te observeren/ bestuderen 
en bood dus een structuur om  theorie verder te ontwikkelen door kritische reflectie over wat 
gebeurde in de klinische praktijk. 

- Narratief karakter (verhalend karakter) 
- Op basis van interpretaties clinicus 
- Vb: de gelvalstudies van Freud. 

 
Sterkes 
 

- Rol in innovatie 
- Rijke, gedetailleerde beschrijvingen 
- Uitkomst in de context van proces 
- Klinisch herkenbaar 

Kritieken 
 

- Subjectief 
Klinische gevalsstudies waren 
gebaseerd op nota’s van de 
analyticus/ clinicus die gebaseerd zijn 
op geheugen en beïnvloed door eigen 
assumpties.  

- Geen systematisatie 
- Geen controle mogelijk 

De therapeut alleen deed de 
interpretatie. 

- Generalisatieprobleem 
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En verder… 
 
Hoe meer psychotherapie als discipline groeide in de eerste helft van de 20ste eeuw, hoe meer vraag naar 
onderzoek. 
- De eerste studies die voorbij de gevalstudie gingen, verzamelden follow-up gegevens van mensen die 

een psycho-analytische behandeling hadden gekregen. 
o Resultaten: 1/3 verbetert na behandeling, 1/3 verbeterde licht en de rest bleef gelijk of 

verslechterde. Dit was de eerste poging om outcome in kaart te brengen. 
o à “Positieve indictatie voor de werkzaamheid van behandelingen.” 

- Uitdaging: “hoe kunnen we verandering meten?” 
- Eysenck, 1952: evidentie die er op dat moment was liet niet toe om te stellen dat een grotere 

hoeveelheid mensen herstelt die psychotherapie krijgen in vergelijking met mensen die geen 
psychotherapie krigen. Er herstellen evenveel mensen spontaan van psychische problemen dan dat er 
geholpen zijn met psychotherapie (remissie even hoog door spontaan herstel). Als er niet meer 
herstellen door psychotherapie dan zonder, is er geen reden om de werkzaamheid van psychotherapie 
aan te nemen.  

- Op Eysenck kwam heel wat kritiek (cf. Strupp; basis voor debat medisch vs. contextueel model) omdat 
hij zich baseerde op evidentie die eveneens problematisch was. Toch heeft zijn kritisch artikel twee 
belangrijke consequenties gehad voor het domein van het psychotherapie-onderzoek: 

- Klinische gevalsstudies volstonden niet als wetenschappelijke basis voor de praktijk en beleid 
daaromtrent. Onderzoek naar effectiviteit is problematisch (ad hoc vergelijkingen). 

- Onderzoekers werden gestimuleerd om op een meer objectieve en rigoureuze manier onderzoek te doen 
naar de effectiviteit van psychologische interventies/ psychotherapie. 

 
II. Ontwikkeling van systematisch psychotherapie-onderzoek 
 
Context 
 

- WOII: stijgende nood aan psychologische behandeling veteranen (trauma’s) 
(à Grote toename van inversteringen in onderzoek door de overheid.) 

 
- Ontstaan cliëntgerichte therapie (humanistisch) in jaren ’40: Carl Rogers (universiteit van Ohio)  

Ontstaan nieuwe therapievorm gaf ook een nieuw elan aan onderzoek. 
 

- Meer middelen voor psychologische behandeling; open universitaire context 
 
Methode 
 
Carl Rogers als grondlegger verschillende grote vormen van therapieonderzoek die we vandaag de dag nog 
gebruiken: 

- Ontwikkelen meetinstrumenten voor therapeutische factoren, verandering… 
- Eerste audio-opnames van therapiesessies 
- Pre- & postmetingen  
- Eerste gecontroleerde studie van therapie-uitkomsten 
- Ontwikkelingg observatieschalen, zelfrapportagematen… 
- Gebruik van controlegroepen 
- … 
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Inhoud  
 
Hij had veel aandacht voor het ontwikkelen van een uitkomstmaat die de effectiviteit van een therapie 
probeerde te vatten in termen van de cliënt zijn/ haar persoonlijke definitie van het probleem. Het 
onderzoek was dus niet gefocust op het beschrijvan cliënten met specifieke diagnoses, het onderzoek werd 
niet georganiseerd rond diagnoses of bepaalde psychiatrische categorieën. 
 

- Rogers: nadruk op warmte, empathie en echtheid als verklarende factoren voor verandering (à 
common factors) 

- Transtheoretisch perspectief op werkzame factoren 
- Geen focus op specifieke diagnoses 
- Focus op interactie tussen proces en outcome 
- Focus op therapeutische relatie 

Belang van de therapeutische relatie als noodzakelijke voorwaarde voor verandering. 
- Sluit aan bij contextueel model 
- Belangrijke figuren: Carl Rogers (Chicago University); Hans Strupp (Vanderbilt University); Jerome D. 

Frank (John Hopkins University) 
Hans Strupp (een van de belangerijkste critici van Eysenck) is vanuit een psychodynamische 
invalshoek ervan overtuigd dat er een trans-theoretisch proces kon geïdentificeerd worden in 
alle vormen van effectieve therapie. 
à Vanderbilt I studie: cliënten (mannelijke studenten die depressief of sociaal 

teruggetrokken waren) kregen ofwel psychotherapie van een ervaren therapeut ofwel een 
reeks gesprekken met een van de professoren die gekozen waren op basis van hun 
interessen in het welzijn van studenten, maar zonder therapie-opleiding. Er was geen enkel 
verschil in effect tussen de groepen. 
Deze bevindingen ondersteunden volgens Strupp het belang van een ondersteunende 
therapeutische relatie eerder dan het belang van specifieke technische interventies (debat 
medisch vs contextueel). 
Vervolgstudie: publicatie van een reeks gevalstudies waarin gebruik gemaakt werd van 
een combinatie van kwalitatieve data en de analyse van transcripties van therapiesessies 
om meer in detail te begrijpen wat er gebeurde in gevllen met een goede dan wel een 
slechte uitkomst. Ook naar de implicaties van de bevindingen voor de training van 
therapeuten werd verder onderzoek gedaan. 

- “The facts are always friendly.”  
Heel open en ondekkingsgericht onderzoeksklimaat. Men volgde de logica van het 
onerzoeksproces waarheen het ook leidde. 
 

2 kenmerken van het onderzoekspragramma: 
1. Poging om de filosofische tekortkomingen van de experimentele methoden uit de 

gedragspsychologie als basis voor onderzoek naar psychotherapie te adresseren. 
2. Een blijven de aandacht voor de onderlinge relaties tussen uitkomst en proces en voor de ervaring 

van cliënten. 
 
Samengevat 
 

- Inspanningen op rigoureuze methodologie te ontwikkelen die gebruik maakte van uitkomst en proces 
van het fenomeen psychotherapie. 

- Grote openheid om therapeutische processen te identificeren en te evalueren die in verschillende 
therapiën plaatsvinden en een grote interesse om te begrijpen wat bijdraagt aan goede en slecht 
uitkomsten. Hiervoor werd gebrik gemaakt van een veelheid aan methoden (kwantitatieve 
methoden worden angevuld met kwalitatievemethoden). 
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Later werd de therapeutische relatie benoemd als werkalliantie, zelfs al verdwijnt dit in de 
volgende periode de ‘therapie-oorlogen’ uit het gezichtsveld, het blijft steeds op de achtergrond 
aanwezig. 
 
III. De ‘therapie-oorlogen’ 
 
Context: 

- Ontwikkeling van meetinstrumenten in voorgaande periode  
(om uitkomst en processen te onderzoeken) à onderzoek naar psychotherapie. 

- Vorige periode: openheid voor wat ook verscheen in onderzoeksbevindingen. 
Deze periode: focus op het aantonen dat één therapeutische aanpak beter is dan de andere (door het 
meer competitief geworden aanbod vanpsychotherapie in de US (vb: cognitieve gedragstherapie)). 

- Economische druk en vraag naar efficiënte en betaalbare behandelingen 
- Jaren ‘60: Randomized Controlled Trials (RCT’s) werden common practice in medisch 

effectiviteitsonderzoek (vb: geneesmiddel A vs geneesmiddel B)  
- Jaren ‘70: ontstaan nieuwe therapievormen (CGT) à meer geschikt om op systematische manier te 

onderzoeken 
 
Centrale vraag: Is therapie effectief? 

à Werkt therapie beter dan geen therapie (bij een bepaald probleem)?                              Methode: RCT 
à Werkt een bepaalde therapie beter dan een andere (bij een bepaald probleem)? 
 

Sterke invloed ‘marktdenken’, opkomst ‘managed care’ à sterk competitief karakter 
- Evolutie: focus op aantonen relatieve effectiviteit, specifieke factoren 
- Jaren ’90: Evidence Based Practice = Empirically Supported Treatments (EST): 

 
“If clinical psychology is to survive in this heyday of biological psychiatry, APA must act to emphasize the strength of 
what it has to offer – a variety of psychotherapies of proven efficacy (APA task force, 1995)” 
 

à Criteria // aan criteria voor medicijnen (Food and Drug Administration, FDA) 
à Specifieke behandelingen (manuals) voor specifieke problemen (cf. medisch model) 
à Lijst behandelingen waarvoor empirische evidentie bestaat (RCT’s) 
 

Sloane et al (1975) 
- Een van de eerste RCT onderzoeken in de psychologie 
- Onderzocht voor neurotische patiënten: 

• Tijdsgelimiteerde (ca. 14 sessies) gedragstherapie 
• Psychodynamische therapie 
• Een wachtlijstgroep (op te controleren op spontaan herstel) 

- MAAR: de wachtlijstgroep kreeg veelvoudige geruststellingen dat ze snel aan een therapeut zouden 
worden toegewezen, ze kregen een nummer dat ze konden bellen bij een crisis, werden doorheen 
de wachttijd een aantal keer gebeld door een onderzoeker om te vragen hoe het met hun ging en ze 
ondergingen een intake-interview. 
à We kunnen dus niet zomaar stellen dat deze groep geen behandeling kreeg, ze kregen een  
     minimale ondersteuning, contact en hoop voor de toekomst. 
à Sterkere test van effectiviteit ivm helemaal geen behandeling. 

- Anderzijds konden mensen van de wachtlijstconditie ofwijzing ervare en zicht daardoor boos en 
waardeloos voelen. 1/3 van de mensen in deze conditie sloegen op het einde het therapie-aanbod 
af. 
à Zwakkere test van effectiviteit ivm geen behandeling. 

è Juiste interpretaite kan niet afgeleid worden uit de data en verschilt mogelijks over patiënten heen !!! 
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- Een andere moeilijkheid in deze studie is dat mensen geen keuze krijgen in de behandeling omwille 
van random toewijzing. Tenminste een deel van hen heeft waarschijnlijk een voorkeur voor een van 
beide therapieën. Het is mogelijk dat een geïnformeerde kezo over de soort therapie positieve 
verwachtingen en motivatie voot therapie bewerkstelligt en zo de uitkomst beïnvloedt. 

- Probleem met representativiteit: omwille van de setting, de ervaren therapeuten en zorgvuldig 
geselecteerde participanten zou het kunnen dat deze studie niet overeen komt met de dagelijse 
klinische praktijk.  

- Desondanks de problemen was deze studie een mijlpaal!!! 
 
RCT studies werden gesoficiceerder en steeds meer aspecten werden gecontroleerd. 
 
IV. Terug naar de basis: de zoektocht naar praktijkgebaseerde evidentie 
 
Context: 

- Kritiek op benadering ‘therapie-oorlogen’ en beperkte vraagstelling 
• Methodologische problemen 
• Niet verwachte resultaat: geen betere hulpverlening 
• Therapeutische situatie blijft black box 

 
Methode/ inhoud: 
 

- Verschuiving naar methodologisch pluralistische benadering 
• Naast elkaar bestaan van verschillende onderzoeksmethoden 
• Bijdrage van verschillende methoden aan kennisopbouw waarderen 
• Impliceert ook epistemologisch pluralisme 

 
- Practice-based evidence als aanvullend model op evidence-based practice 

• Klinische praktijk in het veld onderzoeken: wat werkt? hoe werkt het? 
• Bottom-up 
• EBP en PBE: geen absolute tegenpolen, wel verschillend vertrekpunt  

 
Ipv  RCT’s te vervangen: RCT’s aanvullen met onderzoek dat gebruik maakt van een hele waaier aan andere 
methoden = methodologisch pluralisme (een appreciatie van de rol en bijdrage van diversiteit van 
methodologische tradities). 
 
Dit sluit allemaal aan bij EBP: praktijk gebaseerd op de best beschikbare onderzoeksevidentie. 
 
Alternatief model: practice based evidence (het onderzoeken van de dagelijkse praktijk om te identificeren 
wat daar werkt en niet werkt en zo evidentie te verspreiden over ‘best practices’ die de praktijk kunnen 
verbeteren). De aard van praktische kennis in dit vel. 
 
Conclusie historisch overzicht  
 

- Wetenschappelijke evoluties niet (louter) gevolg van accumulatie van kennis 
- Maatschappelijke factoren vormen wetenschap en wetenschap vormt maatschappij 

à Wetenschap als observatie van de realiteit versus wetenschap als realiteitsvormend 
- “The questions you ask shape the answers you get” 

à Wetenschap en kliniek 
 
Vb. De Gloria interviews: Carl Rogers (Gloria 1), Frederick Perls (Gloria 2), Albert Ellis (Gloria 3a; Gloria 3b)  
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2.  Uitkomstonderzoek: effectiviteit nader bekeken 
 
Inhoud 
 
2.1 Vraag naar uitkomsten: 

• Situering 
• Predicties medisch en contextueel model 
• Effect size als maat voor effectiviteit 

 
2.2 Onderzoeksbenaderingen 

a) Tevredenheidsonderzoek  
b) Praktijkgebaseerd uitkomstenonderzoek  
c) Kosteneffectiviteitsstudies:  
d) Randomized controlled trials:  

• Eigenschappen  
• Kenmerken en assumpties ontleed 
• Meta-analyses 

 
2.3 Uitkomstenonderzoek: bevindingen 

• Dodo bird effect: artikels Wampold en DeRubeis 
 
2.4 Uitkomsten meten: het vraagstuk van de afhankelijke variabele 
 
2.5 Vragen die overblijven… 
 
2.1 Vraag naar uitkomsten 
 

- Verschillende onderzoeksbenaderingen, elk met eigen sterktes en beperkingen 
 

- Doel: werkzaamheid nagaan, verantwoording afleggen, verbeteren hulpverlening 
 

- Onderzoek te situeren op continuüm ‘efficacy’ - ‘effectiveness’ 
 

- Absolute effectiviteit: werkt therapie beter dan geen therapie? 
- Relatieve effectiviteit: werkt een bepaalde therapie beter dan een andere?   

 
 

- Verschillende voorspellingen over werkzaamheid therapie obv medisch vs. contextueel 
model (deze hebben beide een andere visie op wat psychische problemen zijn en hoe we 
ermee omgaan) 
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Medisch model 
 
- Denken over psychopathologie vanuit een 

entiteitsmodel in analogie met medische 
aandoening 

- Psychologische verklaring voor stoornis: 
een specifiek mechanisme is geassocieerd 
met een bepaalde stoornis en dat 
mechanisme krijgt een psychologische 
verklaring (« ziekte: biologische verklaring) 

- Specifiek veranderingsmechanisme: er 
moet iets gebeuren in het mechanisme om 
ervoor te zorgen dat de stoornis verdwijnt 

- Specifieke therapeutische interventies: 
zoals medicatie bij een ziekte 

- Specificiteit werkzaamheid: bepaalde 
interventies nodig die op het 
veranderingsmechanisme inwerken en deze 
verklaren of iets werkzaam is 

- = mechanistische visie op psychisch lijden 

Contextueel model 
 
- Healing setting: psychotherapie als 

emotioneel geladen vertrouwensrelatie met 
helpend persoon (interactie staat centraal, 
relatie tussen 2 of meerdere mensen) 

- Belang van rationale: aanvaardbare 
verklaring 

- Ritueel of procedure: behandeling in lijn met 
verklaring 

- Psychisch lijden heeft meer de maken met 
het verhaal of de verklaring die je hebt voor 
uw interpretatie van de wereld, hoe die voor 
u niet meer functioneert 

- Psychotherapie kan daar iets in veranderen 
doordat er een meer bruikbare, leefbare 
verklaring of rationale of verhaal wordt 
ge(co)construeerd in die interactie tussen 
therapeut en cliënt 

- Belang common factors: verwachting, 
rationale in verklaring en behandeling, 
therapeutische relatie 

- Niet een specifiek mechanisme 
- Volgoende verschil tussen rationale hoe ze 

op dat moment naar hun probleem kijken, 
maar er ook niet zo ver van afstaan dat ze 
er helemaal niet kunnen inkomen, het moet 
voldoende dicht liggen zodanig dat mensen 
daarin iets kunnen herkennen en daar ook 
een verwachting of hoop aan kunnen 
koppelen en dat er dus iets kan veranderen 
in hun ervaring 

- De behandeling gaat niet over 1 juiste 
technische interventie die moet gesteld 
worden, maar er zijn bepaalde stappen of 
procedures of de manier hoe die 
behandeling loopt die aansluiten bij die 
rationale die gegeven wordt voor de 
psychische problemen die er zijn 
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Voorspellingen van de beide modellen en hun verwachtingen over psychotherapie: 
 

 
 
Extra uitleg bij de tabel: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegiance and adherence 
gaat over trouw. Adherence 
gaat over trouw binnen de 
therapieprincipes (de juiste 
intervanties). Allegiance gaat 
over het geloof dat je hebt in 
een interventie. Dit speelt op 
verschillende niveaus een rol. 

Relatieve effectiviteit: de ene 
behandeling is beter net 
omwille van hun specificiteit. 
 
 
 
 
 
Specifieke factoren: het is 
belangrijk op de juiste, 
specifieke technische 
interventies te stellen. 
 
 
 
Algemene factoren: doen er niet 
zoveel toe, het is niet de kern 
van de werkzaamheid. De 
therapeut heeft niet zoveel 
invloed, hij moet gewoon op de 
juiste manier interventie stellen. 
Vb: empathie is niet zo 
belangrijk binnen het medisch 
model. 

Relatieve effectiviteit: als een 
therapie alle cruciale 
elementen in zich heeft om van 
een echte therapie te spreken, 
dan gaan er geen verschillen 
zijn tussen behandelingen op 
groepsniveau. 
 
Specifieke factoren: in het 
contextueel model minder 
belangrijk, want het gaat over 
die rationale en niet zozeer 
over welke bepaalde 
specifieke factoren. 
 
Algemene factoren: hebben 
een veel grotere verklarende 
waarde: therapautische relatie, 
verwachting van de patiënt, de 
overtuigende rationale, 
therapeuteffecten… 
Vb: empatie is binnen het 
contextueel model zeer 
belangrijk. 
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Effect size als maat voor effectiviteit 
 
Algemeen: 
- Statistische significantie: maat voor betrouwbaarheid van de relatie tussen variabelen 

Hoe groter de steekproef hoe kleiner het verband moet zijn om significant te zijn. 
- Effect size (ES): maat voor sterkte van het verband (grote van het effect van een behandeling) 

(cohens d) 
 

Effectiviteitsonderzoek 
- Indicatie voor de grootte van het effect van een behandeling 
- Gestandaardiseerd verschil tussen gemiddelden twee groepen (wel en geen/andere 

behandeling) 
- Interpretatie (verschillende mogelijkheden) 

• Groot effect: d = .80 
• Medium effect: d = .50 
• Klein effect: d = .30 

 
2.2 Onderzoeksbenaderingen 
 
A. Tevredenheidsonderzoek 
 
Wat? Doel Voordelen Nadelen 
Vraag naar 
teveredenheid 
over therapie. 

Cliënten een 
stem geven. 

- Eenvoudig 
- Bevragen van 

grote groepen 

Overschatting therapie-effecten 
- Sampling bias: vertekening in 

mensen die het beantwoorden en 
welke niet (zijn het heel tevreden of 
net heel ontevreden mensen die 
zoiets gaan invullen?) 

- Retrospectief: het wordt vaak 
achteraf pas ingevuld en we 
hebben de neiging achteraf dingen 
positiever te zien 

- Geen controlegroep: we kunnen 
verschil met spontaal herstel 
moeilijk onderzoeken 

 
Voorbeeld: Seligman (1995): the Consumer Report study 

- Grote survey: 4100/22000 mensen zochten professionele hulp voor psychische problemen 
(2800 bij ggz hulpverlener) 

- Algemeen grote tevredenheid  
- Geen verschil tussen verschillende therapeutische benaderingen 

= “Dodo bird verdict” 
- Meer verbetering 

bij lange termijn 
dan korte termijn 
therapie 
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B. Praktijkgebaseerd uitkomstonderzoek 
 
Wat? Doel Voordelen Nadelen 
Hoe 
werkzaamheid 
zijn 
behandelingen 
in de klinische 
praktijk? 

Veelal korte/brede 
zelfrapportagematen 
voor symptomen 
(angst, depressie, 
stress) en algemeen 
welbevinden (pre-
postmetingen). 
 

Mogelijkheid om 
eenvoudig 
gegevens te 
verzamelen van 
grote groepen. 

- Geen controlegroepen, wel 
vergelijken met andere 
informatiebronnen 

- Weinig controle over invullen 
vragenlijsten (50-60% return, 
follow-up zeer moeilijk): 
samplebias. Follow-up is zeer 
moeilijk, want mensen die 
stoppen met therapie en niet 
tevreden waren gaan bij een 
andere therapeut en mensen die 
wel tevreden waren willen 
meestal die periode achter zich 
laten. 

- Geen controle over behandeling: 
we weten wel elke theoretische 
achtergrond de behandeling 
heeft, maar we weten niet wat 
daarin gebeurd: er is veel 
verschil tussen therapeuten + 
hoe de behandeling wordt 
toegepast in het veld is heel 
therapeutspecifiek. 

- Deze vragenlijsten kunnen ook 
effecten (meestal negatief) 
hebben op mensen (mensen 
gaan dit voor een stuk gebruiken 
als bril om te kijken naar 
zichzelf) 

 
Hoe wordt dit meestal gedaan? Mensen voor en na therapie een instrument laten invullen. De 
instrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn meestal brede maten die dus niet specifiek zijn voor 
een bepaalde behandeling, een bepaalde stoornis… Deze brede instrumenten bevragen dus breed 
de symptoomclusters (angst, depressie, stress…) en pijlen naar algemeen welbevinden. 
 
Voorbeeld: Stiles et al. (2008): grote effectiveness studie in UK  

- 5613 volwassen patiënten (eerste lijnshulp NHS (National Health Service)) 
- Pre- postmeting: Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE = breed instrument dat 

symptonen en welbevinden in kaart brengt): patiënt en therapeut 
- CBT, PCT, PDT 

  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 204 

- Therapie blijkt effectief en de globale effect sizes zijn groot, 
de gemiddelden zijn hetzelfde, MAAR de intervallen tonen 
ons iets anders. Er zijn hele grote verschillen binnen 
groepen. Ookal kunnen we zeggen dat een therapie 
gemiddeld genomen zeer effectief is, er is waarschijnlijk 
bijna niemand die dat gemiddeld effect vertoont. Sommige 
mensen in een groep verbeteren heel veel, anderen 
verbeteren maar een beetje, er zijn mensen die nauwelijks 
veranderen en mensen die verslechten. Die gemiddeldes 
zeggen ons dus nikt hoe 1 individu gemiddeld reageert op 
een bepaalde therapie. Binnen groepen is er heel veel 
verschil. 
 

C. Kosteneffectiviteitstudies 
 
Relevant voor beleid/ overheiden economische druk op langdurig zieken. Als we psychotherapie 
terugbetalen wat brengt dat eigenlijk op? 
 
Wat? Doel Voordelen Nadelen 
Kosten-baten van 
psychotherapie. 

Economisch 
geïnspireerd. 
 

‘Objectieve’ indicatoren: 
medicatiegebruik, 
absenteïsme, medische 
consultaties… 

Vereist ook interpretatie. 

 
Vb van iemand die in 
ambulante therapie is en 
waarbij de 
ziektekostgegevens 
opgevraagd zijn van een 
aantal jaar voor de 
therapie, de therapiefase 
en de perode na de 
therapie. Als iemand 
ambulant in therapie gaat 
en die stopt niet met 
werken, kost die ook niet 
zo veel aan de overheid. Je 
ziet bij deze man dat er 
twee jaar na de therapie 
een hospitalisatie is en dat 
er dus kosten zijn. Dit blijkt 
te komen omdat die man 
toen een kindje is verloren 
na de geboorte en de man 
genetisch onderzoek 
moest laten doen. Het is moeilijk om te beijken op bepaalde kosten te maken hebben met het 
psychisch lijden waarvoor de behandeling oorspronkelijk bedoeld was. Dus: interpretatie nodig!!! 
 
Bedenking: dt is natuurlijk naar beleid toe interessante informatie, maar het vertrekt ook wel vanuit 
een bepaald discours. Het past een beetje binnen het neoliberale discours waar iedereen aan de 
slag moet en de vraag is of de doelstelling van therapiedaarmee gelijk te schakelen is, namelijk dat 
de uitkomsten van zo’n studie de uitkomsten zijn die therapeuten nastreven. Iemand die functioneert 
in de maatschappij is volgens het neoliberale discours iemand die een economische bijdrage levert. 
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Dit onderzoek gebeurt meer en meer en het toont ook dat  therapie kostenefficiënt is. In Duitsland gebeurd 
dit bijvoorbeeld omdat daar therapie wordt terugbetaald via de verzekering en ook daar zien ze dat dat 
kostenefficiënt is. Ondanks kost een therapie van jaren best veel aan de verzekeraar is dit dus een goede 
investering. 
 
Studies A, B en C krijgen in de hiërarchie vaak het minste aandacht en worden vaak het mist serieus 
genomen. Studie D staat bovenaan en werd/ wordt beschouwd als de gouden standaard.  
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D. Randomized controlled trials 
 
Wat? Doel Voordelen Nadelen 
Experimentele 
procedure afkomstig 
uit medische 
disciplines om de 
effectiviteit van een 
behandeling voor een 
bepaald probleem na 
te gaan. 
 
Vertrekt vanuit 
assumpties medisch 
model van 
psychotherapie 
- Psychopathologie 

naar analogie 
medische 
aandoening 
(entiteitsmodel) 

- Werkzame 
factoren van een 
behandeling zijn de 
specifieke 
(technische) 
interventies die 
inwerken op 
specifieke 
psychologische 
mechanismen 
onderliggend aan 
specifiek probleem 

- Een bepaalde 
behandeling is 
effectief voor een 
specifieke stoornis 

- Uitspraken doen 
over die 
bahandeling voor 
die stoornis 

- In contextueel 
model zijn RCTs 
niet bruikbaar 

Met meer zekerheid 
een uitspraak doen 
over als iets werkt 
kunnen we dat 
toeschrijven aan de 
behandeling die is 
aangeboden? 
- Causale 

uitspraken doen 
adhv een 
experimentele 
procedure. 

 
RCT = effectiviteit 
van een behandeling 
voor een specifiek 
probleem. 
 
 
 

- Meest gecontroleerde 
test van effectiviteit 
(controlegroepen, 
controle op de 
behandeling…): 
binnen de psychologie 
is dit niet zo evident, 
dit is veel 
gemakkelijker voor 
bijvoorbeeld 
medicatiebehandeling 

- Gouden standaard? 

Cf. empirically supported 
treatment (EST): specifieke 
behandeling voor specifiek 
probleem die effectief bleek 
in RCT onderzoek 
- Specifieke invulling EBP 
- ‘One size fits all’ 
- Cf. 

Werkelijkheidsvormende 
waarde van wetenschap 

 
Lang beschouwd als de 
gouden standaard om 
werkzaamheid te 
onderzoeken, nu nog altijd 
omdat het moeilijk is om 
alternatieven te bedenken. 
RCT was de grond voor 
empirical supported 
treatment (zie vorige les) en 
dit wordt nog steeds 
aangezien als iets belangrijk 
kunnen we een behandeling 
aanbieden voor mensen met 
een bepaald probleem die 
evidence based is adhv RCT 
voor de werkzaamheid van 
een behandeling (evidence 
based practice (psychologie) 
« evidence based medicine 
(geneeskunde)). Er zijn 
sterke verschillen binnen 
groepen, evidence based 
medicini wordt de laatste 
tijd ook steeds meer 
geïndividualiseerd (zie vb op 
volgende pagina). 
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Vb: grootschalig onderzoek (geneeskunde):  
Hoe heeft voeding een inpact op onze gezondheid? Het is 
algemeen aanvaard dat voeding een impact heeft en er zijn 
heel wat gezonheidsadviezen over wat we beter wel en 
niet eten. 
Bij dit langdurig, grootschalig onderzoek hebben de 
onderzoekers vanalles in rekening gebracht: activiteiten, 
eten, darmflora, bloed... 
Resultaat: voor sommige mensen is het beter om een ijsje 
te eten dan op tomaten te eten. Hoe ons lichaam reageert 
op verschillende voeding is ook zeer sterk individueel 
bepaald. Het idee van generieke behandelingen voor 
eenzelfde probleem is niet zo zelfsprekend. De 
werkbaarheid van medische aandoeningen is ook nooit 
voor iedereen hetzelfde, hoe complexer de aandoening, 
hoe differentiëler de responsen van verschillende mensen. 
Dus voor alle welvaartsziekten die complex zijn is het idee 
van één behandeling dus niet zo goed. Voor de psychologie 
zal dit waarschijnlijk hetzelfde zijn. 
 
RCTs bieden natuurlijk wel een idee van wat psychologische hulpverlening is en wat er werkzaam en helpend 
is voor mensen, waardoor mensen ook het idee krijgen dat het soort behandelingen dat in dit onderzoek 
onderzocht wordt, zo ziet dat eruit en dat zegt iets over hoe het probleem in elkaar zit en dat zegt iets over 
wat er nodig is om te herstellen. Op die manier vormt het onderzoek dat we doen ook het beeld dat heerst 
in de maatschappij over psychisch lijden en hulpverlening en omgekeerd ook: de maatschappij voert het 
wetenschappelijk discours. 
 
Belangrijkste kenmerken RCT 
 
- Minimaal twee groepen die vergeleken worden met betrekking tot verandering in een bepaalde 

uitkomstmaat (pre-post verschil) 
• Vergelijken ‘experimentele’ groep (mensen die een bepaalde behandeling krijgen) met 

‘controle’groep (mensen die geen behandeling krijgen) 
• Vergelijken twee behandelgroepen   

 
- Randomisatie van participanten over groepen heen (voorkomen van systematische verschillen tussen 

groepen en dan kunnen we het effect van die behandeling niet meer toeschrijven aan die behandeling)) 
 

- RCT wilt causale uitspraken maken over de variable behandeling 
 

- Medische RCT: dubbel blind: therapeut en patiënt blind voor de conditie à onmogelijk in psychologie 
want een therapeut weet welke behandeling hij toepast (de interactie is de therapie), de patiënt meet 
meestal ook in welke conditie hij zit « dubbel blind medisch onderzoek met een pil met werkzame 
stoffen en een placebo pil die er juist hetzelfde uitziet, en de arts weet ook niet wat hij geeft aan de 
patiënt. 

 
- Afhankelijke variabele: uitkomst, vaak op symptoomniveau (bv. verandering in bepaald symptoom): wat 

verandert er op het niveau van symptomen? 
 
- Onafhankelijke variabele: behandeling (standaardisatie) 
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Hoe wordt zo een proces doorlopen? 
 

Mensen worden gerekruteerd (via arts, sociale media…) 
¯ 

Screening: mensen worden geïncludeerd in de studie obv een aantal criteria 
¯ 

Mensen die niet kunnen meedoen worden doorverwezen + er wordt getracht om een homogene 
groep samen te stellen zodanig dat verschillen in effectiviteit niet zomaar kunnen toegeschreven 
worden aan verschillen binnen de groepen 

¯ 
De mensen worden willekeurig toegewezen aan twee interventies of een interventie en geen 
interventie, een deel valt uit 

¯ 
De interventie wordt gestandaardiseerd: therapeuten worden opgeleid en moeten bepaade 
procedures, manuals volgen in hun behandeling 

¯ 
Er zijn altijd mensen die stoppen (drop-out) 

¯ 
Vaak wordt er ook na de intervatie gemeten en worden ze over een bepaalde tijd gevolgd om te 
kijken wat de effecten zijn op lange termijn: hoeveel mensen hervallen? Hoeveel mensen zoeken 
bijkomende hulp? 

¯ 
Analyses die gebeuren op verschillende groepen, op de mensen die de behandelingen afmaken, maar 
ook op de volledige groep die start of op de groep die tussentijds afhaakt (verschil tussen pre- en 
post-metingen) 
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Voorbeeld RCT: Elkin et al.: “National Institute of Mental Health – the Treatment of Depression Collaborative 
Research Program (NIMH TDCRP)”: 

- Dit was een van de eerste echte grote RCTs  
- Multisite RCT naar behandeling depressie 
- 4 behandelingscondities: zowel psychomogische (CBT en interpersoonlijke therapie) als 

medicamenteuze behandelingen 
- 16-20 sessies   
- Negatieve cijfers geven aan dat IT beter werkt dan CBT, de positieve cijfers geven het omgekeerde 

aan 
- Er werd geen verschil gevonden in de behandelcondities, de verschillen zijn heel minimaal en we 

kunnen geen uitspraak doen of dit een betekenisvol verschil is 
- Er wordt bij RCTs ook bekeken in hoeverre mensen die een behandeling hebben gekregen nu echt 

hersteld zijn. Herstel wordt gedefinieerd in termen van een betrouwbare verandering (een score op 
een symptoommaat daalt in die mate dat we kunnen zeggen dat dat klinisch betekenisvol is en 
anderzijds vallen ze na de behandeling niet meer binnen de klinische range van scores, dus ze hebben 
scores van mensen binnen de normale populatie); dit is voor verschillende instrumenten anders en 
gaat van ongeveer 50 naar 70 procent. Ongeveer 50% van mensen (soms ook minder) worden 
beschouwd als na de behandeling ongeveer hersteld, maar een substantiële groep herstelt niet na 
een behandeling, herstellen nauwelijks of verslechteren (beperkt percentage) zelfs.   
      

 
Kenmerken/ assumpties ontleed 
 
We moeten ervoor zorgen dat het enige verschil tussen de groepen de behandeling is: verschil tussen 
groepen zo klein mogelijk maken.  
 
Experimentele logica RCT: 
- Gericht op maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen toe te schrijven zijn aan de 

behandeling via controle en standaardisatie van (interne validiteit):  
1. Participanten (steekproefselectie) 
2. Behandeling/therapeuten (tijdslimiet, manualisering)            op basis van een aantal assumpties 
3. Onderzoekers (allegiance controleren)  
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1. Interne validiteit maximaliseren via steekproefselectie 
 
- Homogene groep op basis van DSM-diagnoses  
- Strikte in- en exclusiecriteria (idee van een zo zuiver mogelijke 

diagnostische groep) 
- Moeilijkheden: 

• Beperkingen DSM  
à Co-morbiditeit, psychopathologie los 

van persoonlijkheidsfunctioneren/ 
context, discussie over categorieën… 

à Discussie: opdeling van de categorieën 
in de DSM is mensenwerk « vb: tabel 
van Mendeljev. 

à Cirkel hiernaast stelt 80 
psychiatrische patiënten voor (70%: stemmings-stoornissen). Van 
deze hele groep waren er maar 14 mensen met één diagnose, van deze 14 bleven er 2 
over, wanneer met suïciderisico uitsloot. Dit gebeurt ook in bvb RCTs naar depressie. 
Suïciderisico is een symptoom bij de criteria voor depressie, maar het is vaak een 
uitsluitingscriterium.  

• Externe validiteit (representativiteit, generaliseerbaarheid)? 
à Tot ±75% van de patiënten met majeure depressie (Blanco et al., 2008a), met verslaving (Blanco 

et al., 2008b), met gegeneraliseerde angststoornis (Hoertel et al., 2012) worden uitgesloten in 
RCT’s. Vooral RCT onderzoek naar angst en stemmingsstoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen 
(nr 2 in DSM) zijn al een stuk moeilijker, deze kunnen moeilijker behandeld worden adhv korte 
therapieën. Wetenschap heeft een vormende rol, want er wordt minder aandacht besteed aan 
moeilijk onderzoekbare diagnoses. De diagnoses die het meest gesteld worden, zijn ook de meest 
brede diagnoses, maar dan is de vraag of we hierin een homogene groep hebben. 1/3 tot de helft 
van de mensen past niet in één diagnostische DSM categorie. Een heel deel van de mensen komt 
al niet in aanmerking voor RCT onderzoek. Uitsluiten van een grote groep zort voor het dalen van 
de representativiteit. 

à Klinische logica « experimentele logica 
• Probleem: men gaat hierbij vanuit dat verschillende diagnoses additief zijn (je hebt depressie zoals 

je de griep en een gebroken been hebt). Je gaan verschillende diagnoses apart behandelen omdat ze 
los staan van elkaar. Voor psychopathologie is dat veel moeilijker. Vb: iemand met een verslaving en 
een posttraumatische stressstoornis, dit staat helemaal niet los van elkaar. 

 
Duidelijke visie op normaliteit en abnormaliteit! 
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2. Interne validiteit maximaliseren via controle behandeling 
 
Dit gebeurt op 2 manieren: tijdslimiet en manuals. 
 
Tijdslimiet: vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur à meer controle 
- RCT: meestal onderzoek kortdurende behandelingen (5 a 7 sessies zijn geen uitzondering) 
- Voorafbepaalde therapieduur 
- Pragmatische, methode gestuurde keuze 
- Impliceert beperking voor wat kan onderzocht worden 
- Impact op therapeutisch proces?  

• “De onderzoeksetting motiveert om door te gaan met therapie. Ik ervaar het als iets positiefs dat 
ik het langer volhou dan normaal omdat ik er meer denk uit te halen”  

• Als je op voorhand weet hoeveel sessies je krijgt kan je dat interpreteren dat je na dat aantal 
sessies ervan af bent, dat je dan “genezen” gaat zijn. Zeggen hoeveel sessies de therapie duurt 
zorgt voor bepaalde verwachtingen, maar heeft ook een schuldincuderend effect. 

Vb citaat cliënt: “Ik heb gewoon de verwachtingen nie kunnen waarmaken ja eh- opnieuw 
ergens een schuldgevoel hè, van ik heb het gewoon nie goed gedaan”  

• Afhankelijk van de hechting hebben mensen een heel andere houding tov anderen en gaan op 
een ander punt angstig worden of vermijdend. Voor sommige mensen is de tijdslimiet iets wat 
heen toelaat om aan therapie te beginnen (positief), omdat ze zeker zijn dat ze weg kunnen. Maar 
voor andere mensen kan het voelen als een afwijzing, ik mag hier niet meer komen. 

• Het hangt ervan af toe mensen in de therapie stappen. Mensen moeten erin stappen met een 
actieve positie tov hun klachten. 

• Heel met therapieën worden niet onderzocht door tijdslimiet. Therapieën met een tijdslimiet 
worden dus meer onderzocht en worden meer als evidence based beschouwd. 

• De therapie is een neutraal gegeven (cfr medisch model), de therapie duurt zo lang. Maar heeft 
het ook een invloed op het therapeutisch proces? 

• Tijdslimiet is geen neutrale interventie! 
- Heel beperkt onderzoek dat tijdsgelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended therapie.  

 
Dit is een onderzoek dat kortdurende en 
langdurende therapie vergelijkt. Het toont 
direct hoe moeilijk het is om daaruit 
conclusies te trekken. Hier werden twee 
kortdurende therapieën vergeleken met 
mensen die jaren therapie kregen, deze zijn 
10j lang opgevolgd. Dit onderzoek was dus 
heel tijds- en middelenintensief. Conclussie: 
langdurige therapie heeft meer effecten, 
maar deze blijven beperkt. De mensen in 
kortdurende therapie hebben zoveel 
therapie bijgezocht dat men niet meer kan 
zeggen aan wat het ligt. De realiteit is dus 
heel moeilijk te onderzoekn in zo’n 
experimenteel design. 
 

Heel het idee op zich, van de tijdslimiet en hoeveel sessies er nodig zijn is veel meer vanuit de methode, 
vanuit de focus op interne validiteit gestuurd, dan vanuit enige klinische of onderzoeksmatige overweging. 
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“It’s like saying “every bridge in Ontario will be 24 metres,” regardless of the body of water it is over. Neither 
I (nor anyone else) can tell in advance exactly how many sessions [a patient] ill need, and this isn’t because 
I’m inexperienced or unscientific but because I have 30 years of experience, and value a scientific approach, 
which means: I don’t make stuff up.”              - Norman Doidge  

à Gelijk wat de aard of de geschiedins van de problematiek is gaan we ervan uit dat voor iedereen 
eenzelfde hoeveelheid therapie genoeg zal zijn en elk ander onderzoek toont eigenlijk dat dat 
niet het geval is. 

  
This is the essence.  No "evidence-based" therapy researcher ever conducted research to determine that 8 or 
12 session therapy is optimal (or even adequate) for any patient population, let alone a specific individual in 
that population. The therapy duration was an a priori assumption, not a research finding.  It is an assumption 
that is contradicted by the available evidence. And yet the entire treatment package is promoted as "evidence 
based.”                - Jonathan Shedler 
 
Manuals (of een protocol) = gedetailleerde beschrijving van de principes en technieken van een specifieke 
therapie en van de handelingen/ interventies die een therapeut verondersteld wordt te stellen = 
instructieboek 
- Kan gedetaileerd zijn en stap voor stap (cfr kookboek), maar kan ook meer principe gedreven zijn en 

minder stap voor stap. 
- Adherence = Mate waarin therapeut patiënt benadert en interventies stelt zoals voorgeschreven door 

de manual en interventies en procedures vermijdt die door de manual afgeraden worden 
- Via training, supervisie en gebruik manuals adherence maximaliseren à meer controle 

 
Differentiële predicties medisch en contextueel model: 
- Medisch model: adherence is cruciaal: als specifieke elementen outcome bepalen, moet adherence 

gerelateerd zijn aan outcome 
- Contextueel model: behandelingen moeten coherent en consistent zijn (rationale), maar technische 

adherence aan protocol niet vereist 
- Onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome (Webb et al., 2010; Elkin, 1994…), 

en als er een wordt gevonden, wordt gevonden dat flexibiliteit aan de kant van de HV een betere 
voorspeller is dan adherence 

 
Moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence 
- Responsiviteit: gedrag dat wordt beïnvloed door veranderende contexten; belangrijke psychologische 

vaardigheid; wordt ook verondersteld binnen manuals, manuals veronderstellen dat therapeuten die 
specifieke interventies kunnen aanpassen aan de noden van individuele patiënten, in onze reacties 
stemmen we ons af op want de ander doet. Dit is een heel belangrijke klinische vaardigheid, maar het 
zorgt er ook voor dat je je moeilijk aan zo’n protocol kan houden. 

- Conflict tussen systematische verschillen agv responsiviteit en assumptie RCT dat er enkele willekeurige 
verschillen zijn door standaardisatie 
 

 

Adherence in RCS’s 
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Lijden manuals op zich tot betere therapieën? Ook hier is heel 
weinig onderzoek en evidentie voor. Er is een review die besluit 
dat er geen evidentie voor is, dus er is geenreden dat manuals 
moeten geïmplementeerd worden in de  praktijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interne validiteit maximaliseren via controle onderzoekersallegiance 
 
Allegiance = affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie (mate waarin onderzoeker 
voorstander is van/ gelooft in een bepaalde therapie/ therorie) 
- Differentiële predicties medisch en contextueel model 

• Medisch model: allegiance doet er niet veel toe, onderzoeker kan onafhankelijk observeren (cfr 
positivisme). Het gaat over het juist toepassen van de behandeling en niet over de invloed van 
de onderzoeker. Vroeger bij RCT’s: vaak één therapeut die beide therapieën gaf, maar deze 
therapeut heeft natuurlijk een voorkeur. 

- Onderzoekersallegiance heeft substantieel effect op uitkomsten vergelijkende studies: 
• Wanneer de hoofdonderzoekers aanhanger zijn van een therapiemodel, zorgt dit voor 

vertekeningen in de resultaten. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de hoeveelheid keuzes die 
gemaakt moeten worden binnen zo’n studie. Munder et al. (2013): meta-meta-analyse over 
verband allegiance onderzoeker en outcome: relatieve behandelingseffecten < het verwachte 
verschil tussen behandelingen met en zonder onderzoekersallegiance (bij allegiance zijn de 
verschillen die gevonden worden tussen verschillende behandelingen groter dan de relatieve 
behandeleffecten die er bestaan, die in ander onderzoek gevonden worden).  

• Belang minimaliseren onderzoekersallegiance in RCT’s door onderzoekers die aanhanger zijn van 
verschillende benaderingen samen te zetten. 

- Ook allegiance therapeut: overtuiging rationale en werkzaamheid model en behandeling (belangrijk 
vanuit contextueel model) 
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Meta-analyses 
 
- Brengt resultaten ≠ RCT’s op systematische manier samen 

à overall effect berekenen (globale effect size voor 
bepaalde behandelingen van een bepaald probleem) 

- Oplossing voor aantal beperkingen enkelvoudige studies  
- Maar kunnen eveneens onderhevig zijn aan slechte 

methodes en misinterpretatie: 
• Publicatiebias (vele studies worden nooit gepubliceerd, 

vooral studies die geen effecten vinden) à selectiebias 
Vb: de effectiviteit van depressie wordt waarschijnlijk 
een kwart overschat, omwille van veel ongepubliceerde 
studies. 

• Slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen 
worden (als je oorspronkelijke studies niet goed in 
elkaar zitten, kan je dit niet zomaar oplossen door ze 
allemaal samen in een pot te doen) 

• Appels en peren vergelijken 
§ Depressie in individuele studies is op 

verschillende menieren gespecifeerd. 
§ Verschillende studies gebruiken verschillende 

instrumenten. 
 
 
 
 
2.3 Effectiviteitsonderzoek: samenvatting bevindingen 
 
- Absolute/ globale effectiviteit: groot effect van psychotherapie (d=.80: de gemiddelde cliënt die 

therapie krijgt is beter af dan 79% van de onbehandelde cliënten) 
- Relatieve effectiviteit: geen of kleine verschillen tussen therapieën (0.0 < d < .20) 

 
- Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten 

• Dodo bird effect (= equivalentieparadox): ondanks zo grote verschillen, het niet equivalent 
zijn van behandelingen, worden er wel equivalente uitkomsten gevonden 
o Hoe dit interpreteren? à debat medisch en contextueel model  

(cfr zelfstudie- artikels Wampold en DeRubeis; ook Cuijpers) 
o Visie contextueel model: het feit dat dat allemaal gemiddeld gelijkaardige uitkomsten 

opleverd, heeft te maken met de niet specifieke factoren, de factoren die 
gemeenschappelijk zijn aan alle behandelingen. 

 
- Nog een aantal zaken die we niet goed 

begrijpen: 
• Grote verschillen binnen groepen 

(verslechten, status quo, verbeteren) 
• Veel drop-out 
• Veel herval, veel bijkomende 

behandelingen 
à  Onderzoeken we de juiste vragen?  
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Wampold (2007): psychotherapy: the humanistic (and effective) treatment 
 
Pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie (aansluiten bij de 
klinische realiteit van wat er gebeurd in een therapie) 
- Belang verklaring patiënt (rationale) voor eigen problemen 
- Psychotherapie: nieuwe verklaring via interactie tussen therapeut en patiënt 
- Behandeling sluit aan bij aangeboden verklaring à hoop op verandering 
- Juistheid verklaring van ondergeschikt belang; aanvaarding cruciaal 
 
Hij bespreekt de literatuur die er tot dan is en hoe dit argumenten zijn voor een contextueel model. 
 
Argumenten:  

1. Absolute effectiviteit: hoge werkzaamheid psychotherapie 
2. Relatieve effectiviteit: “…there is little evidence, after decades of clinical trials with children 

and adults, that for any diagnosis, one treatment has been shown to be demonstrably 
superior to another” Beperkte evidentie voor relatieve effectiviteit. 

3. Geen evidentie voor specifieke factoren: je hebt er “therapie-ontmantelingsdesigns” voor 
nodig. Je kan een therapie niet gewoon vergelijken met supportive counseling 
(ondersteunende gesprekken), omdat je op basis daarvan niet kan besluiten dat er evidentie 
is voor een contextueel model dan meer voor een medisch model, omdat het in een 
contextueel model niet genoeg is om van therapie te spreken. 

 
Therapie-ontmantelingsdesign: de 2 behandelingen zijn gelijk, behalve één cruciaal ingrediënt 
bvb relaxatie bij CBT voor paniekstoornis en de andere groep krijgt hetzelfde, maar zonder relaxatie 
(dezelfde rationale waarbij één element wordt uitgelaten). Moest er evidentie zijn voor de specifieke 
factoren, dan is dit de hypothese: de behandeling zonder het ene specifieke element doet het 
slechter dan dan de  volledige behandeling. Meestal wordt wel gevonden dat hier geen verschillen 
tussen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit werkt Cuijpers verder uit. Hij haalt aan dat de studies die daarrond gebeurd zijn een beperkte 
kwaliteit hebben en we kunnen daaruit geen definitieve conclusies trekken ocer zijn het nu de 
algemene of specifieke factoren of beiden samen. 
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Derubeis et al. (2005): a conceptual and methodological analysis of the nonspecifics 
argument 
 
Pleidooi voor belang specificiteit (medisch model): 
 
1. Kritieken op Dodo bird verdict 
 
- “… it is untrue that no superiority has been established” 

Het is niet zomaar waar dat er geen superioriteit gevonden is. Hij geeft een aantal 
voorbeelden en zegt dat we nu wel moeten aannemen dat er specificiteit is.  

- “repeated findings of nonequivalence in well-conducted experiments must be taken as evidence 
that some differential factors between the two treatments are at work” 

- “it is possible that when two treatments effect the same level of change, this change is the result 
of nonspecific factors. It is also highly plausible that the change is the result of different specific 
factors” 

Zelf al hebben twee behandelingen hetzelfde effect is dit niet noodzakelijk het resultaat vande 
algemene factoren, het is ook mogelijk dat deze veranderingen het resultaat zijn van 
verschillende specifieke factoren (idee van verschillende wegen naar Rome). Door 
verandering in één domein (vbv gedragsverandering) krijgen mensen andere ervaringen en 
verandert er ook iets in andere domeinen van het leven. Of via exploratie van 
interpersoonlijke partonen komt er inzicht, gaan mensen zich anders verhouden ten aanzien 
van anderen en verandert er ook iets in hun gedrag. Het is niet omdat we een gelijkaardig 
effect hebben in verschillende soorten behandeling dat die niet via verschillende factoren kan 
bewerkstelligd worden, alleen weten we dit niet. Er is procesonderzoek (onderzoek naar hoe 
verandering tot stand komt) noodzakelijk om hier evidentie voor te vinden. 

 
2. Kritieken op therapeutische relatie als verklaring voor uitkomstequivalentie (cf. Wampold) 
 
We kunnen niet zomaar die equivalentie gebruiken om te zeggen dat de therapeutische relatie de 
belangrijkste factor is in therapie. Enerzijds zegt hij van je er wordt wel een relatie gevonden, maar 
de variantie in uitkomsten die daardoor verklaard kan worden is beperkt. Dus er is een verband dat 
niet zodanig groot is, het is allesinds niet de enigste factor. Zelfs al is er een verband tussen de 
therapeutische relatie en uitkomsten, dan moeten we ons de vraag stellen hoe dat komt, wie 
verantwoordeijk is voor de verschillen in therapeutische relatie. Is dat de therapeut? En als het de 
therapeut is gaat het dat over aan te leren zaken. Kunnen therpeuten in een opleiding gevormd 
worden tot mensen die beter zijn in het aangaan van een therapeutische relatie. Of is dit een 
inherente eigenschap van mensen dat we niet kunnen trainen? Moeten we mensen hierop 
selecteren? Als het aan de therapeut ligt, wat is daar dan de betekenis van? Als het aan de patiënt 
zou liggen, kunnen we er dan veel aan doen? Of ligt het aan de interactie tussen therapeut en 
patiënt? Kunnen er wel causale conclusies getrokken worden uit het gevonden verband tussen 
uitkomsten en de therapeutische relatie? Het kan zijn dat niet de therapeutische relatie de 
uitkomsten voorspelt? Kan het zijn dat bepaalde interventies zorgen voor een daling in symptomen 
en dat dit een therapeutische relatie voorspelt? cf. Falkenström et al. (2013). “Therapeutic alliance 
predicts symptomatic improvement session by session” 
 
Recent onderzoek: 

 
Goede 

therapeutische 
relatie 

Verandering in 
symptomen 

Versterken van 
de therapeutische 

relatie 

Alliantie Symptomen Alliantie
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2.4 Uitkomstenmeten: het vraagstuk van de afhankelijke variable 
 
Wat is een goede uitkomst van psychotherapie (de afhankelijke variable)? 
- Verdwijnen symptomen?  

= meest gebruikt en kan het makkelijkst gemeten worden (adhv vragenlijst, obersatie, 
gestructureerd interview…) 

- Verdwijnen ‘mentale aandoening’? 
- Verbeterd algemeen welbevinden? 
- Meer sociaal aangepast functioneren? 
- Verhoogd zelfinzicht? 
- Goed individueel of voor de maatschappij? 
-  … 

 
Kunnen we uitkomsten meten? 
- Meten is weten? 
- Meten is neutraal? 

Niet altijd. Vb: mensen die een vragenlijst invullen bepaalt de bril hoe ze naar hun eigen 
problematiek en therapie kijken. 

- Beperkingen aan meten?  
 
Is meten weten? Is meten neutraal? 
- Vraag bepaalt antwoord dat je kan krijgen 

Vb: Hoe irritant vind je het als de persoon voor jou op het vliegtuig zijn stoel naar achter klikt? 
Hoe belangrijk vindt u het dat je stoel naar achter kan klikken in het vliegtuig? Heel andere 
resultaten! 

- Volgorde van vragen 
Vb: Hoe tevreden ben je met je leven? Hoe tevreden ben je met je relatie? Als men deze 
vragen omkeerde vond men heel andere resultaten. Mensen zijn gemiddeld meer tevreden 
als men de vragen in deze volgorde stelt. 

- Vragen weerspiegelen assumpties onderzoekers eerder dan ervaring participant 
- Participanten kunnen enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen 
- Interpretaties van vragen en antwoordschalen verschillen over participanten heen  
 
Beperkingen aan meten? Mogelijke vormen van bias: 
- Hello-goodbye effect 

Mensen komen in therapie toe met een vraag om geholpen te worden, dit heeft een effect op 
hoe je de vragenlijst invult, je wilt tonen dat je hulp nodig hebt. Wanneer je de therapie afsluit 
heb je appreciatie voor je therapeut en ga je de vragenlijst op een andere manier invullen 
(pré-post). 

- Demand effects/ responsiviteit cliënten 
In hoe therapeuten spreken laten ze ook iets 
doorschijnen, mensen krijgen bepaalde verwachtingen, 
ze gaan er reponsief tov zijn. Dit rorgt ervoor dat 
bevindingen verschillen over mensen heen. 

- Defensive mental health 
Zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte 
mentale gezondheid en defensief voorgewende mentale 
gezondheid. Defensive mental health = mensen die als 
defensie mechanisme zichzelf voorhouden dat het wel 
gaat, ze ontkennen klachten en minimaliseren. 
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Uitleg grafieken:  
- X-as: aantal sessies 
- Rode lijn: scores op een intrument dat interpersoonlijke problemen meet (moeilijkheden die 

mensen hebben in relaies met anderen), hogere scores = meer moeilijkheden 
- Blauwe lijn: general health questionnaire, meet klachten rond angst, depressie en stress 
- Uitkomst van therapie: vergelijken van prescore met postscore. 
 
Patiënt 1 

 
- Symptomen zijn nauwelijks veranderd 
- Jonge vrouw die in therapie komt omdat ze moeilijkheden heeft in het contact met anderen, 

drugsproblematiek, een niet gecontrolleerde diabetes (medische aandoening die ze niet 
verzorgd) 

- Een schijnbaar spectaculaire verbetering in de eerste fase van therapie 
- Therapeut is verbaast over de verandering die de vrouw aangeeft (geen problemen meer met 

interpersoonlijk contact), want in therapie lijkt dat helemaal niet zo, in therapie heeft ze het heel 
moeilijk. In de eerste fasen van therapie heeft ze zich teruggetrokken uit alle sociale contact. Ze 
zegt: “ik heb geen problemen meer met contact met anderen, want er zijn geen anderen”. De 
problemen zijn dus ver van opgelost. 
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Patiënt 2 

 
- Een man met dissociatieve symptomen, hij komt tot de conclusie dat hij dingen doet dat hij totaal 

niet meer herinnerd en hij werd daarmee geconfronteerd door zijn vriendin. Hij deed bvb 
aankopen, seksueel expliciete chats met andere vrouwen waar hij zich totaal niks meer van 
herinnert, ontmoetingen met vrouwen… Op het moment dat hij hiermee geconfronteerd wordt 
moet hij overgeven, hij herkent zichzelf er helemaal niet in.  

- In de therapie dalen de scores eerst, dan fluctueert het en dan zijn ze stabiel. 
- Stel 10 sessies (tijdsgelimiteerde therapieën) en we zouden beten bij ‘belang meetinstrument’, 

dan zou dit een spectaculaire verbetering lijken. Belang van wanneer we meten en het arbitraire/ 
willekeurige daarvan. 

 
Patiënt 3 
 
- Scoreverloop weergeeft de 

beleving van de patiënt. 
- Vrouw met huwelijksproblemen en 

ziekte van Chron. 
- Na een aantal sessies stopt ze 

omdat ze veel beter is. Dus de 
scores weerspiegelen correct de 
ervaring van die patiënt. 

- Hoe gaan we de afhankeijke variable definiëren? Is dit het perspectief van de patiënt? Van de 
therapeut? Een maatschappelijk perspectief (wat verwacht de maatschappij van menselijk 
functioneren)? 

- De therapeut ziet dat de vrouw opgelucht was dat ze haar verhaal een keer kon doen, maar 
heeft ook een gevoel  van het hele therapeutische proces, de therapeut weet niet wat er gebeurd 
is, en weet niet of er iets verandert is aan de onderliggende problemen. 

- Hier zien we de botsing van de perspectieven,welk perspectief moeten we aannemen? Wat is 
de doelstelling van therapie? 
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Patiënt 4 

 
- Volwassen vrouw met heel wat verschillende klachten: dwanggedachten, paniek, 

hypochondrische angsten, claustrofobie… Maar vooral dwangsymptomen die haar verhinderen 
verschillende zaken te doen, omdat ze bang is van zichzelf. 

- Bij het vergelijken van pre en post zouden we kunnen zeggen dat er een verslechtering is. 
- De vrouw is zeer tevreden over de therapie, ze heeft heel wat goede keuzes gemaakt. 
- Is dit een voorbeeld van defensive mental health? 
 
2.5 Vragen die overblijven… 
 
1. Veel verschil binnen RCT groepen. Er zijn goede 
en slechte uitkomsten en mensen worden statistisch 
onderverdeeld (klinische significantie en 
betrouwbare verandering). Je verdeelt mensen 
onder op basis van hoeveel ze veranderd zijn op de 
kwantitatieve uitkomstmaten?  

• Kunnen we dat voorspellen? 
• Kunnen we daar iets van begrijpen? 

 
2. Kunnen we die uitkomsten anders benaderen? Kunnen we daar andere 
dingen in rekening brengen dan hetgeen dat we kunnen zien onder het licht 
van de onderzoekers, iets wat de onderzoeker beschouwd als symptomen/ 
uitkomsten? 
 
3. Er wordt gefocust op die 2 meetmometen (pre- en 
posttest), maar daartussen gebeurt natuurlijk 
vanalles. Hoe verloopt heel dat therapeutisch 
gebeuren? Voelen mensen zich gradueel beter, 
gebeurt dit is sprongen? Op welke manier gebeurt 
verandering? 
 
4. De vraag naar het proces, voor het eindpunt. 
 
Hoe gebeurd verandering? Wat draagt daartoe bij? Wat verhindert 
dat? è onderzoek dat het proces in rekening brengt en dat andere 
perspectieven neemt op uitkomsten! 
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3. Op de wip tussen uitkomst en proces: blurred lines 
 
Van ‘werkt het?’ naar ‘hoe werkt het?’  
De onvermijdelijke samenhang van uitkomst en proces. 
 
Inhoud 
 

3.1 Routine outcome monitoring 
3.2 Kwalitatief uitkomstonderzoek 
3.4  (Case studie benaderingen  (vb. N=1 experimentele case studies)) 
 

3.1 Routine outcome monitoring 
 
- Routine uitkomst- en procesmetingen 
- Duidelijker link tussen proces en uitkomst 
- Toepassing uitkomstonderzoek in dagelijkse klinische praktijk (informeren clinici in real time hoe 

de behandeling loopt + informeren onderzoek vanuit praktijk) 
- Geformaliseerde feedbacksystemen (clinici informeren zodat zij hun therapie kunnen bijstellen) 
- Monitoren van progressie van individuele patiënten tijdens therapie 
- Vergelijken met verwachte behandelingsrespons  
- Beperkingen: 

• Enge visie op uitkomst en proces 
• Spanningsveld tussen gemiddelde verandering en individuele trajecten 

Voor elke beginscore worden er te verwachte veranderingscurves opgesteld. Wat men hier ziet is 
een gemiddelde (lineair). Individuele trajecten fluctueren meer. à spanningsveld 
Op deze manier krijgen therapeuten feedback. 
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Bij dit concrete voorbeeld: 
alcolholgebruik en suïcidegedachten. 
 
Dit systeem creëert ook altijd een stukje 
werkelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rom: effecten 
 
Onderzoek: RCT met mensen die (1) 
een gewone behandeling krijgen , (2) 
een behandeling krijgen en de therapeut 
krijgt feedback en (3) een groep waarin 
men een behandeling geeft en de 
therapeut en de cliënt krijgen beide 
feedback. 
 
Resultaten: het verschil tussen (1) en (2) is 
niet groot. Wel een groot verschil in (3)!  
 
Wat betekent dit? meten we hier een effect 
van het geven van feedback en helpt dit 
mensen vooruit? Of treden er omwille van het 
krijgen van feedback demand effecten op, 
gaan patiënten iets invullen dat meer in lijn is 
met de verwachtingen? 
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3.2 Kwalitatief uitkomstonderzoek 
 
- Stem geven aan cliënten (« onderzoekersperspectief)  
- Begrijpen van positieve en negatieve effecten van therapie 
- Inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor cliënten 
- Vaak via interviews 
- Mixed method: ervaringen achter de cijfers 
- Minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces 
 
 
 
Er zijn mensen waarbij verandering in symptomen vaak niet de hoofdfocus zijn. En in verschillend 
onderzoek wordt dit met verschillende termen benoemd, maar men ziet wel een aantal dingen 
steeds terugkeren. 
 
Binder et al. (2010): qualitative exploration of ‘good outcome’ from a patients’ point of view 

 
Dit is een studie die enkel op uitkomsten 
vanuit het patiëntperspectief focust adhv 
retroscpectieve intervieuws (achteraf). 
Deze studie vraagt niet naar 
therapievormen, maar vraagt gewoon aan 
mensen wat er voor hun belangrijk is, wat 
er voor hen is veranderd. Resultaat (wat 
een goede uitkomst betekent voor 
mensen): veranderingen in symptomen en 
andere gedragspatronen, begrip en inzicht 
van hun eigen functioneren, zichzelf 
accepteren, op een andere manier met 
andere mensen in interactie treden. Deze 4 
dingen staan niet los van elkaar. 
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Nilsson et al. (2007). Patients’ experiences of change in cognitive-behavioral therapy and 
psychodynamic therapy: a qualitative comparative study 
 
Deze studie voegt nog een aantal zaken toe en vertrekt vanuit twee groepen van behandeling, dit 
zien we vaak bij RCT onderzoek. Hoe kunnen we dit begrijpen? Gaat dit over algemene of specifieke 
factoren? Is is weinig verschil tussen therapiën, maar is er een verschil in hoe mensen dat ervaren? 
De eerste groep waren mensen die in CBT zaten, de andere groep zat in psychodynamische 
therapie. In elke groep waren er mensen die tevreden waren en mensen die ontevreden waren. Wat 
is er voor deze mensen veranderd en wat is er gemeenschappelijk en verschillend over die twee 
therapeutische modellen? Daarnaast geven mensen ook specifieke zaken aan, die verschillend zijn 
voor de twee therapeutische modellen. Het zijn 2 verschillende ervaringen, maar die mensen zijn 
even tevreden. 
- PDT (tevreden): verandering is meer in staat zijn tot zelfreflectie, veranderingen op vlak van 

persoonlijkheid. Het proces is meer zelfexploratie en een open karakter van de therapie. Je word 
geconfronteerd met wart er gebeurd is in je leven, de therapeut speelt een faciliterende en 
ondersteunende rol. De therapeut is niet sturend, niet directief. De therapeut ondersteunt het 
proces, eerder dan dat de therapeut het zelf bepaald. 

- CBT (tevreden): de verandering is veel specifieker, het is minder een globale verandering. Ze 
hebben veel meer handvaten voor bepaalde concrete situaties waarop ze botsen, je leerst ermee 
omgaan zonder dat het je destabiliseerd (specifieke coping). Het proces sluit hierbij aan. Het is 
meer gefocust en gestructureerd, er wordt meer gewerkt rond specifieke moeilijkheden en 
dradueel durft men de confrontactie ermee aangaan (oa door oefeningen thuis). De therapeut 
neemt ook een ondersteundende positie in, maar meer op een directieve manier (expert die je 
dingen aanleert). 

- PDT (ontevreden): ervaring van een gebrek aan structuur en de therapeut wordt als te afwezig 
ervaren, hij is niet directief genoeg. 

- CBT (ontevreden): frustratie dat er te veel vooraf bepaald is, er is weinig ruimte voor reflectie en 
er moet over de zaten gesproken worden die de therapeut bepaald. 

1. Er is dus sprake van specifieke werkzaamheid, maar niet zoals bij een medisch model waar er 
eéén specifiek mechanisme aan de grondslag van een probleem ligt. Mensen voelen zich op 
verschillende manieren geholpen en ervaren ook verschillende veranderingen. 

2. Bij de ontevreden patiënten is er vraag naar een andere aanpak. Keuze en voorkeuren zijn 
belangrijk! 

à  Verandering is multidimensioneel en verandering is moeilijk los te zien van het proces! 

 
  

Uitkomst: betere coping van emoties, meer emotionele 
stabiliteit en minder angst. 
Proces: actieve positie innemen ten aanzien van hun 
probleem, ze hebben het gevoel van ‘ik  moet er iets mee 
doen’, de therapeut kan hiermee helpen en een 
ondersteunende rol in spelen. Betrokkenheid en motivatie 
voor therapie is belangrijk en een goede relatie met de 
therapeut. 
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Uitkomst: er is wel iets veranderd en er is meer 
bewustzijn van wat het probleem is, maar komen niet 
echt tot een verandering en zijn dus niet tevreden 
over de therapie die ze gekregen hebben. 
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Mixed method (vb: combinatie RCT en kwalitatieve methoden) om categorieën waarin we mensen 
classificeren te begrijpen. 
- Laag 1: kwantitatieve indeling van mensen in groepen. Welke veranderingen hebben mensen 

ervaren in die verschillende groepen (focus of uitkomst)? 
- Laag 2: hoe begrijpen mensen dat zelf? Wat heeft er voor hen tot toe bijgedragen dat daar iets 

veranderd is (proces)?  

 
 
Voor elke groep kijken en zien hoe de verschillende 
ervaringen enerzijds multidimensioneel zijn en 
anderzijds hoe er beperkte verschillen tussen 
groepen zijn, maar vooral op vlak van ervaring heel 
veel verschillen binnen groepen. Het grootste 
verschil zit tussen de groep die wordt beschouwd 
als hersteld en de groep die verslechterd is, alles 
daartussen is eigenlijk moeilijk te onderscheiden. 
Heel veel ervaringen binnen de groep hersteld en 
verslecht passen ook eigelijk niet bij dat label.  

Obtained 
coping skills

Increased self-
confidence

Interpersonal 
harmony

Emancipation

Feeling calmer

Unresolved or 
recurring 
difficulties

Insights and 
self-

understanding 
Domains of 

experienced 

change

“GOOD OUTCOME”

”RECOVERY” ”IMPROVEMENT”

Feeling 
empowered

Finding 
personal balance

Ongoing struggle

Therapy offers 
self-reflection 
and guidance

Benevolent 
therapist 
approach

Patient’s 
resistance and 
impossibility

Therapy hits 
its limits

Context: 
an important 

impetus

Context: 
a source of 

distress+ -

Inability to 
changeInsight

Mental 
stability and 

personal 
strength

Ambition to 
change

Stuck between 

“knowing versus 
doing” 
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Dit is de integratie van de 3 figuren op de vorige pagina. De buitenste cirkel gaat over proces.  
 
De binnenste cirkel is de uitkomst.  
- Mensen geven aan dat uitkomsten geen bepaald eindpunt hebben, dus uitkomst = een proces. 

Meten van een uitkomst is arbitrair en zet ergens een punt waar het een doorlopende zin is. 
- Een uitkomst is niet lineair, het fluctueert, er zijn plotse sprongen. Bij somige mensen ‘aha’ 

momenten; dat heeft mijn leven veranderd. 
- Veel individuele verschillen bij uitkomsten tussen wat een belangrijke uitkomst is, maar ook 

tussen catagoriën (verslecht, gelijk gebleven, verberterd en hersteld). 
• Ongoing struggle: mensen worstelen nog altijd. 
• Empowerment wordt veel sterker ervaren bij herstelde groep. Het is een gevoel dat je 

zelf aan de slag kan met je problemen, je hebt de kracht om er iets mee te doen. 
• Inzicht is voor mensen zeer belangrijk binnen therapie, maar mensen die hersteld zijn 

geven vaker aan dat dat inzicht geleid heeft tot veranderingen in hun dagelijks leven. 
• Life change/ behavioural change: voor veel mensen heel bangrijk (vb: grenzen leren 

stellen stellen). 
• Inter-personal balance 
• Intra-personal balance 

- Opvallend: hier staan geen symptomen in. 
 

Holistic experience of 
multi-dimensional 
changer 
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Uitkomsten zijn dus multidimensioneel, het proceskarakter van uitkomsten is zeer belangrijk.  
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3.3 Case-based evidence: de gevalstudie herbekeken 
 
- Systematische en experimentele gevalstudies  
- Van focus op uitkomsten (experimentele gevalstudies) naar integratie 

uitkomst-proces 
- Narratieve descriptie proces gegrond in kwantitatieve 

en kwalitatieve data 
- Time series analyses (frequente metingen)  
- Triangulatie: integreren verschillende bronnen, analysemethoden, onderzoekers… 
- Overbruggen kloof praktijk -onderzoek 
- Op zich of geïntegreerd in ander onderzoek  

Vb. Lunn et al. (2013): multiple case study in RCT  
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4. Procesonderzoek: de black box van de therapeutische situatie 
 
Vraag naar proces 
 
“The rich research literature on psychotherapies for children, adolescents, and adults has identified 
several interventions that can ameliorate or effect significant change in psychiatric disorders and a 
variety of social, behavioral, and emotional problems and can enhance medical outcomes and 
recovery. After decades of psychotherapy research and thousands of studies, there is no evidence-
based explanation of how or why even the most well-studied interventions produce change, that is, 
the mechanisms through which treatments operate.” 

-Kazdin  (2007, 2009) 
 
 
- Hoe en waarom is therapie werkzaam? à identificeren processen verbonden met goede 

uitkomsten: 
• Oorzaak 
• Mediator 
• Moderator 
• Mechanisme 
• Voorbij factoriële benadering? à holistisch begrijpen complexe fenomenen 

- Complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld  
- Doel: begrijpen en verbeteren hulpverlening 

• Veelheid aan mogelijke vragen, onderwerpen à BELANG THEORIE 
• Veelheid aan methodes om hier onderzoek over te doen 

§ Experimenteel onderzoek 
Isoleren en manipuleren van bepaalde factoren. 

§ Kwalitatief onderzoek 
§ Observatie 
§ Vragenlijsten 
§ Geleide herinnering 

= patiënten gaan met de therapeut de sessie mee onderzoeken en gaan 
reflecteren welke momenten belangrijk waren voor de patiënt of omgekeerd 
vragen aan de therapeut waarom ze die bepaalde interventie gekozen hebben 
enz 

§ Gevalstudies 
§ … 

 
Soort onderwerpen die onderzocht zijn in 
procesonderzoek: betalen, frequentie van sessies, 
therapeutische relatie… 
 
 
  

Zie ook zelfstudie-artikel Cuijpers et al. (2019) 
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Procesonderzoek inhoudelijk indelen 
 
- Verschillende focus op basis van inhoud proces: Hoe wordt proces gedefinieerd in een studie? 

• Algemene condities binnen therapeutische relatie (bv. empathie) 
§ Dit gaat over de common-factors, maar ook over wat maakt het dat een 

therapeutische relatie werkt?  
o Wat is de rol van empathie? Vaardigheden van de therapeut?  

à Dit zijn mogelijkheden wat een proces is.  
• Opeenvolging acties therapeut en cliënt 

Hoe volgt dat mekaar op? Hoe lopen die interacties?  
• Ervaringen therapeut en cliënt (insider perspectief) 

Zowel de ervaringen van therapeut en cliënt over therapie. Globaal, maar ook 
specifiekere aspecten.  

• Formele eigenschappen behandeling (vb. frequentie, aantal sessies…) 
§ Hoe frequent vinden sessies plaats en hoe lang duurt een therapie? Welke impact 

hebben formele eigenschappen op het proces/ impact op mogelijkheid tot 
veranderen?  

§ Hoe dragen eigenschappen van de therapeut en patiënt bij tot verandering?  
• … 

 
- Verschillende focus op basis van analyse-eenheid:  

• Individueel (therapeut of cliënt) 
Karakteristieken van de cliënt en therapeut die invloed hebben op het proces. 

• Dyadisch of relationeel (interactie) 
§ Interactie onder de loep nemen. 
§ Hoe reageert therapeut op patiënt of omgekeerd?  

 
 

- Verschillende focus obv tijdsschaal: 
§ Microprocessen 

Diepgaand bestudeerd wordt hoe het woord wordt genomen, welke non-verbale 
communicatie er is enz.  
§ Hoe kleiner de tijdsschaal (minuten) hoe diepgaander de analyse – je kan gaan tot 

analyse van woorden, enz.  
§ Één actie in detail bestuderen, bijvoorbeeld zwijgpauzes, de spreekbeurt 

overnemen… 
§ Therapeutische episodes, events 

Een bepaalde stukje uit sessie/ sessies bestuderen die een gelijkaardige interactie 
omvatten. 
Vb: moment waarop therapeut iets over zichzelf zegt ‘selfdisclosure’ à zinvol of 
contraproductief? 
Vb: wanneer zijn stiles productief? Wanneer gaan ze angst induceren? 

§ Volledige sessie 
Vb: patronen in fluctuaties. 

§ Volledige therapie 
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Procesonderzoek moeilijkheden 
 
- Complexe, soms moeilijk vatbare fenomenen 

 
- Moeilijk te observeren en te meten 

• Bij kwantitatief onderzoek zijn er moeilijkheden 
met meten. 

§ Mensen antwoorden sociaal wenselijk, 
interpreteren items op verschillende 
manieren… 
 

- Onderzoek binnen therapeutische context: 
• Ethische implicaties 

Omdat je wil kijken in de therapie. Heeft het 
ethische implicaties naar bescherming van 
vertrouwelijkheid. Het kan ook niet zo goed 
zijn voor de patiënt.  
§ Vb: Onderzoek naar psychotische 

patiënten kan het feit van onderzocht te 
worden bedreigend zijn en symptomen 
doen toenemen zoals achterdocht. Dus 
hier moet stil bij gestaan worden.  

 
• Mogelijke interferentie in therapeutisch proces 

Stel je wilt sessies opnemen, ja dan heeft dit 
een impact. Het zal nooit echt een “echte” 
sessie zijn. Onderzoek interfereert, het kan 
een pos, neg of neutraal effect hebben (door 
vb het invullen van vragenlijsten). Het kan 
ook een impact hebben op therapeutisch 
proces  (kan zich bvb bekenen voelen). 

 
Specifieke of non-specifieke factoren? 
 
Cuijpers, Reijnders, & Huibers (2019): The role of common factors in psychotherapy 
outcomes 
 
- Complexiteit psychotherapie à weinig geweten over veranderingsmechanismen 
- Vraag naar rol specifieke en non-specifieke (common) factoren (Kunnen we deze twee los van 

elkaar zien?) 
- Obv huidig onderzoek geen gefundeerde conclusies mogelijk 

Problemen met vele onderzoeken die al gebeurd zijn: 
• Veel correlationeel onderzoek (dus geen causalisteit) 
• Beperkte power meeste studies 
• Hoog risico op bias in vele studies 
• Vele voorwaarden om causaliteit te kunnen aantonen 
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Componentenonderzoek met factoren die mogelijks een invloed hebben op de uitkomst van 
therapie: 
- Moderatoren 

Behandelingen zijn anders werkzaam voor verschillende mensen (voorspellende factoren). 
Vb: mannen vs vrouwen, persoonlijkheidskenmerken, therapeutkenmerken… 

- Mediatoren 
Vb: therapeutische alliantie. 

- Oorzaken 
- Mechanismen 
Waar moeten we onderzoek naar doen? 

 
 
Dus: 
- Argument voor meervoudige, gecompliceerde en grote studies in combinatie met experimenteel 

en theoretisch onderzoek met 
• Aandacht voor interindividuele verschillen: ‘different strokes for different folks’ 

(gemodereerde mediatie) 
• Aandacht voor intra-individuele verschillen: hoe leiden veranderingen binnen één persoon 

tot individuele uitkomsten? 
- Spanningsveld tussen erkennen complexiteit en factoriële/ mechanistische benadering 
- Definiëren probleem en oplossing binnen paradigma (niet ondervragen assumpties/invulling 

EBP) 
 
 
 

“Moreover, by definition, 
psychotherapy is a complex 
process involving multiple 
elements that most likely 
interact with one another, 
and simple causal models 
probably will not  
advance our understanding 
of how it works (p. 224)” 
 



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 233 

 
 

Mentale stoornissen zijn geassocieerd met dozijnen biologische, psychologische en sociale 
factoren. Therapie zijn sterk gecompliceerde interactes tussen therapeut en patiënt, dus het is 
logisch dat er oneindig veel manieren zijn waarop therapie vorm krijgt. Sommige interacties hebben 
een effect op specifieke patiënten met specifieke karakteristieken, ze verschillen bij elke patiënt en 
elke therapie. Maar als we al deze uitkomsten gieten in onderzoek en samennemen in een meta-
analyse, dan worden al die sterk individueel bepaalde uitkomsten in één cijfer/ conclussie gegoten 
(schijn van uniformiteit). Daarnaast is de precisie in het meten van mental health en de uitkomsten 
van therapie, maakt het nog een meer uniform geheel terwijl therapie eigelijk een hoogst 
geïndividualiseerd proces is. Het is onmogelijk om te zeggen dat het specifieke of algemene 
factoren zijn die de uitkomst van therapie bepalen. 

                 -Cuijpers et al., 2019, p. 216 
Therapeutfactoren 
 
Okiishi et al. (2003). Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects 
(Moderatoren?) 
 

                      
 
- Gemiddeld genomen zijn er weinig verschillen tussen de verschillende vormen van therapie, 

maar tussen hoe mensen de therapie en verandering ervaren kunnen er wel grote verschillen 
zijn. 
• De therapeuten vinden heel sterk verschillen in de mate van verandering die ze 

bewerkstelligen. 
§ De mate van verandering voor verschillende therapeuten (zie grafiek) toont aan dan 

sommige therapeuten een lichte verslechtering hebben bij patiënten een andere 
therapeuten een spectaculaire verbetering. 

§ Ondanks dat een manual goed wordt toegepast blijven er veel verschillen tussen 
therapeuten. 

• Veel factoren die hierin onderzocht worden. Er werd gevonden dat goede therapeuten nogal 
verschillen op vlak van hun eigen sociale interpersoonlijke vaardigheden (= in welke mate ze 
ene goede therapeutische relatie opbouwen). 
Vb: Hoe ga je om met conflicten? 
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- Hoe komt het nu dat therapeuten zoveel verschillen? 

• Dit is een zeer delicaat maar ook zeer belangrijk onderwerp. Het kan ons veel leren over wat 
kan helpen om meer een proces op gang te brengen en verandering te bewerkstelligen.  

 
- Er zijn twee factoren die aantonen wat iemand tot een expert maakt. 

Therapeuten bevraagd die door hun collega’s en patiënten aangeduid werden als zeer goede 
therapeuten.  
Twee aspecten die altijd terugkomen.  

1) Blijven leren (= zeer openstaan voor alles wat je aan kennis kan vergaren)  
2) Zeer open staan voor feedback  
 

Cliëntfactoren 
 
Wat zijn de eigenschappen van de cliënten zelf die 
verklaren waarop therapie een betere uitkomst 
heeft of juist niet? 
 
- Demografische variabelen (vb: opleiding, 

geslacht…) 
à voorspelt niks 

 
- Ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit 

§ Vooral de mate van de ernst van de 
pathologie is van belang. 

Je hebt meer sessies nodig bij een zeer ernstige pathologie. 
§ Binnen een diagnose kan er ook veel verschil zijn naar ernst toe.  

Dit heeft invloed op relatie en verandering.  
§ Wat je niet in hand hebt is de mate waarin mensen zelf willen veranderen.  
 

- Persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme…) 
• Hechtingsstijl is ook zeer belangrijk: een onveilige hechting geeft aanleiding tot een moeilijke 

vertrouwensband met therapeut en voorspelt dus ook minder goede uitkomsten.  
• Betrokkenheid is ook heel belangrijk. 

 
- Verwachtingen en voorkeuren 

Heeft invloed, maar men weet nog niet goed hoe dit verband in elkaar zit. 
 

Hoe interageert dit met de therapeut?.  
 
  



Inleiding tot modellen in de klinische psychologie        2019-2020    Marte Claessens 235 

Helpende en niet-helpende factoren 
 
Voorbij factoriële benadering: 
- Hoe ervaren patiënten therapie?  
- Welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk? 
- Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of 

helpend? 
 
Kunnen we kijken wat de veranderingsmechanismen 
zijn? Wat modereert? Wat medieert? 
 
 
Studie: 5 grote clusters die belangrijk zijn voor mensen in therapie 

 
 
Samenvatting: 

“Weten dat er zorg is en gekend zijn ondersteunt de mogelijkheid van patiënten om actief 
belemmerende ervaringspatronen te erkennen en onbeantwoorde noden te adresseren” 
- Belang onderkennen van voordien niet erkende patronen en kwetsbare noden als centraal 

proces overheen therapeutische oriëntaties 
- Belang ontwikkelen van bepaalde nieuwsgierigheid naar eigen ervaringen, patronen en 

noden 
- Holistische veranderingen (generalisatie verandering in één domein naar andere) 
- Verandering gefaciliteerd door therapeutische relatie waarin patiënten zich begrepen voelen 

en zorg ervaren maar waarin die zorg niet beklemmend of rigide wordt 
- Machts- en culturele verschillen vormen uitdaging voor therapeutische relatie 
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Vorige les: uitkomsten (middelste kader). 
Deze les: proces (buitenste kader). 
- Betrokkenheid patiënt en klaar zijn voor verandering. 
- Wat buiten therapie gebeurt, heeft ook een hele grote invloed. Context kan stresserend of 

motiverend zijn. 
- … 
 
Het therapeutisch proces in actie 
 
Belang van systematische gevalstudies als onderzoeksmethode 
- Mogelijkheid om processen over de tijd te bestuderen 
- Mogelijkheid om verschillende onderling afhankelijke processen te bestuderen 
- Mogelijkheid om complexe causale relaties in kaart te brengen (eerder dan eenvoudige relaties 

tussen enkelvoudige factoren) 
- Belang theoretisch kader om te weten waar te kijken… 
 
Vb. Verhouding tussen (veranderende) relationele patronen en therapeutische interventies in een 
geval van complex trauma (studie over de hele therapie). 

 
- Betrouwbare verandering in symptoommaten en interpersoonlijk functioneren na therapie 
- Ervaring verandering: minder extreme emoties, minder paniek, milder ten aanzien van zichzelf, 

tolereren van fouten, geen gevoel gek te worden, meer verbinding met anderen, assertiever. 
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Interpersoonlijke patronen 
 
“Hij had de absolute macht (RO ‘controlerend’). Ik kon mijzelf nooit uitdrukken (W ‘open zijn’) uit 
schrik (RS ‘angst’) voor de gevolgen. Ik kon nooit emoties tonen. Op een keer gooide ik mijn 
schooltas door mijn kamer omdat ik boos van school was thuisgekomen. Hij stormde onmiddellijk 
de trap op en zei dat ik gek was (RO ‘kritisch’) en dan klopte hij een gat in de muur met zijn vuist 
(RO ‘woede’), wat niet echt zijn punt over mijn gedrag bewees. Ik voelde zoveel kwaadheid (RS 
‘woede’) en ook wat beschaamd (RS ‘schaamte’). En ik kon niets tonen van die gevoelens (RS ‘niet 
open zijn’).” 
Algemeen: wens open te zijn en begrepen te worden; anderen worden ervaren als kritisch, 
afwijzend, agressief en dominant; zelf angst om open te zijn, aanpassen. 
 
“We waren aan het praten en ik sprak uit dat ik mij niet goed had gevoeld de laatste tijd (RS ‘open 
zijn’). En ik wou dat hij dat wist (W ‘begrepen worden’) omdat ik merk dat hij vaak helemaal verbaasd 
is en ik besefte dat ik het misschien niet of niet duidelijk genoeg zei (RS ‘begrijpen’). Dus, ik was 
aan het vertellen over de dingen waar ik mee worstel en dan zei hij: ‘het is niet omdat je in therapie 
bent dat je je moet wentelen in die dingen’ (RO: ‘niet begrijpen, afwijzend’). Ik was een beetje kwaad 
daarover (RS ‘kwaad’). Ik ben met therapie gestart omdat ik weet dat ik veel zaken onderdruk en 
omdat ik dat net niet meer wil doen (W ‘open zijn’ ‘goed voelen over zz’)” 
 
“Ik zie dat ik me niet goed voelde en dat ik niet meer wist wat ik wilde en dat ik me daar heel schuldig 
over voel, maar dat het wegsteken de dingen enkel erger maakt (RS ‘open zijn’) en hun reacties 
waren heel positief (RO ‘zijn begrijpend’, RS ‘geaccepteerd-gerespecteerd voelen’). Ik merk dat als 
ik oprecht ben bij mensen die ook echt om mij geven (RO ‘respecteren mij’), er geen erge gevolgen 
zijn.” 
 
Therapeutische relatie 
 
“Ik had verwacht dat de therapeut met een 
beschuldigende vinger zou wijzen, zo van ‘ik zie je 
dat doen, dat is slecht’. Op voorhand dacht ik 
beoordeeld te worden, maar dat was helemaal niet 
het geval” 
 
“Ik kon op mezelf focussen en op mijn gevoelens zonder schrik te moeten hebben iemand te 
kwetsen of heel voorzichtig mijn woorden te moeten kiezen. Anders ben ik altijd bezorgd hoe mijn 
boodschap zou overkomen. Nu voelde dat niet zo omdat de therapeut neutraal was (…). Het voelde 
goed om erover te kunnen praten tegen iemand zonder dat ik het terug in mijn gezicht kreeg. Ik had 
eindelijk het gevoel open te kunnen communiceren. Dat was heel helpend.”  
 
“Het was geen ondervraging. Ik vond dat fijn omdat ik echt de controle kon nemen. En zij moedigde 
dat aan. Ze zij ook: ‘Als er iets is waar je je niet comfortabel bij voelt en waarover je niet wil praten, 
hoef je dat niet te doen’. Ik denk dat dat fantastisch is omdat ik mezelf altijd teveel pushte en dat 
zou waarschijnlijk maar meer schade gedaan hebben.” 
 
“Haar aanpak sloot aan bij mijn noden. Ik was echt heel onzeker over zaken en twijfelde constant 
en zij was echt geruststellend en deed mij sterker voelen. Dat ik mensen niet over me heen moest 
laten lopen, dat ik het waard ben om zelfvertrouwen te hebben en dat ik op mijn eigen emoties mag 
vertrouwen. Ik prijs me gelukkig omdat we een echte connectie hadden en overeenkwamen over 
wat ik nodig had”  
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Therapeutische interventies 
 
Amy: “Mijn vader had absolute macht. Ik kon mezelf 
nooit uitdrukken of iets tonen omdat ik bang was voor 
de gevolgen.  
 
Therapeut: “Ja. Je zegt dat zelf het minste tonen van 
je emoties gevolgen had bij je vader. En nu heb je het 
moeilijk om beslissingen te nemen… omdat elke 
keuze impliceert dat er gevolgen zijn. Ik wil niet te snel 
conclusies trekken, maar we zien daar een zekere 
gelijkenis.”  
 
Amy: “Als ik emotioneel ben, ben ik bang om naar mezelf te luisteren. Ik dacht altijd dat ik mij gek 
gedroeg op zo’n momenten. En ik sloot ze (emoties) onmiddellijk af, maar nu weet ik niet meer of 
dat goed of slecht is. En daarom panikeer ik, ben ik bang. Ik begrijp mijzelf precies niet meer en dat 
verwart mij heel erg.” 
 
Therapeut: (expressief) “En het verwart je omdat je niet gewoon bent ernaar te luisteren. Het is 
eenvoudiger als we zwart of wit kunnen zeggen en dat heeft voor een lange tijd gewerkt. Maar nu 
wordt het complexer en alles wat je probeerde weg te stoppen komt terug aan de oppervlakte, en 
dat dwingt je om te luisteren. En dat ben je niet gewoon en maakt je bang en doet je panikeren” 
(ondersteunend) “Maar je hoeft daarvoor niet bang te zijn. Dat kan stap voor stap. Het is inderdaad 
overweldigend en je mag zeker aangeven wanneer het te overweldigend wordt.” (expressief) “Je 
merkt dat je de neiging hebt je af te sluiten als je aan jezelf twijfelt en jezelf ondermijnt door tegen 
jezelf te zeggen ‘wat ik voel of denk is niet waar en ‘ben ik dit wel?’” (ondersteunend) “Maar ja, dat 
ben jij!” 
 
Amy: “Dit is zo herkenbaar op zoveel verschillende niveaus. Het is vreemd omdat ik denk dat ik voor 
veel andere dingen wel meer in grijstinten kan denken...” 
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En verder…` 
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5. Uitkomst- en Procesonderzoek: enkele besluiten 
 
Honderd jaar onderzoek… 
 
Onderzoeksobject van de klinische psychologie: 
- Therapeutische situatie: systematisch gebruiken van menselijke relatie voor therapeutische 

doeleinden 
- Complexe en non-lineaire processen 
- Gelaagde fenomenen 
Vertrekpunt: hoe beschouwen we en gaan we om met een klinisch probleem? 

à Basisassumpties: wetenschapsfilosofische kaders als 
achtergrond voor verschillende benaderingen 

à Cf. 7 kernvragen 
à Evidence-based practice: verschillende operationalisaties  

 
- Veelzijdigheid opvattingen en onderzoeksbenaderingen 

weerspiegelen complexiteit 
- Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld 

à Medisch vs contextueel 
à Specifiek vs algemeen 
à Absolute kennis vs kennis-in-context, know-how 
à Top-down vs bottom-up 
à Nomothetisch vs idiografisch perspectief 

 
- EST beweging zorgde voor meer empirische houding in de klinische 

psychologie, maar 
à  sluit heel wat bevindingen uit (patiënt- en 

therapeutfactoren, culturele inbedding, processen, …) 
à  onhoudbaarheid medisch model? 

§ One size does not fit all? 
§ Opdeling specifieke en algemene factoren als 

artefact van methode/model? 
à  Beperkingen RCT methode:  

§ Balans interne/externe validiteit 
§ Onderzoek is niet neutraal 
§ Limieten aan meten van psychische fenomenen 

 

 
 
 
 

Geen makkelijke opgave… 
 
APA (2006): “EBPP is the integration of the best available research with clinical expertise in the 
context of patient characteristics, culture, and preferences. The purpose of EBPP is to promote 
effective psychological practice and enhance public health by applying empirically supported 
principles of psychological assessment, case formulation, therapeutic relationship, and 
intervention.”  
  

Vb : percentage verbetering ifv 
therapeutische factoren (Lambert, 
1992) 

Just as there is nothing so practical as a good theory, there is 
nothing so causally decisive as a good experiment (or, more 
accurately, a meta-analytic aggregation of a body of such 
experiments). The major question is the extent to which RCT’s as 
they have been conducted to date provide answers to the 
questions most important to everyday clinical practice.”                                                
-Westen (2014) 
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6. EBP in de praktijk 
 
6. 1 Kloof wetenschappelijk onderzoek – praktijk 
 
- Kloof praktijk – wetenschappelijk onderzoek (theorie) (Morrow-Bradley, 1986; Abma, 2010) 

• Clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek 
• Wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische relevantie 

Volgens clinici is de theorie soms niet concreet bruikbaar in hun dagelijkse praktijk. 
• Praktische redenen: 

§ Toegankelijkheid 
Als student heb je makkelijk toegang tot verschillende databanken, maar als 
clinici niet meer. Dit heeft ook te maken met de grote hoebeelheid onderzoek 
dat er is en de moeilijkheid om daar iets zinvol uit te halen. 

§ Techniciteit (≠ opvattingen over mens en therapeutische situatie) 
Het omvat veel technisch jargon zo’n artikels, veel moeilijke statistiek. 

§ Kloof tussen formele en praktisch situationele kennis 
Enerzijds wetenschappelijk onderzoek, anderzijds kennis die we nodig hebben 
in de praktijk. 

 
Formeel vs. praktisch/situationeel denken 
 
Hoe kan men deze kloof nu begrijpen? Wat is het onderliggende aan het feit dat men met veel 
onderzoek in de praktijk niks kan doen? 
 
Aristoteles: Hoe kan men menselijke 
activiteit opdelen en welke vormen van 
denken gebruiken we daarvoor? 
 
3 vormen van menselijke activiteit: 
- Theroretiseren/ theorie 
- Produceren/ kunst, ambachten, objecten, artefacten 
- Praktiseren/ praktijk 
 
Elke vorm vereist een ander soort kennis: 
- Theoretiseren: het harde wetenschapsmodel, waarbij via formele logica en wiskundige modellen 

getracht wordt om theorie op te bouwen en op die manier wetenschap vorm te geven (episteme 
= kennis). Psychologie spiegelt zich vaak aan dit domein van de wetenschap. 

à Formeel denken 
- Produceren: dit gaat over meer technische kennis. Dit gaat niet over wat wij vandaag de dag in 

fabrieken produceren, maar het gaat over culturele artefacten en ambachtsproducten waar een 
bepaald soort technische know-how voor nodig is om dat te kunnen produceren. Dit is vandaag 
voor ons minder relevant. 

- Praktiseren: praktijk vraagt een soort praktische wijsheid die niet gebaseerd is op het formele 
denken. Dezepraktische wijsheid kan ons helpen zonder daarin algemene regels te formuleren. 
Praktisch/ situationeel denken kan ons helpen in handelingssituaties te opereren, gedrag te 
stellen. 

à Hierin moeten we psychotherapie/ psychologische hulpverlening in situeren. 
à Dit vereist onderzoeksbevindingen die voor dat kunnen gebruikt worden, daaraan 

aangepast zijn. Hierin kunnen we de kloof situeren. Veel onderzoeksbevindingen (niet 
allemaal) zijn meer gebaseerd op dat formeel denken. 
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DUS: 
 
- Klinische situatie: hierin is praktisch/ situationeel denken nodig. 

• Complex en dynamisch 
• Context 
• Voortdurend beslissingsproces van de hulpverlener 

 
- Formeel denken: 

• Regelgebaseerd 
Als…, dan… . 

• Algemeen 
Probleem: groeps- vs individueel nivea. 

Vb: algemene uitspraken over is een therapie effectief of niet. Hiermee weten 
we niet of die therapie werkt bij de persoon die voor je zit. 

 
- Praktisch/situationeel denken: 

• Complexe denkvorm 
• Verloopt (groten)deels buiten bewustzijn, automatisch  

Maar dit is gebaseerd op een bepaalde kennisbasis (zie volgende stukje). 
• Belang reflectie 

Hebben mijn beslissingen het gewenste effect? Neem ik als clinicus de juiste 
beslissingen? 

 
Kennis in de klinische praktijk 
 
Aard kennisbasis praktisch/situationeel denken: 
 
- Meervoudig, ingewikkeld en veranderend 

+ voor iedereen anders 
- Bestaat uit: 

• Cultuur (algemeen en specifiek) 
Achtergrond, opleiding, theoretische stroming die je aanspreekt… bepaalt je 
denken. 

• Theorie 
• Wetenschappelijk onderzoek 
• Ervaring (zelf en plaatsvervangend) 

Niet alleen je eigen ervaring, maar ook plaatsvervangende ervaring (leren van 
collega’s, ervaring van anderen) vergroot ook je kennis en 
handelingsmogelijkheden. 

• … 
Geheel van waaruit je de werkelijkheid bekijkt = “apperceptieve massa”. Het verandert 
voortdurend en bestaat uit heel veel lagen en wordt altijd maar complexer. 

- Vertaling wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk  
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Functie kennisbasis praktisch/situationeel denken: 
 
Op welke manier stuurt de apperceptieve massa het handelen? Zonder kennisbasis zien wij heel 
weinig. Vb: de handelingen bij curling lijken als buitenstaander heel zonloos, maar toch hebben 
deze sporters vele redenen om de handelingen te verrichten die ze verrichten.  
 
- Organiseert ervaring 

Sommige dingen gaan naar de voorgrond, sommige dingen gaan naar de achtergrond, maar 
zonder kennis zien we nauwelijks iets. 

- Verfijnt beslissingsproces 
Hoe uitgebreider en ingewikkelder de kennisbasis, hoe fijner het beslissingsproces. 

- Niet determinerend 
Elke beslissing beoogt iets, een bepaald effect, maar is nooit determinerend. We kunnen 
nooit met zekerheid weten of onze handeling het beoogde effect gaan hebben. Het is pas 
achteraf dat we zien dat een interventie het beoogde effect niet had. We kunnen wel op basis 
van de kennis die we hebben anticiperen op dat effect. 
 

 
Plaats onderzoek in kennisbasis 
 
- Belang van APA richtlijn dat verschillende vormen van evidentie nodig zijn 
- Belang van goede descriptie in onderzoek: cf. vraag clinici naar proces-uitkomststudies die 

concreet beschrijven hoe therapie verloopt en focussen op belangrijke veranderingsmomenten 
en de therapeutische relatie  

Wetenschappelijk onderzoek is slechts een deeltje van ons kennisbestand. Als we onderzoek 
bruikbaar willen maken voor praktijk, moet het een beetje weg van de focus op formele 
informatie en dat er een goede descriptie moet zijn. Clinici hebben ook een vraag naar 
onderzoek dat hun concreet toont wat er in die behandelingen gebeurd, de concrete 
interacties tussen therapeuten en patiënten. Dit ge je niet exact herhalen maar dit is een 
rijkdom en inspiratie om meer achtergrond te kunnen putten voor de beslissingen die je zelf 
moet nemen voor je eigen patiënt. 

- RCT als bron van klinisch bruikbare kennis? 
RCT wordt algemeen als klinisch weinig bruikbaar beschouwd. Hoe kunnen we hier iets aan 
veranderen dat het wel bruikbaar maakt? 
•  Beyond pre-post 
•  Aandacht voor interindividuele verschillen 
•  Mixed method 
•  Onderzoeksproces als data  
•  Belang descriptie 
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6.2 Evidence based practice in de GGZ 
 
Hoe zien we EBP verschijnen op beleidsvlak? 
Beleid wil eenduidige antwoorden op ‘dit werkt’. Het complexe model 
wordt hier niet echt in rekening gebracht. 
 
- In hoeverre APA model aanwezig? 
- Focus op medische benadering? 

Diagnose en behandeling van een vast aantal sessies, er zijn 
ook heel weinig keuzes. 

- Technocratisering? 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In Zweden was er een poging om heel het GGZ-landschap om te vormen tot het idee: elke therapeut 
geeft cognititve gedragstherapie. Het kostte Zweden twee miljard kronen om alle therapeuten om te 
scholen. Het bleek evenveel te kosten om de schade te herstellen dan wat erin is gestoken om het 
te laten werken in de eerste plaats. Het gaat er niet over dat die therapievorm niet werkzaam is voor 
mensen, maa wel dat het algemee, vooropstellen van iedereen hetzelfde niet werkt. Zowel voor 
therapeuten als de patiënten. 

à Het niet hebben van keuze is fundamenteel problematisch. Het idee van een medisch model, 
waarbij iedereen met dezelfde diagnose dezelfde behandeling moet krijgen strookt ook niet 
met de evidentie. 

 
In richtlijnen verloopt de interpretatie van evidentie 
problematisch. 
 
De NICE-guidelines voor depressie zijn de 
nationale richtlijnen over welke behandelingen 
worden aangeboden en welke krijgen prioriteit.  
 
Er moeten nu nieuwe komen die al 4 jaar op zich 
laten wachten. 
 
Onderzoeksevidentie wordt fout geïnterpreteert en 
gebruikt binnen een politiek kader om bepaalde 
modellen naar voor te schuiven. 
 
Deze richtlijn is voorgelegd aan het veld: 
academische experten en mensen uit het klinische 
veld. Deze personen zijn fel ingegaan tegen de nieuwe richtlijn, verschillende keren, waardoor er 
nog steeds geen nieuwe richtlijn is. Deze personen kaarten aan dat er heel veel evidentie niet in 
rekening is gebracht en dat de interpretatie van de evidentie zeer problematisch is en dat het aspect 
van keuze afwezig blijft. 
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Het aspect van meer keuze en langere behandelingen kost niet veel meer aan de overheid, in 
tegenstelling wat heel veel mensen denken. 
 
Filmpje van iemand die in haar studententijd 
met psychotische ervaringen geconfronteerd 
werd. Ze heeft daarna psychologie gestudeerd. 
- Niet iedereen met psychotische ervaringen 

gaat dezelfde weg. 
- De patiënt moet actief mee gaan aangeven 

van dit werkt wel, dit werkt niet voor mij. 
- “De stemmen in mijn hoofd werden pas een 

probleem wanneer het door anderen als een 
probleem werd gezien.”: dit zal zeker niet 
voor iedereen zo zijn. Voor sommige 
mensen is die ervaring enorm beangstigend. Als een teken beschouwd wordt als een symptoom, 
pas dan werd het voor haar bedreigend. De manier waarop wij mensen benaderen heeft een 
grote impact. 

- “De gezondheid is de afwezigheid van enig leiden.” 
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“De nieuwe GGZ” 
 
Beweging vanuit Nederlandse GGZ 
- Jim Van Os: nederlandse psychiater die veel bezig is hoe 

men in GGZ anders kan denken. 
- Van een Platonisch gezondheidsideaal…  

• Afwezigheid van ziekte  
• Complete staat van welbevinden 
• Scherp onderscheid ziek-gezond 
• Passieve positie cliënt, expertpositie hulpverlener 

- naar een positieve definiëring van gezondheid: 
• “Het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, 

lichamelijke en sociale uitdagingen.” 
• Aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving 

§ Gezondheid als continuüm 
§ Actieve betrokkenheid cliënt (empowerment) 
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Voorbeeld examenvragen 
 

Uitkomst- en procesonderzoek 
 
1a) Een onderzoeksteam wil een RCT doen naar de effectiviteit van kortdurende 
psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie voor de 
behandeling van depressie. De hoofdonderzoeker is zelf psychodynamisch therapeut en is 
overtuigd voorstander van deze behandelvorm. Welke term wordt gebruikt om het effect aan 
te duiden dat de overtuiging van deze onderzoeker kan hebben op de studieresultaten? Leg 
de term en het mogelijke effect ook uit. 
 
Term: Allegiance effect 
Uitleg: geloof onderzoeker in superioriteit behandeling en in superieure validiteit van de theorie over 
verandering die ermee geassocieerd is  
Mogelijk effect: 'vinden wat je zoekt': hier: PDT beste resultaten à Allegiance bedreigt de interne 
validiteit experimenteel onderzoek omdat het invloed heeft op beslissingen die moeten genomen 
worden bij het opzetten van een RCT studie (welke instrumenten, welke therapeuten...). Interne 
validiteit wordt bedreigd als er plausibele alternatieve verklaringen zijn voor de resultaten en 
allegiance is zo'n mogelijke verklaring. (Uitbreiding: zeker bij relatieve effecten: altijd kleine 
verschillen à allegiance kan die kleine verschillen vertekenen.) 
 
1b) Een stuk van de controverse rond het RCT design om effectiviteit te onderzoeken is 
gerelateerd aan een nog steeds actueel debat tussen twee modellen om naar de 
werkzaamheid van psychotherapie te kijken. 
- Welke twee modellen? 
- Welke voorspellingen over het effect uit vraag 1a. worden op grond van deze twee 

modellen gemaakt? 
- Hoe hangt deze voorspellingen samen met de epistemologische assumpties van deze 

modellen? Bespreek bondig. 
 

- Welke twee modellen? (kennisvraag, lessen uitkomst- en procesonderzoek) 
Medisch en Contextueel model  

- Welke voorspellingen over bovenstaand effect worden op grond van deze twee modellen 
gemaakt? (kennisvraag, lessen uitkomst- en procesonderzoek) 
• Contextueel model: allegiance is belangrijk. Betreft overtuigd zijn van de rationale van een 

theoretisch model en behandelaanpak. Zal ook via onderzoeker een invloed hebben. 
• Medisch model: allegiance is niet of weinig belangrijk. Belangrijkste is uitvoeren behandeling 

zoals voorgeschreven. Voorkeuren of overtuigd zijn van de onderzoeker van een model zal 
hierop weinig invloed hebben. 

- Hoe hangt dit samen met de epistemologische assumpties van deze modellen? Bespreek 
bondig. (inzichtsvraag, lessen basismodellen wetenschappelijk onderzoek) 
• Medisch model gaat eerder uit van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de onderzoeker 

(cf. (post-)positivisme: dualisme/objectivisme). De technisch correcte toepassing van 
interventies staat centraal en het geloof of voorkeur van een onderzoeker (of therapeut) wordt 
niet verondersteld hier veel invloed op te hebben.  

• Het contextueel model vertrekt wel van een belangrijke rol van het geloof in de rationale (van 
onderzoeker en therapeut) om de werkzaamheid van een behandeling te begrijpen en 
beschouwt in die zin de onderzoeker (en therapeut) veel minder als een neutrale 
buitenstaander wat meer aansluit bij een transactionele/subjectivistische epistemologische 
positie.  
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Ethiek en deontologie 
 
Een psychologe is werkzaam op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 
en vindt het belangrijk om bij afspraken met zowel patiënten als collega's steeds goed op tijd 
te zijn. Dit is een waarde op ......................... niveau. Ze is in het algemeen erg stipt en vindt 
dit ook belangrijk. We kunnen dit dus ook een ....................... noemen. Met collega's reflecteert 
ze graag over de universaliteit versus cultuurgebondenheid van waarden. Dergelijke 
vraagstukken zijn het onderwerp van de .................................... Nu wordt op de afdeling 
iemand opgenomen die omwille van zijn religieuze achtergrond geen hand wil geven aan 
vrouwen. De psychologe vindt het echter belangrijk om mensen bij een individueel gesprek 
steeds een hand te geven bij het binnenkomen en vraagt zich af hoe hiermee om te gaan. Om 
welk principe draait dit dilemma vooral? Leg uit wat dit betekent in en hoe de psychologe 
vanuit deze principes met deze situatie zou kunnen omgaan. 
 
Een psychologe is werkzaam op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis en vindt 
het belangrijk om bij afspraken met zowel patiënten als collega's steeds goed op tijd te zijn. Dit is 
een waarde op micro- niveau. Ze is in het algemeen erg stipt en vindt dit ook belangrijk. We kunnen 
dit dus ook een deugd noemen. Met collega's reflecteert ze graag over de universaliteit versus 
cultuurgebondenheid van waarden. Dergelijke vraagstukken zijn het onderwerp van de meta-
ethiek. Nu wordt op de afdeling iemand opgenomen die omwille van zijn religieuze achtergrond 
geen hand wil geven aan vrouwen. De psychologe vindt het echter belangrijk om mensen bij een 
individueel gesprek steeds een hand te geven bij het binnenkomen en vraagt zich af hoe hiermee 
om te gaan. Om welk principe draait dit dilemma vooral? Leg kort uit wat dit betekent in deze 
specifieke situatie en hoe de psychologe vanuit deze principes met deze situatie zou kunnen 
omgaan. 
- Principe: Respect voor morele waarden – zelfbeschikkingsrecht 
- Uitleg: therapie is onvermijdelijk een waardegeladen proces. De plicht tot eerbied voor morele 

waarden (of het respecteren van zelfbeschikkingsrecht) impliceert respect voor iemands 
waarden zonder discriminatie, ook al zijn deze waarden verschillend van de hulpverlener zijn of 
haar eigen waarden. Binnen een professionele context mogen psychologen dus niet zomaar 
waarden opleggen, zoals hier een hand geven. Dit betekent ook dat ze zich bewust dienen te 
zijn dat in hun dagelijks handelen heel wat waarden verschijnen, zoals in het geven van een 
hand. Uitbreiding/nuancering: Iemand accepteren en waarden respecteren betekent echter niet 
dat er binnen therapie geen ruimte kan gecreëerd worden waarin waarden ondervraagd worden 
of bespreekbaar worden gemaakt. In dit geval is het alleszins belangrijk dat de psycholoog zich 
bewust is van de aanwezigheid van waarden, de (culturele) relativiteit van eigen persoonlijke 
voorkeuren... wat deskundigheid vraagt.  

(In dit soort vragen zou bijvoorbeeld ook kunnen gevraagd worden om een bepaald dilemma te 
bespreken vanuit de drie normatieve theorieën of aan de hand van het stappenplan van Rothfusz.) 
 
 
 
 
 


