
Inleiding tot modellen tot modellen in de klinische psychologie 
Inleiding

Mensen wachten zo lang mogelijk om naar een psycholoog te gaan -> grote kwetsbaarheid

Mensen die bij klinisch psycholoog aankloppen zijn daar niet altijd volledig vrijwillig

Context van interpersoonlijke ontmoeting

Menselijke interactie is heel krachtig medium

Wie we zijn is voor groot deel afhankelijk van relevante anderen

Interactie zorgt voor sterkste ervaringen (verliefdheid, kritiek, …)

Hoeveelheid tijd dat je met mensen spendeert is heel weinig, vooral in vergelijking met hoe lang 
mensen wachten om de stap te zetten naar een klinisch psycholoog

Binnen een uur proberen een verschil te maken (belangrijke anderen hebben dit ook al 
geprobeerd en geen effect gehad!)

Leren binnen een uur iets in beweging te brengen (op een verantwoorde manier) -> naar zijn/haar 
waarden

Per definitie moet je zelf ook groeien, uit comfort zone, risico’s -> eigen baggage aanpakken

Student van heel wat theorieën en vakken, maar ook student van het leven (om in te kunnen 
leven, mensen aanmoedigen om te experimenteren)

Cursus voor iedereen interessant

Beide professoren hebben klinische ervaring, waarin ze ervaring hebben sijpelt wel door

Niet zij (patiënten) versus wij (zorgverleners) 

Groot aantal van mensen ontwikkelt psychopathologische problemen -> ook veel in onze groep

Menselijk en competent traject als eindterm -> richting kiezen als oprechte interesse

De eindcompetenties zijn kennis, vaardigheden én attitudes

Attitude: kennis als bouwsteen, maar ontwikkelt zich ook steeds -> cijfers moeten geïnterpreteerd 
worden. Met kennis moet je leren (kritisch) denken.

Vaardigheden om mét je persoon te werken

2/3 denkt klinische te willen studeren

Boek om vaardigheden te oefenen (inhoud + online oefeningen)

-> gerust al beginnen lezen, later pas colleges

Nog geen online oefeningen

Reader kopen bij Topcopy op woensdag (Engelstalige artikelen)

Instructieboekje voor opdrachten gespreksvaardigheden vanaf oktober online

Gespreksvaardigheid ook nodig in andere velden bv. HR

Ethiek heel erg belangrijk bij klinisch gesprek

Gastlessen over psychotherapeutische scholen

Engelstalige literatuur omdat je engelstalige artikelen moet kunnen lezen, ook voor originele sterke 
standpunten (niet vertaald en watered down)

Na artikel kunnen antwoord geven op de zelfstudie vragen

Meeste artikelen over reader gaan over wetenschappelijk onderzoek

Voor klinische vaardigheden is het boek waar je al in kan beginnen lezen

Gastlessen zijn examenstof

Altijd livestream en opnames

Slides kunnen veranderen

1/4 heeft te maken met gespreksvaardigheden, de rest is examen

Pls stel vragen aan hem

Motto van de cursus: believe those who are seeking the truth, doubt those who find it

Inloop uur op ?dinsdagochtend? -> via link kan je babbelen en vragen stellen

Engageer jezelf ook buiten de cursus (lid van VPPK!)

Modellen worden aangeboden in 2e en 3e jaar bachelor

In 3e bachelor: Experimentele psychopathologie, ontwikkelingspathologie, 
gezondheidspsychologie, psycho-analyse, interpersoonlijk model

Model: een beargumenteerd standpunt dat tracht om complexe fenomenen te beschrijven en 
inzichtelijk te maken. Modellen kunnen verschillen in niveau van descriptief tot formeel-
mathematisch

Modellen in de klinische psychologie: samenhangend geheel aan filosofische en theoretische 
posities ivm de mens en menselijk lijden vanwaaruit een verhouding en benadering volgen 
omtrent zorg en behandeling voor psychisch lijden

Multiperspectivisme als vertrekpunt: in vraagstelling en perspectief 

Wat is mis met deze man?

De vraagstelling en zienswijze heeft directe effecten op:
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• Verhouding tot de man

• Visie op de noodzaak én insteek van behandeling

-> Gezien de complexiteit van menselijk gedrag is multiperspectivisme essentieel!

-> Verschillende invalshoeken flexibel leren innemen en kunnen evalueren op sterktes en zwaktes

7 kernvragen:

• Wat is de visie op

• De mens

• Normaliteit/Abnormaliteit

• Etiologie en veerkracht


• Wat is volgens een model:

• Kernconcepten

• helpende/belemmerende factoren voor verandering

• Processen van verandering

• De rol van context


1. Het veld van de klinische psychologie

1.1 Introductie

“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 produyctively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community” 
-WHO

“The field of Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, 
and alleviate maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote human adaptation, 
adjustment, and personal development. Clinical Psychology focuses on the intellectual, 
emotional, biological, psychological, social, and behavioral aspects of human functioning across 
the life span, in varying cultures, and at all socioeconomic levels.” - APA

Wetenschap: klinische psychologie is gebaseerd op psychologische theorieën en principes

Enerzijds 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 psychologische component, maar bekijkt het geheel van 
functioneren (biopsychosociaal model).


1.2 Settings in de klinische psychologie

Populaties:
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• Kinderen

• Adolescenten

• Volwassenen

• Ouderen

• Gezinnen

Psychologen hebben een groot scala aan settings en ook taken:

• Diagnostiek

• therapie, revalidatie

• Begeleiding

• Advies, psycho-educatie

• Preventie, beleid

• Onderzoek, onderwijs


1.3 Beroepen in de klinische psychologie

Positie van de klinische psychologie

• Zorg voor de lijdende mens

• Multidisciplinaire context

• Psychologie

• Psychiatrie: medische visie

• Alternatief: zorg voor de ziel, spiritualiteit, alternatieve behandelingen, …


Klinische psychologie:

• Ruim praktijkveld

• Biopsychosociaal model -> multidisciplinair werken

• Psychiater

• Maatschappelijk werker

• Ergotherapeuten

• Psychiatrisch verpleegkundigen

• …


Plaats van de klinisch psycholoog?

• Recente veranderingen in wetgeving

• Wettelijke bescherming van beroep van klinisch psycholoog (& Psychotherapeut)

• Duidelijker statuut

• Terugbetaling (?)

• Vereisten


• Relevant?

Klinisch psycholoog: breed takenpakket (diagnostiek, preventie en behandeling)

“(…) 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 va, een 
psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon 
te behandelen of te begeleiden.”

Psychotherapeut: “therapeut” gebruikt als verzamelnaam voor iemand die beroepsmatig een 
methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen -> focus op 
behandeling

“(…) 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 een psychotherapeutisch 
referentiekader, ten aanzien van dat individu of van een groep individuen, als een volwaardig 
systeem beschouwd, waarvan dat individu deel uitmaakt.”


2. Basismodellen in de klinische psychologie

2.1 Inleiding

Kennisleer/epistemologie: studie van de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van 
kennis

Aka: Hoe bestuderen we dé mens?

Grote paradigma’s zijn belangrijk (KDA)

Artikel van Ponterotto te kennen: ideeën over verschillende filosofische tradities en hoe zij staan 
tegenover het bestuderen van de mens
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2.2 Wetenschapsfilosofische achtergrond


Modernisme:

• Positivisme

• Post-positivisme

Post-modernisme:

• (Sociaal-) constructivisme

• Kritisch-ideologisch 

Positivisme: leerwetten proberen ontdekken die voor alle mensen geldend zijn -> kritisch 
ideologisch: eerder over subjectieve beleving (vaak minderheidsgroepen)

Vraagstellingen en ideeën zijn heel erg bepalend over onderzoeksvragen en reikwijdte (bv. 
Maximaal generaliseren of onderzoek bij 1 bepaald persoon)

Zo objectief mogelijk <-> uitspraken binnen context, onderzoeker geeft mee vorm

Psychologie op zoek naar algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie): Nomothetisch 
(groepsniveau) -> meetbaar maken (objectiveren van variabelen)

Objectiveren van psychologie is belangrijke en moeilijke stap

Wat is dat concept (bv. Depressie) eigenlijk? Welke variabele meten we?

Grote lol van wetmatigheden is om voorspellingen te kunnen doen

Doel van onderzoek: verklaring die leidt tot predictie en controle van fenomenen (hier 
psychopathologie)

Op basis van die kennis ingrijpen

Hypothetisch deductieve methode:

• Starten met observatie

• Inductie: formuleren algemene wetmatigheden

• Deductie: formuleren specifieke hypotheses

• Toetsen

• Evaluatie

• Terug naar observatie

Veel cannabisgebruik -> psychoses

Veroorzaakt cannabis psychoses? 
Gebruiken jongeren cannabis wanneer ze psychotische klachten hebben? Zelf-medicatie 
hypothese

Deducties maken van zelf-medicatie hypothese en testen

-> altijd vervolgonderzoek

Merendeel van onderzoek is van dit type
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(Post-)positivisme: kritieken

• Dominantie kwantitatieve methodes -> verlies mogelijks andere belangrijke variabelen

• Geen aandacht voor betekenis en motivatie van menselijk gedrag

• Artificiële onderzoekscontext doet relevantie voor onderzochte populatie dalen

• Andere variabelen onder controle houden -> generaliseerbaar


• Niet toepasbaar zijn van algemene resultaten op individuele gevallen

• Beperkte aandacht voor socio-culturele inbedding van psychische problemen

• Decontextualiseren: vergeten dat die factoren wel effectief van belang zijn


(Sociaal-) constructivisme

• 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 

• Taal is een van de belangrijkste vehikels waardoor we kijken naar de wereld


• Realiteit van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van woorden en teksten)

• Abnormal psychology: eigenlijk foute term voor depressie, …

• Momenteel discussie over een correcte term


• Context!

• Sociale realiteit wordt actief geco-construeerd door mensen

• Op het moment dat je mensen onderzoekt, ga je als onderzoeker met mensen een sociale 

constructie aan -> bepalend voor onderzoek (bv. Vragen die je stelt)

Constructivisme en sociaal constructionisme

• Constructivisme: mens is voortdurend betrokken in het verwerken en evalueren van de 

omgeving en daarop te reageren o.b.v. een betekenisverlenend proces -> belang cognitieve 
processen


• Sociaal constructivisme: dat proces van constructie wordt sociaal gemedieerd -> belang relaties 
en interacties


Implicaties voor klinische psychologie

• Stoornissen zijn eveneens socio-cultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in functie van 

machtsstructuren)

• Geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit

• Belang van subjectief geleefde ervaring

• Geen of geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces

Mensen zijn psychisch ziek -> implicaties, machtsverhouding (normaal vs. abnormaal)

Voorspelbaarheid (preventie en behandeling) is niet groot

Implicaties voor onderzoek

• Relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal: wat gebeurt er tussen mensen?

• Belang van taal: identiteit als narratieve constructie

• Geen streven naar absolute, wel naar bruikbare kennis, modellen van psychisch functioneren, 

psychopathologie, behandeling, …

• Kennis, onderzoeksresultaten bestaan nooit op zich (niet universeel), context altijd belangrijk

Wetenschapsfilosofische achtergronden hebben vaak impliciet een invloed

Elk kader heeft sterke en zwakke kanten -> staan naast elkaar (niet beter of slechter)

Postmodernisme: kritiek

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

• A deep mistrust of reason, especially that imparted by science and logic

• A rejection of science as a “priviliged” means of acquiring knowledge, along with the belief that 

other means of knowledge acquisition are equally valid

• Pessimism about scientific progress

• Subjectivism, and the accompanying notion that tje world is largely socially constructed

• Extreme relativism, along with a denial of universal scientific truths 

Wetenschapsfilosofische achtergrond

• Impliciet aanwezig

• 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)


2.3 Metamodellen: medische vs. Contextuele visie

Historische wortels van deze discussie: unieke positie klinische psychologie

Psychologie:

• Psychische processen
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• Cognitie, emotie, gedrag

• Praten

Psychiatrie:

• Medische visie

• Biologische psychiatrie

• Medicamenteus

• Ernstigere pathologie

Alternatief:

• Moreel oordeel

• Zorg voor de ziel/zingeving/genezing

• O.a. religie, spiritualiteit, alternatieve behandelingen

Wampold is belangrijke denker in wereld van psychotherapie (al voor decennia)

-> contextuele visie, hij heeft heel grote meta-analyses gedaan

Voor veel stoornissen liggen de effecten van verschillende bonafide behandelingen heel dicht bij 
elkaar

3 classificatiesystemen voor behandelingen:

• Biologische behandelingen

• Psychologische

• Supernatural 

Andere categoriastie: wetenschappelijke validiteit

Wetenschappelijk valide: wetenschappelijk onderbouwde rationale, effectiviteitsonderzoek

Wetenschappelijke validiteit zien we vaak als logisch, aangetoond dat het werkt -> medische 
denkwijze (ingrediënten die meer zijn dan placebo)

Daar tegenover staat een contextuele visie

Problemen ontstaan wanneer we in een specifieke context niet meer vooruit kunnen, 
gedemoraliseerd raken -> medische visie is redelijk recent, daarvoor gebruikte men rituelen, …

Moeten we wetenschap niet meer richten op essentiële processen betrokken bij verandering?

Binnen medische visie missen we bv. Warme relatie, vertrouwen, ….

Warme relatie met empathische hulpverlener is belangrijk (dus niet enkel medisch bekijken)

Kenmerken van het medisch model:


Patient met ziekte/stoornis -> impliciete relaties

• Machtsverhouding (expert - patiënt)

• Kennisverhouding (expert- patiënt)

• Type relatie (afstandelijk)

- > toenemende aandacht voor ervaringsdeskundigheid (beluisteren/betrokkenheid/

beslissingsproces) 

• Arts moet kalm rustig, op redelijke afstand kijken wat er met jou mis is

• Ervaringsdeskundigheid staat al veel centraler dan vroeger

• Medisch: prognose, ook interventies -> positivistische visie

Focus op symptomen en syndromen

• Classificatiesystemen: wanneer spreken we over een stoornis? 

• Sociaal-maatschappelijke standaard (bv. Te druk -> ADHD)


• Wat is de aard van mentale problemen?

• Huidige classificatiesystemen:

• DSM-V

• ICD-11


• Stoornis/ziekteconcept:

• Interferentie met functioneren

• Lijden (van de persoon zelf of anderen)


• Morele connotatie van ziekte/stoornis:

+ Ziekte/stoornis is verontschuldigend

- Suggereert disfunctionele reactie/persoon (Wakefield)


• Maatschappelijke tendens: neiging om merel gedrag onder te brengen naar stoornissen

• Bv. Trump snel gelabeld (niet als irritant maar als) narcist


• Alternatieve visies (selectie)

• Humanistische visie (Carl Rogers): lijden signaleert blokkades naar persoonlijke ontwikkeling 

en groei -> focus op persoon

• Psychische klachten als evolutionair adaptieve reactie op uiterst problematische 

omstandigheden (bv. Paul Gilbert) (depressie om energie te besparen)
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• Psychoanalytisch: symptomen zijn geen stoornis maar een uiting van tekort, verkeerde 
ontwikkeling

- > heel verschillende kijk op wat zijn symptomen?


• Bevraging van patiënten: zeer gemengde meningen over het nut van ‘labels’

+ Verontschuldigend/Verhelderend

• Label is de reden waardoor je bepaalde dingen niet kan (bv. depressie, het is normaal dat 

je niet meer kan werken) -> verontschuldigend (belangrijke meerwaarde), ik ben niet de 
enige die dit heeft 


• Label kan zaken verhelderen (sociale interactie loopt al altijd moeilijk, diagnose ASS is 
verhelderend)


- Demoralizerend/stigma/onbegrepen/afstandelijk 

• Labels kunnen demotiverend werken (bv. schizofrenie, progressief verloop, bv. 

Persoonlijkheidsstoornis -> beoordelend)

Terminologie: diagnose, prognose etc. 

• Binnen en tussen verschillende stoornissen hebben mensen heel verschillende visies over 

psychiatrische labels

• stigma: bepaalde labels hebben duidelijk negatieve connotatie

• Label kan ervoor zorgen dat je niet meer serieus geworden wordt

• Sane in insane places -> eens je een label hebt kun je het moeilijk kwijtraken

• Veel verschillende manieren om om te gaan met labels

• Reactie van ene persoon is heel anders dan reactie van andere persoon

• Verschuilen achter label <-> label op goede manier aanbrengen

• Zoektocht …

Zoektocht naar een (relatief) éénduidige set oorzaken voor een afgeleide stoornis 

• Niet per sé biologisch, maar 1 uitleg voor groep mensen die stoornis heeft

• Veel geld in biologie gepompt in de hoop dat dat de oplossing was

Evidence-based practice: gebruik maken van wetenschappelijke informatie (morele plicht)


Medische visie: oorzaken

Positivistische benadering -> empirisch onderzoek

Oorzaken: wetenschappelijke verklaringsmodellen

• Biologische factoren: genen, biochemische processen, hersenafwijkingen, …

• Sociale factoren: maladaptieve opvoeding, chronische stres, …

• Psychologische factoren: vaardigheidstekort, maladaptieve cognities, leergeschiedenis, …

Sociale factoren van het individu, maar ook de maatschappij

Feedback tussen biologische, sociale en psychologische factoren

Processen beïnvloedden elkaar wederkerig 

Interactie tussen kwetsbaarheid en stress

Biopsychosociale model (Engel, 1977): verklaringsmodellen

• Biologische factoren -> psychopathologie

• Biologische factoren -> biologische psychiatrie

• Sociale factoren -> epidemiologie

-> toenemend onderzoek naar interacties

Biologische psychiatrie: kennis van de biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de 
psychologische stoornissen

• Structurele en functionele hersenafwijkingen

• Biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endocrinologie)

• Genetische invloeden/afwijkingen (GxE)

Hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabele in isolatie is vaak beperkt -> biologie is 
dus maar 1 van de factoren

=> interactie biologie, psychologie en omgeving

Biologische psychiatrie is meest gefund

Diathesis-stress model

• Diathesis = predispositie, kwetsbaarheid: biologisch gegeven

• Biologische kwetsbaarheid: genetica, vroege aversieve ervaringen (soms uitgebreid naar 

psychologische variabelen)

• De noodzakelijke antecedente conditie

• Kwetsbaarheid voor stressoren

Biologische predispositie om een bepaalde stoornis te hebben

Of die stoornis tot uitkoming komt hangt af van de hoeveelheid stress (nare levenservaringen)

= Nare deterministische visie
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-> differential susceptibility model: niet meer kwetsbaar, maar meer reactief. Genetische 
predispositie zorgt er ook voor dat bij positieve omgeving de persoon meer excelleert

Kwetsbaarheid:

• Biologische factoren (genen, brein, …)

• Sociale factoren (opvoeding, …)

• Psychologische factoren (negatief zelfbeeld)

Stress:

• Biologische trigger (begin ziekte, blootstelling, …)

• Sociale trigger (trauma, verlies, …)

• Psychologische trigger (controleverlies, vertrouwensbreuk, …)

Psychologische en sociale factoren kunnen ook fungeren als predispositie

Caspi et al. (2003): poster boy van diathese-stress model

Wat is de kans op het ontwikkelen van depressieve klachten/symptomen?

• Y-as depressiviteit

• X-as zijn negatieve levensgebeurtenissen

• Curve vergelijken voor verschillende genen

Kandidaat gen: transport van serotonine in het brein (veel stijlere grafiek)

Genetische predispositie doet weinig wanneer er weinig stresserende gebeurtenissen zijn

Bij veel stresserende gebeurtenissen ervaren mensen met genetische predispositie meer 
depressieve klachten

Bevindingen van Caspi niet gerepliceerd -> eerder kijken naar volledige gen (niet 1 kandidaat gen)

Psychische stoornis is een set van afspraken -> niet 1 mechanisme

Nieuwste manier om kijken naar onderzoek naar psychische stoornissen

Systemen die over stoornissen relevant zijn (trans-diagnostisch) -> genen daarbij betrokken

Niet per stoornis bekijken maar biologische systemen

Niet alleen kijken naar genen, maar ook neuropsychologie (chemische effecten)

-> circuits eerst bij dieren bekijken en dan naar mensen

Commentaar biopsychosociaal model:

• In biopsychosociale visies is een biologische predispositie noodzakelijk

• Veel discussie over biologie als oorzakelijke/noodzakelijke factor

• Tegenbeweging na ‘decade of the brain’

Nog steeds eerder medische visie

Conceptuele problemen van het medisch model:

• Psychische problemen: geen duidelijk, enkelvoudig en psychisch substraat

• Complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren

• Progressie op het vlak van behandeluitkomsten binnen klinische psychologie/psychiatrie is 

teleurstellend

• Objectiverende benadering gaat ten koste van subjectiviteit en begrip

Belangrijkste commentaar:

• Veel nadruk op biologische predispositie: brein is ook heel plastisch en beïnvloedbaar

• Socio-maatschappelijke factoren serieuzer pakken

• Ook mensen die depressief zijn, maar niet voldoen aan typisch depressieve beeld (niet uit bed 

komen etc.)

• Onze behandelingen zijn de laatste jaren niet veel beter dan vroegere behandelingen (ondanks 

miljoenen euros)

• Zo objectief mogelijk: individuele betekenis gaat verloren -> contextuele visie

• Werking van therapie, match therapeut en patient heel belangrijk (niet welke soort therapie)


Contextuele visie (veel varianten):

• Unieke narratieve constructie patiënt is cruciaal

• Werking therapie zijn afhankelijk van de match tussen de constructie van de patiënt en 

hulpverlener

• Jerome Frank: demoralisatie

• Zie artikel Wampold

Hoeveelheid onderzoek naar sociale factoren is veel minder dan biologisch

Sociale factoren hebben een brede invloed:

• Definiëring van normaal vs. Gestoord gedrag

• Herkenning/erkenning psychische stoornissen

• Stiefmoederlijk behandeld binnen diathesis-stress modellen

• Sociale drivers van psychopathologie

• Definiëring normaal vs. Gestoord evolueert (bv. Wat is pathologische rouw?)
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• Armoede en stress

• Maatschappelijke tendensen

• Welzijn 

• Focus op mentaal welzijn -> slechtere reactie op stress

• Moeilijke anagram taak (moeilijkere induceren stress)

• Relatief neutrale context vs. Onderzoeksleider die positieve boodschappen deelt (jij bepaalt 

je eigen geluk) vs. Positieve boodschappen zonder anagram

• Meer stress in 2e conditie


• Grote focus op je goed voelen -> bij falen lokt dat veel narigheid uit

Nieuwe Paradigma’s

Veel mensen die willen breken met medische visie

Power Threat Meaning Framework (BPS, 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.”

Vaak de vraag (vanuit medische visie): wat is er mis met jou?

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 Threaths 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 kind of threat response are you using?)

Klachten zijn adaptieve responsen wanneer omgeving mis is die blijven persisteren

ipv wat is mis met jou? -> Wat is gebeurd met jou? (contextuele visie)

Emanciperende theorie

Evidence-based practice (EBP) model:

• Vraagt van de clinicus om continu de vraag van de cliënt te relateren aan de huidige stand van 

onderzoek op een klinisch verantwoorde wijze

• Benadrukt de relevantie van het informeren van patiënten gebaseerd op de beste beschikbare 

onderzoeksevidentie over geëigende opties voor diagnostiek, preventie of 
interventiemogelijkheden


Levenslang leren als clinicus (dingen die je aanbiedt moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn)

Samengaan van verschillende componenten

• Klinische competentie

• Onderzoekskennis

• Voorkeur patiënt

McFall’s manifesto for a science of clinical psychology (1991):

• Cardinal principle: Scientific clinical psychology is the only legitimate and acceptable form of 

clinical psychology

• First corollary: psychological services should not be administered to the public (except under 

strict experimental conditions) until they have met the four minimal criteria:

• Exact nature of the service clearly described

• Claimed benefits explicitly stated

• Claimed benefits scientifically validated

• Possible negative side effects that might outweigh any benefits empirically ruled out


• Second corollary: primary and overriding objective doctoral programs in clinical psychology 
must be to produce the most competent clinical scientists possible


Potentiële negatieve effecten moeten ook onderzocht worden en de positieve effecten moeten 
duidelijk groter zijn

Kritiek op EBP perspectief in klinische psychologie:

• Groepsdata kan niet worden toegepast op een individu

• Problemen van cliënten zijn nog altijd niet onderzocht en we kunnen niet wachten tot er 

onderzoek is

• Elk individu is een unieke constellatie van ervaringen, cultuur en sociale context dus niet te 

begrijpen door algemene psychologische wetmatigheden

• Klinische ervaring en intuïtie zijn relevanter dan wetenschap

Wetenschap of klinische intuïtie belangrijker?

Gedachtenexperiment: 
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Grote ramp met veel slachtoffers -> intuïtie zegt dat direct interventie/debriefing doen het beste is, 
mensen zijn je dankbaar -> 3 jaar later hebben de mensen die debriefing hadden echter meer 
klachten (kon je op voorhand niet weten)

Zelfs als je iets slecht hebt gedaan, krijg je sociaal wenselijke feedback

Cliënten zijn vaak voor het eerst bij de psycholoog, weten zij veel of wat je doet nu effectief is of 
niet -> feedbackprobleem

Hoe valide is feedback?

• Sociale wenselijkheid

• Vergelijkingsmateriaal (client & hulpverlener)

• Korte vs. Lange termijn effecten

• Verklaring voor de beperkte effecten van ervaring op effectiviteit?

-> wetenschappelijke input cruciaal!

Gedachtenexperiment: arts heeft verouderde techniek gebruikt en probeert meerdere excuses

• Geen tijd gehad om artikels te lezen -> geen goed excuus

• Ik snap statistiek niet -> geen goed excuus

• Mijn collega’s doen dat ook niet -> geen goed excuus

• Ik kan de oudere techniek beter toepassen -> beter excuus 

Is zoiets acceptabel in de klinische psychologie? Je kan vaak minder goed de effecten inschatten

Moeilijke parallel

Volk waarmee wij werken in de klinische psychologie is minstens even kwetsbaar

Volgens Ernst is dit even problematisch

EBP en de klinische praktijk

Dilemma tussen klinische intuïties en wetenschappelijke info

Geen pleidooi tegen klinische intuïties, geen enige bron van informatie

Klinische intuïtie combineren met wetenschappelijke werkwijze

Aanvoelen dat er iets mis is -> wetenschappelijke denkwijze “wat is hier mis?”

We zitten in een belangrijke transitie periode:

• Meerdere goede databases voorhanden

• Gedifferentieerde kennis voorhanden

• Meer handigheid en vertrouwdheid met ‘just in time knowledge’

• Verhoogde interesse in disseminatie

• Open acces tijdschriften

Vroeger was er voor individuele clinicus weinig info, enkel in universiteiten

Nu in klinische praktijk kan je prima evidence based werken (wel niet zo uitgebreid als web of 
science)

Hoe zorgen we ervoor dat tijdsschriften beschikbaar worden, ook voor de gewone clinicus?

Onze prof is redacteur en maakt podcasts voor wat voor clinicus interessant is

Hoeveelheid onderzoek is gigantisch, niet te voorzien

Veel gedifferentieerd informatie, voor elke tropische stoornis die je kan verzinnen bestaat er een 
tijdschrift, wordt vaak onderzocht

Heel veel info, maar hoe vindt je het?

Kennis verandert, dus je hebt “just in time knowledge” -> recentere studies en kennis

Beschikbaarheid van open acces tijdsschriften 

Toegankelijkheid hangt af van je eigen financiële middelen -> steeds meer open acces (voor 
iedereen vrij toegankelijk) -> wetenschappers moeten betalen om daarin te mogen plaatsen

Discussie:

• Huidige invulling van evidence-based practice: medisch -> niveau van behandelpaketten per 

stoornis

• Minder aandacht voor klinisch relevante variabelen (zie de lessen over uitkomstonderzoek)

• Evidence based vs. science based

• Discussie over de brede toepassing van EBP door overheid, mutualiteiten

Trials om te bewijzen dat een vaccin effectief is zijn heel groot en duur

In psychologie hebben we ook van die studies, maar dit is makkelijker te maken voor kortdurende 
behandelingen met duidelijke uitkomsten

Voor een behandeling die jaren duurt is dat moeilijker in dat format te gooien, moeilijker aan te 
tonen wat veranderd is (bv. Persoonlijke groei)

Aanleiding tot heel veel discussie

Door enorme aandacht op behandelpakket veel minder inzicht in processen binnen klinische 
behandelingen

Uitspraken op groepsniveau -> individuele therapeuten en cliënten zijn ruis
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Multiperspectivisme vs. The one ring that rules them all

1 bepaalde behandeling

1ste lijns psychologische behandeling: kortdurend, op doorverwijzen van huisarts

-> kan er geen grotere terugbetaling zijn voor psychologische stoornissen?

Wanneer mensen zelf kunnen kiezen uit behandelingen is het effectiever

Binnen psychologie nu veel debatten over de kwaliteit van gepubliceerde studies

-> grote replicatiebeweging

Sociale psychologie komt er niet goed vanaf

Binnen klinische psychologie moeilijk te weten wat betrouwbaar is, welke gerepliceerd zijn


2.4 Wetenschappelijke aanpak

Wat zijn voor en nadelen van verschillende behandelingen? Niet zwart-wit

Alle vragenlijsten van de voorbeelden bestaan, er bestaan dus echt vragenlijsten over alles

Depressie als complexe puzzel met subvragen

Ieder type onderzoek stelt specifieke vragen

• Voorkomen van stoornissen

• Etiologie

• Instandhouding

• Behandeling

• Preventie 

Ieder type onderzoek kan bijdragen tot antwoorden

Doelstellingen van klinisch-psychologisch onderzoek:

• Beschrijving

• Predictie (risicofactoren)

• (experimentele) manipulatie

“There is nothing so practical as a good theory” (Kurt Lewin): inzicht in mechanismen van 
psychopathologie

Experimentele manipulatie: proberen manipulatie van maar 1 variabele

Stappen in onderzoek:

• Beschrijving: definiëren en categoriseren van gebeurtenissen en relaties

• Voorspellen: wat zal er gebeuren onder specifieke condities?

• Manipulatie: manipulatie van vastgestelde relaties

• Begrijpen: inzicht in de causale factoren

Kern dimensies van onderzoek:

• Indivu - populatie

• Beschrijvend - manipulatie

• Kwalitatief - kwantitatief

• Exploratief - hypothesetestend

Lockdown was bijzonder interessante manipulatie van allerlei variabelen (moeilijker om te 
onderzoeken doordat het heel veel verschillende variabelen zijn)

Geen tsunami aan psychische klachten, chronische onderschatting van onze weerbaarheid, 
lockdown was natuurlijk wel moeilijker voor mensen die al klachten hadden

Op het moment dat het met onze economie veel slechter zou gaan, zou er wel meer depressie zijn 
in de algemene populatie

Manipulatie is ongelofelijk interessant 

Bekijken aan de hand van depressieve klachten, handig om 1stoornis uit te kiezen

Van eerder beschrijvend, naar voorspellend, naar manipulatie


Beschrijvend onderzoek

Belangrijk om vervolgens scherpe hypotheses te kunnen stellen

-> welke fenomenen zijn van belang?

Typen onderzoek:

• Case study

• Observationele studies

• Experience sampling

• interview/focus groep


Case study  
Beschrijving van een client waarbij de clinicus gedetailleerde informatie verzameld over een 
individu met symptoombeschrijving, familie achtergrond, historische context, etc.
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Sigmund Freud: Anna O. (aka Berta Pappenheim)

Case study was initieel heel belangrijk -> uitgebreide traditie

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

Laat heel diepgaande beschrijving toe in relatie met klinisch psychologische behandelingen

-> kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses die gebaseerd zijn op klinische ervaringen 
(dit kan voor verschillende mensen zo werken)

Kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses die gebaseerd zijn op klinische ervaringen

Kan BEPERKT gebruikt worden om hypotheses te ondersteunen of te weerleggen

Single case designs: ABA/ABAB/etc

Klinische Interventies starten met case studies en eventueel al wat “tweaken” naar de target 
populatie

beperking: effecten kunnen te maken hebben met specifieke kenmerken van een cliënt, therapeut, 
eigen enthousiasme voor de interventie, …

Conditie met en zonder interventie: je weet niet wat een effect is van tijd en wat een effect is van 
interventie

Met single case designs kun je wel eerste data verzamelen voor initiële ideeën, …


Observationele studies

Belangrijke bron aan informatie over de wijze waarop problemen zich manifesteren, bv. 
Ambulatore monitoring bij paniek

Hoeveelheid observationele studies valt tegen

Gaat er iets vooraf een paniekaanval? Hoe zie je of iemand met depressie in remissie is?

Heel veel data gebruiken om patronen te zien die teken kunnen zijn van depressie

Hoe kun je gsm gebruiken? Bv. Stappenteller, schermtijd, aantal contacten met andere gsm’s in 
de buurt, vocalisatie van de stem (pitch)

Observationele studies these days kunnen zeer krachtig zijn dankzij bv. Gsm’s, fitbits, …


Experience sampling (ESM)

Moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving

Data verzameling via:

• Electronische dagboeken

• GSMs/computerlogs

• In combinatie met psychofysiologische maten

Gevoelens bijhouden via elektronische dagboeken

Ook klinisch is men hier veel mee bezig -> uitgebreide vragenlijst meerdere keren door de dag, 
veel genuanceerder dan meeste vragenlijsten door fluctuatie

Data van groep voorheen depressieve mensen -> high risk om opnieuw depressieve klachten te 
krijgen

Ruminactief proces is belangrijke factor om nieuwe depressieve episodes te ontwikkelen

Blauw is 1 persoon, rood is 1 persoon 

entropie: voorspelbaarheid (belangrijk in dynamisch systeem)

Hoeveelheid onvoorspelbaarheid (het ene moment voel ik mij wel goed, dan plots niet) was 
significante factor voor depressieve factor 6 maanden later

Interview & focus groepen

Binnen klinische context us de beleving van cliënten of hulpverleners vaak essentieel

• Grote hoeveelheid interviewmethoden beschikbaar (meer en minder gestructureerd)

• Variëteit aan kwalitatieve methoden om data te bekijken

• Thematische analyse

• Tekstanalyse

• …

• Zie kwalitatieve data analyse


Correlationeel onderzoek

Correctioneel onderzoek: belangrijke basisstap, geeft vaak aanleiding tot heel veel nieuwe 
hypotheses

Hangen variabele X en variabele Y samen?

Bv. Is er een relatie tussen depressie en inkomen?

Correctioneel hangen twee variabelen samen

+ Nuttig en gemakkelijk beginpunt voor onderzoek

- Laat geen uitspraken toe over de (causale) rol van factoren
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3 soorten correctioneel onderzoek:

• Cross sectioneel

• Prospectief

• Longitudinaal 


Crossectioneel onderzoek

Crossectioneel is vrij simpel, maar kan ook complexer 

Eenvoudig: is er een associatie tussen werkloosheid en depressie?

Complex: Op welke manier is Facebook gelinkt aan depressie? Faelens et al. (2018)

Meest gebruikt is cross sectioneel (kan niks zeggen over causaliteit)

netwerkanalyse: welk van variabelen clusteren samen?

Rode lijnen zijn negatief, blauw zijn positief, hoe dikker de lijn, hoe sterker de correlatie

FBI: Facebook Intensity, positief met vergelijking, zelfbeeld, …

Welke variabelen fungeren als brug? 


Longitudinaal/prospectief onderzoek

Prospectief onderzoek: onderzoek waarbij men nagaat of 1 bepaalde variabele, gemeten op 
tijdsstip 1 een voorspeller is voor een andere variabele, gemeten op tijdsstip 2

Kan 3e variabele niet uitsluiten (enkele gekende variabelen kun je uitsluiten)

longitudinaal: lange termijn effecten 

Waarom zijn longitudinale studies van cruciaal belang?

• Complexe interacties tussen variabelen

• Etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig

Bv.

Eenvoudig: leidt werkloosheid tot depressie? 

• Wie wordt werkloos? -> gaan vergelijken met niet werklozen

• Cognitieve controle meten op verschillende tijdsstippen

• Meeste effecten lopen via het piekeren, vooral na 6 maanden

• Minder cognitieve controle - meer stress

Complex: Cognitive Vulnerability to Depression can be contagious

• In welke mate zijn negatieve denkstijlen besmettelijk?

• Als jij piekert en stresst, piekeren en stressen de mensen waarmee je samen bent dan ook?

• Dankzij op kamers gaan in VS met roommate krijg je random koppeling van mensen -> effect 

zien na 3 maanden en 6 maanden

• Bij meer piekeren door je roommate heb je meer depressieve klachten (blauwe lijn)

Experimenteel design: nog scherper kijken naar causale relaties

• Manipulatie van onafhankelijke variabele - effect op afhankelijke variabele (symptoom)

• Door random toewijzing gekende, maar ook niet gekende persoonlijkheidskenmerken uit te 

middelen over verschillende groepen (als je weet dat een variabele invloed heeft, toch 
controleren dat het ± gelijk verdeeld is)


Quasi-experimenteel design: experimenteel design maar zonder random toewijzing van 
proefpersonen

Is ruminatie altijd negatief? -> perspectiefname (Kross et al. 2005)

• 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”

• 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 …”

Als mensen vanop afstand kijken naar een herinnering is er een reductie in negatief affect

-> toevoegen aan behandeling? Mogelijkheid voor interventie?

Bij experimentele manipulatie kan je nadenken over causale effecten (maar complexe disscussie)

Nadelen van experimentele manipulatie:

• Afhankelijk van de hoeveelheid experimentele controle (manipulatie van 1 onafhankelijke 

variabele!): stel we onderzoeken experimenteel het effect van op café gaan op longkanker?

• Meer experimentele controle -> reductionisme

• Ethische aspecten

• Klinische/analoge populaties

Soms kan je dingen bestuderen zonder manipulatie (bv. Nalatenschap bij kinderen door 
Roemeense weeshuizen)

Experimentele manipulatie = therapie-effect studies?

• Therapie bevat enorm veel ingrediënten 
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• -> hoeveelheid experimentele controle is kleiner

• Factoren betrokken bij verbetering zijn niet noodzakelijk betrokken bij etiologie

Wat zijn exact causale factoren?

Verminderde cognitieve controle -> verminderde werking therapie


Cognitieve controle training (CCT)

Onderzoek naar verschillende trainingstaken vb. N-back, working memory span, neuroracer/
interferentie, …

N-back: dingen herinneren die n aantal keer ervoor aan bod komen (bv. niet laatste cijfer maar 
voorlaatste)

Cognitieve controle training (CCT) voor depressie

• Adaptive Paced Auditory Serial Addition Task (aPASAT): werelds simpelste taak, maar best 

tricky

• Keten van cijfers met enkele seconden tussen, twee laatste optellen

• Interferentie onderdukken

• Adaptief stimulus interval (ISI)

• Tempo bij aanvang: 3000 ms ISI

• Na 4x juiste -> 100 ms sneller

• fout -> 100ms trager


• Wat is het snelste dat je dat kan doen zonder te veel fouten te maken?

• Gemiddelde 1 sec

• Hoe?

• 1 sessie = ±15-20 minuten

• Verschillende sessies over periode


• O.a. updating, inhibitie

• Frustrerende taakcontext


• Vooruitgang over 10 sessies?

• 3 groepen vergeleken

• Gezonde studenten

• At-risk studenten

• Voorheen depressieve patiënten


• Gecontroleerd voor effect van leeftijd

• Bevinding: 

• Alle groepen gelijke vooruitgang

• Vooruitgang trager indien ouder


Waar in het depressieve proces? Verschillende tijdstippen en implementatiemogelijkheden

• Voor: verhoogd risico -> preventie

• Tijdens: depressieve periode -> voorafgaand aan behandeling/adjuvant (‘huiswerk)

• Nadien: remissie -> hervalpreventie

At risk populatie

• Verhoogde score op ruminatie

• Methode:

• 53 studenten die vaak rumineren

• 10 CCT sessies vs. Actieve controle conditie (andere training)

• Effecten onmiddellijk na 2 weken training + 1 maand follow-up?


• Resultaten: 

• Toename in werkgeheugen functioneren -> afname ruminatie

• Minder gevoelig aan stressinductieprocedure in lab

• 1 maand later tijdens examens: minder ruminatie!


• Voorheen depressieve patiënten

• Methode:

• 68 voorheen depressieve patiënten/in remissie; double blind RCT

• 10 sessies CCT vs. Actieve controle groep

• Na training & 3 maand follow-up: depressieve klachten? Ruminatie? functioneren?


• Resultaten: 

• Op elk tijdstip: minder depressieve klachten, minder ruminatie

• 3 maand later: meer veerkracht, minder residuele klachten

• Completers only: minder hinder in dagelijkse leven

• trend: minder cognitieve klachten


Populaties met verhoogd risico op depressie? Bv. Werklozen
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-> kan niet preventief iedereen behandelen

Mensen met cognitieve controle training kunnen beter om met stress en hebben minder ruminatie

Verschillende vervolgonderzoeken: 1 ervan was gaan spreken met participanten uit de vorige 
studie (kwalitatieve data)

Kwalitatief vervolgonderzoek (Vervaeke et al., 2018)

• Voorheen depressieve personen

• Beleving en ervaringen tijdens de interventie

• Suggesties voor verbetering en toepassing

• Aangepast online platform

• Hoog en laag gamificeerde versie

• Meer feedback en betrokkenheid

Mogelijkheden?

Welke populaties? Hoe inwerken in therapie?

Wetenschappelijke benadering heeft ook veel problemen -> opletten: welke wetenschap is te 
betrouwen?

Kwaliteitsvereisten voor klinische psychologie:

• Preregistratie (clinical trials.gov)

• Replicatie 

• Meta-analyse

• Meer samenwerking!

Lack of replication: weinig studies worden direct gerepliceerd

P-hacking: zoeken naar signifacnte resultaten, onafhankelijk van de vooropgestelde hypothese

HARKing: hypothesis after results are known

Publication: vooral positieve data zien het licht

Zonder data is het moeilijk resultaten te verifiëren

preregistratie: voor elke interventie bepalen we vooraan wat we gaan doen en wat we verwachten

meta-analyse: wat vinden we over studies heen?

Samenwerking kwantitatief-kwalitatief, onderzoekers, patienten, ICT, …


Uitkomst en procesonderzoek

Heel veel mensen hebben hulp nodig -> professionals (psychologen, therapeuten)

Uitkomst en procesonderzoek van psychotherapie, klinisch psychologische interventies

Klinische psychologie en psychotherapie: jonge discipline (cf. individualisering in de 
maatschappij)

Vragen bij het begin:

• Werkt het? = uitkomsten

• Hoe werkt het? = proces

Centrale vraag: wat kan een op evidentie gebaseerde praktijk betekenen?

• Evidence-Based Practice (EBP) = concept

• Verschillende invullingen nodig

• Bron van debat

Behandelingen komen als paddestoelen uit de grond

Interventies om positieve verandering te faciliteren

Vroeger werden problemen veel meer collectief opgelost (bij de priester gaan spreken)

Wetenschappelijk onderzoek is niet heilig, wetenschappelijke evidentie uitdagen

Er is ook heel veel onderzoek (Web of science: ADHD -> 9000 resultaten)

Ook geschiedenis begrijpen

Uitkomstonderzoek gebeurt meest in geschiedenis (werkt deze methode? En deze?)

Procesonderzoek minder


1. Introductie: onderzoek als basis voor praktijk (Evidence-based practice)

Evidence based practice

Consistent wij Evidence-Based Medicin:

• The conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions 

about the care of individual patients

• Evidence-based practice is the integration of best research evidence with clinical expertise and 

patient values

Definitie van Task Force APA (2006): Evidence-based practice in psychology (EBPP) is the 
integration of the best available research with clinical expertise in the context of patient 
characteristics, culture, and preferences
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= Integratie beste wetenschappelijke evidentie, goeie klinische intentie in context van patient

-> medische context -> funderen op wetenschappelijke evidentie ipv buikgevoel

EBP:

• Patiënt in context

• Evidentie onderzoek

• Ervaring/kennis clinicus

Competency cube: foundational competency domains

• Reflexiviteit en zelf-bevraging

• Wetenschappelijke kennis & methoden

• Relaties/interpersoonlijke

Multiple types of research evidence, for different types of questions:

• Clinical observation

• Qualitative research

• Systematic case studies (aggregated)

• Single case experimental designs

• Public health and ethnographic research

• Process-outcome studies

• RCTs and their logical equivalents (efficacy research)

• Meta-analysis

Zeer brede definitie van wetenschappelijke evidentie -> tolerantie 

Het moet werkzaam én klinisch bruikbaar zijn -> spanningsveld tussen evidentie werkzaamheid 
(onderzoek) en klinische bruikbaarheid (praktijk)

Evidentie hiërarchie

Randomized control trials helemaal 
bovenaan in de pyramide

Meer kans op vertekening is lager in 
hiërarchie

Belangrijk: This privileges internal over 
external validity, and research priorities 
over clinical considerations. This hierarchy 
should not be misunderstood as 
indicating clinical utility on different 
research designs.

Onderkant van hiërarchie is niet minder 
goed, maar heeft ander doel (andere 
methode)

Verschillende soorten validiteit is een evenwichtsoefening

Validiteit: uitdrukking voor de ‘juistheid’ van observaties/resultaten (meten we wat we beogen te 
meten?), kent verschillende invullingen en definities afhankelijk van het niveau en beoogde doel 
van de observaties/resultaten.

Vb. Psychometrische (instrument-niveau), onderzoeksproces en bevindingen

Meet het wel wat het moet meten? 
Interne validiteit: de mate waarin gesteld kan worden dat een interventie (de onafhankelijke 
variabele) daadwerkelijk een effect heeft (=de zuiverheid van de geobserveerde causale relatie)

• Belangrijk: controleren van de setting en deelnemers om bias (vertekening) te voorkomen

• Hoge mate van controle en standaardisatie vereist

• Vb. RCT (efficacy study); labo setting

-> staat bovenaan de hiërarchie, veel onder controle, zo zuiver mogelijk

Externe validiteit: de mate waarin bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden naar contexten en 
populaties buiten de onderzoekssetting (=de brede vertaalbaarheid)

• Belangrijk: naturalistische setting, voldoende representatieve sample

• Lage(re) mate van controle en standaardisatie vereist

• Vb. Effectiveness studie (werkzaamheid interventie bestuderen in klinische setting)

-> vertalen naar situaties buiten ons labo, representatief aan buitenwereld

Ecologische validiteit sluit aan extern: de mate waarin bevindingen gegeneraliseerd kunnen 
worden naar ‘real-life’ setting/context.

• Naturalistische context, variatie in (complexiteit) participanten (= de levensechtheid)

• Geen controle en standaardisatie vereist

• Vb. Kwalitatieve uitkomststudie (rijke beschrijving context en individuele kenmerken)

-> vertaling naar echte klinische setting (niet gewoon brede populatie)
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Evenwichtsoefening: you can’t have it all = keuze = wetenschap is niet waardevrij!


2. De geschiedenis van onderzoek naar uitkomsten en processen: een multidimensionaal verhaal

-> zelfstudie

Samenvatting in syllabus 

Tekst John Cloud

+ Slides

+ Zelftest (geen deadline)

Historisch overzicht: kort samengevat

Historisch overzicht met socio-culturele aspecten, plaats onderzoekers in ruimere context

Onderzoekers zijn reactie van bepaalde veranderingen in sociaal-economische context (bv. druk 
om therapie betaalbaar te maken)

Evolutie valt op te delen in (ruwweg) 4 perioden, maar geen strikt afgescheiden periodes:

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

II. De ontwikkeling van systematisch onderzoek

III. De ‘therapie-oorlogen’

IV. Op weg naar methodisch en epistemologisch pluralisme

-> geen strikt te scheiden periodes

-> ideeën uit ≠ periodes blijven invloed hebben


2.1 ‘Vroege’ geschiedenis: klinische getalsstudies voor kennisopbouw

Concept van psychotherapie en klinische hulpverlening ontstond toen perspectief veranderede -> 
individu centraal 

Context

• Eind 19e - begin 20e eeuw: psychotherapie als nieuwe discipline

• 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

• Freud nog steeds gebruikt door de enorme rijkheid


Methode: klinische gevalsstudie

• Traditie medische wetenschap 19e eeuw: nauwkeurige observatie individuele patenten als bron 

van vooruitgang (in medische discipline werden ook rijke beschrijvingen van patiënten gebruik)

• Gedetailleerde klinische observatie gelinkt aan theoretische analyses

• Narratief karakter

• Op basis van interpretaties clinicus 
Sterktes

• Rol in innovatie

• Rijke, gedetailleerde beschrijvingen

• Uitkomst in de context van proces

• Klinische herkenbaar


Kritieken

• Subjectief

• Geen systematisatie

• Geen controle mogelijk

• Generalisatieprobleem  

En verder …

• Eerste pogingen om outcome in kaart te brengen door follow-up informatie verzamelen van 

patiënten

• Uitdaging: “hoe kunnen we verandering meten?”

• Eysenck (1952):

• Ophefmakend artikel over effectiviteit psychotherapie

• Conclusie: remissie even hoog door spontaan herstel

• Veel kritiek op artikel (cf. Strupp; basis voor debat medisch vs. Contextueel model)

• Gevolgen:

• Onderzoek naar effectiviteit is problematisch (ad hoc vergelijkingen)

• Aanleiding tot meer rigoureus onderzoek naar effectiviteit 


Eysenck slaat in als een bom: eigenlijk werkt psychotherapie niet beter dan spontane remissie


2.2 Ontwikkeling van systematisch psychotherapie-onderzoek

Context

• WOII: stijgende nood aan psychologische behandeling veteranen

• moment van enorme creativiteit, openheid naar manieren van therapie toe


• Ontstaan cliëntgerichte therapie (humanistisch) in jaren ’40: Carl Rogers

• Meer middelen voor psychologische behandeling; open universitaire context
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Carl Rogers als grondlegger verschillende grote vormen van therapieonderzoek:

• Ontwikkelen meetinstrumenten voor therapeutische factoren, verandering, …

• Eerste audio-opname van therapiesessies

• Pre- & postmetingen

• Eerst gecontroleerde studie van therapie-uitkomsten

Inhoud

• Rogers: nadruk op warmte, empathie en echtheid als verklarende factoren voor verandering ( -> 

common factors)

• Transtheoretisch perspectief op werkzame factoren

• Geen focus op specifieke diagnoses

• Focus op interactie tussen proces en outcome

• Focus op therapeutische relatie

• -> sluit aan bij contextueel model

• Belangrijke figuren: Carl Rogers (Chicago University); Hans Strupp (Vaderbilt University); Jerome 

D. Frank (John Hopkins University)

• “The facts are always friendly”


2.3 De ‘therapie-oorlogen’

Context:

• Ontwikkeling van meetinstrumenten in voorgaande periode

• Economische druk en vraag naar efficiënte en betaalbare behandelingen

• Jaren ’60: Randomized Controlled Trials (RCT’s) werden common practice in medisch 

effectiviteitsonderzoek

• Jaren ’70: ontstaan nieuwe therapievormen (CGT) -> meer geschikt om op systematische 

manier te onderzoeken

Methode/inhoud: 
• Verschuiving naar methodologische pluralistische benadering

• Naast elkaar bestaan van verschillende onderzoeksmethoden

• Bijdrage van verschillende methoden aan kennisopbouw waarden

• Impliceert ook epistemologisch pluralisme


• Practice-based evidence (PBE) 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


Psychotherapie moet concurreren met medische behandelingen

Als je iets wou onderzoeken in de psychologie moest het een mogelijke werkende therapie zijn

-> ontstaan scholenstrijd

Verschillende therapieën zijn even effectief

In race naar het beste hebben we heel veel “hoe?” Over het hoofd gezien

-> klinisch relevante vragen

Verschillende manieren van onderzoek doen, elk kwaliteiten en beperkingen

Wetenschappelijke evidentie stond voorop, clinicus gewantrouwd -> tegenbeweging 

Wetenschap bestaat niet in een vacuum -> economische druk

Wanneer 1 therapie centraal stond, wil dat niet zeggen dat de andere methoden niet goed waren

Conclusie:

• Wetenschappelijke evoluties niet (louter) gevolg van accumulatie van kennis

• Wetenschappelijke evoluties zijn niet zo maar een uitdrukking van kennis

• We weten niet gewoon meer dan vroeger


• Maatschappelijke factoren vormen wetenschap en wetenschap vormt maatschappij

• Wetenschap als observatie van de realiteit vs wetenschap als realiteitsvormen 

• Wij hebben impact op realiteit


• De vragen die we stellen bepalen welke antwoorden die we krijgen

• Wetenschap en kliniek vb. “The Gloria Films: three approaches to psychotherapy”

• Carl Rogers

• Frederick Perls

• Albert Ellis


3. Uitkomstonderzoek: effectiviteit nader bekeken

Meest uitgevoerde onderzoek in de geschiedenis

Vraag: is dit de meest interessante vraag?
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Ook bekijken hoe iets werkt en niet gewoon of het werkt


3.1 Vraag naar uitkomsten

3.1.1 Situering

Aantonen dat iets werkt -> het werkt altijd voor een aantal mensen niet

Verschillende onderzoeksbenaderingen, elk met eigen sterktes en beperkingen

Doel: werkzaamheid nagaan, verantwoording afleggen, verbeteren hulpverlening

Onderzoek te situeren op continuüm ‘efficacy’ - ‘effectiveness’

Evaluatie in termen van voor-na (‘pre-post’) verschilscore

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

retrospectief: heeft het voor jou gewerkt?

Pre post: meeting voor en na de therapie

Efficacy: hoge interne validiteit, heel gecontroleerd, gestandaardiseerde context


3.3.2 Predicties medisch & contextueel middel 

Verschillend kader -> verschillende voorspellingen

2 brede modellen met eigen assumpties over de mens & realiteit

Sluit aan bij wetenschapsfilosofisch denken

Medisch model

• Psychopathologie naar analogie medische aandoening

• Psychologische verklaring voor stoornis

• Specifiek veranderingsmechanisme

• Specifieke therapeutische interventies

• Specificiteit werkzaamheid

-> belang specific factors: therapeuttechnieken; component treatment studies/dismantling studies

Contextueel: eerder letten op common factors, het geheel, de relatie, minder te isoleren zaken

• Healing setting: psychotherapie als emotioneel geladen vertrouwensrelatie met helpend persoon

• Belang van rationale: aanvaardbare verklaring

• Ritueel of procedure: behandeling in lijn met verklaring

• Belang common factors: verwachting, rationale in verklaring en behandeling, therapeutische 

relatie

Adherence: we houden ons aan een bepaald stramien van stappen

-> vanuit medisch model belangrijk (verschil tussen behandelingen)

Allegiance: affiniteit met een bepaald model

-> Vanuit contextueel belangrijk: dat is je kader waar je aan hangt


3.3.3 Statische uitkomstmaten

Algemeen aanbevolen: alle drie maten hanteren om werkzaamheid uit te drukken

1. Statistische significantie: gemiddeld verschil is groter dan bij verwacht toeval

• Biedt (beperkte) steun voor hypothese dat geobserveerd verschil resultaat is van interventie (cf. 

p<0.5; betrouwbaarheid van observatie)

• Zegt niets over de grootte, belang van klinische betekenis van gemeten verschil

2. Effect Size (ES): maat voor sterkte van het geobserveerde verschil

• Indicatie voor de grootte van het effect van behandeling (maat voor effectiviteit)

• Gestandaardiseerd verschil tussen gemiddelden twee groepen (wel en geen/andere 

behandeling)

• Zeer bruikbaar voor meta-analyses (gemiddelde effectiviteit over studies heen)

• Zegt niets over klinische betekenis van gemeten verschil en variatie binnen groepen

• Interpretatie (verschillende mogelijkheden)

• Groot effect: d=.80

• Medium effect: d=.50

• Klein effect: d=.30


-> 1&2 = vergelijking tussen groepen (e.g., behandel- versus controlegroep); gemiddelden-niveau

3. Klinische significantie: 

• Variatie binnen een groep; persoon-specifiek

• Maat klinische relevantie/merkbaarheid

• Belang: statistische (betrouwbare) verandering en gemiddeld groot effect kan klinisch 

betekenisloos zijn


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 19



• Verschillende operanionalisaties; meest gehanteerd: betrouwbare verandering + normatieve 
vergelijking (cut-off; Jacobson & Truax, 1991)


• Klinisch betekenisvol? Beperkingen:

• Onmogelijke beoordeling voor patiënten met pre-score onder de klinische cut-off

• Onmogelijke significante verbetering voor ernstiger, chronische populaties

• Noodzaak relevante normen per instrument (vaak ontbrekend)

• Afhankelijk ban de betrouwbaarheid van het instrument

• Categorisatie onbetrouwbaar aan de categorie-uiteinden (vb. grens hersteld vs. Verbeterd?)

• Af te lijnen, homogene 

groepen?

Interpretatie van statistische 
significantie is belangrijk 

Verschil tussen 2 groepen is niet 
per toeval

Effect size d bepaalt de grootte 
van het effect

Beide maten vooral gebruikt bij 
gemiddelden van groepen

Werkt therapie is op groepsniveau 
een ja nee vraag, maar voor een 
groep werkt het altijd niet


3.2 Onderzoeksbenaderingen

3.2.1 Tevredenheidsonderzoek

Vraag naar tevredenheid over therapie

Cliënten een stem geven

Eenvoudig

Overschatting therapie-effecten

• Sampling bias

• Retrospectief

• Geen controlegroep, …


3.2.2 Praktijkgebaseerd uitkomstonderzoek

Werkzaamheid behandelingen in klinische praktijk

Veelal korte/brede zelfrapportagematen voor symptome, (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)

Geen controle over behandeling

-> hogere externe validiteit, lagere interne validiteit


3.2.3 Kosteneffectiviteitsstudies 

Met kosteneffectiviteitsstudies maak je de overheid heel blij, ze vragen dat ook vaak

Kosten-baten van psychotherapie

Economisch geïnspireerd

‘objectieve’ indicatoren: medicatiegebruik, absenteïsme, medische consultaties …

Vereist ook interpretatie


3.2.4 R	andomizedu controlled trials (RCT’s)

-> belangrijk!!

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 analoge medische aandoening (entiteitsmodel)

-> werkzame factoren van een behandeling zijn de specifieke (technische) interventies die 
inwerken op specifieke psychologische mechanismen onderliggend aan specifiek probleem

Meest gecontroleerde test van effectiviteit

Gouden standaard - maar krijgt ook kritiek
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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

Belangrijkste kenmerken RCT:

• Minimaal twee groepen die 

vergeleken worden met 
betrekking tot verandering in een 
bepaalde uitkomstmaat (pre-
post verschil)

• Vergelijken ‘experimentele’ 

groep met ‘controle’ groep

• Vergelijken twee 

behandelgroepen

• Randomisatie van participanten 

over groepen heen (voorkomen 
van systematische verschillen 
tussen groepen)


• Medische RCT: dubbel blind: therapeut en patiënt blind voor de conditie -> onmogelijk in 
psychologie 


• Afhankelijke variabele: uitkomst (bv. Verandering in bepaald symptoom)

• Onafhankelijke variabele: behandeling (standaardisatie)

Goodyer et al. (2017). Cognitive behavioural therapy and short-term psychoanalytic 
psychotherapy versus a brief psychosocial intervention in adolescents with unipolar major 
depressive disorder (IMPACT): A multicentre, pragmatic, observer-blind, randomized controlled 
superiority trial.

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. Parctipanten (steekproefselectie)

2. behandeling/therapeuten (tijdslimiet, manualisering)

3. Onderzoekers (allegiance controleren)

-> op basis van aantal assumpties

1. Interne validiteit maximaliseren via steekproefselectie

• Homogene groep op basis van DSM-diagnoses

• Strikte in- en exclusiecriteria

• Moeilijkheden:

• Beperkingen DSM

• Co-morbiditeit, psychopathologie los van persoonlijkheidsfunctioneren/context, discussie 

over categorieën, …

• Externe validiteit (representativiteit, generaliseerbaarheid)?

• Tot 75% van de patiënten met majeure depressie, met verslaving, met gegeneraliseerde 

angststoornis worden uitgesloten in RCT’s

• Klinische logica >< experimentele logica


-> 7 kernvragen: visie op de mens, normaliteit-abnormaliteit

2. Interne validiteit maximaliseren via controle behandeling

Tijdslimiet: vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur -> meer controle

• Pragmatische, methode gestuurde keuze

• Impliceert beperking voor wat kan onderzocht worden

• Impact op therapeutisch proces?

• Inhoudelijke (klinische) argumenten: tijdslimiet als mogelijke katalysator (vb. Stimulans of 

houvast) voor verandering en hulpmiddel voor separatie, maar niet volgens een one-size-fits-
all-principe


• Heel beperkt onderzoek dat tijdsgelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended therapie

Norman Doidge: “ 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 how many sessions [a 
patient] will need, and this isn’t because I’m inexperienced or unscientific but because I have 30 
years of experience, and value scientific approach, with means: I don’t make stuff up.”
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Jonathan Shedler: “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.””

Manuals: gedetailleerde beschrijving van de principes en technieken van een specifieke therapie 
en van de behandelingen/interventies die een therapeut verondersteld wordt te stellen

• Adherence: mate waarin therapeut patiënt benadert en interventies stelt zoals voorgeschreven 

door de manual en interventies en procedures vermijdt die dier de manual afgeraden worden

• Via training en gebruik manuals adherence maximaliseren -> 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 ene consistent zijn (rationale), maar 

technische adherence aan protocol niet vereist

• Onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome

Moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence

• Responsiviteit: gedrag dat wordt beïnvloedt door veranderende contexten; belangrijke 

psychologische vaardigheid; wordt ook verondersteld binnen manuals

• Conflict tussen systematische verschillen ag verschillen zijn door standaardisatie

3. Interne validiteit maximaliseren via controle onderzoeksallegiance

Allegiance: affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie

• Differentiële predicties medisch en contextueel model

• Onderzoekersallegiance heeft substantieel effect op uitkomsten vergelijkende studies:

• Munder et al. (2013): meta-meta-analyse over verband allegiance onderzoeker en outcome: 

relatieve behandelingseffecten < het verwachte verschil tussen behandeling met en zonder 
onderzoekersallegiance


• -> Belang minimaliseren onderzoekersallegiance in RCT’s

• Ook allegiance therapeut: overtuiging rationale en werkzaamheid model en behandeling (cf. 

belangrijk vanuit contextueel model)

Meta-analyses

• Brengt resultaten van verschillende RCT’s op systematische manier samen -> overall effect 

berekenen (effect size)

• Oplossing voor aantal beperkingen enkelvoudige studies

• Maar kunnen eveneens onderhevig zijn aan slechte methodes en misinterpretatie:

• Publicatiebias -> selectiebias

• Slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen worden

• Appels en peren vergelijken


RCT &  meta-analyses bovenaan de hierarchie, hoge interne validiteit

Entiteitsmodel -> gaat over afgelijnde stoornis die voor iedereen op dezelfde manier werkt (niet 
per persoon bekeken)

Publicatiebias = file drawer probleem

Globale effectiviteit toont dat psychotherapie werkt


3.3 Effectiviteitsonderzoek: samenvatting bevindingen

Absolute/gmlobale 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 of equivalentieparadox

• Hoe interpreteren? -> debat medisch en contextueel model

• Zelfstudie-artikels Wampold en DeRubeis: ook Cuijpers


Voorbij gemiddelden: 

• Grote verschillen binnen groepen (verslechteren, status quo, verbeteren cf. klinische 

significantie)

• Veel drop-out

• Veel herval, veel bijkomende behandelingen

• Onderzoeken we de juiste vragen?


Wampold (2007): psychotherapy: the humanistic (and effective) treatment

• Pleidooi voor humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie (contextueel model)
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• -> dodo bird!

DeRubeis et al. (2005): a conceptueel and methodologicak analysis of the nonspecifics argument

• Pleidooi voor  belang specificiteit (medisch model)

• -> kritieken op dodo bird


3.4 Uitkomsten meten: het vraagstuk van de afhankelijke variabele …

Wat is een goede uitkomst van psychotherapie? 

• Verdwijnen symptomen?

• Verdwijnen ‘mentale aandoening’?

• Verbeterd algemeen welbevinden? Kwaliteit van leven?

• Meer sociaal aangepast functioneren?

• Verhoogd zelfinzicht?

• …

Afstemming tussen doel behandeling (OV) en uitkomstcriterium (AV): wegen we appelsienen met 
thermometers? (Is er een maat voor alle vormen van therapie?)

(Hoe) kunnen we uitkomsten meten?

• Meten is weten?

• Meten is neutraal?

• Vraag bepaalt antwoord dat je kan krijgen

• 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 (bv. Een 3 

op een antwoordschaal)

• Beperkingen aan meten?

• Mogelijke vormen van bias

• Hello-goodbye effect: tijdens therapie verandert al veel, groot verschil tussen vragenlijst aan 

begin therapie en eind therapie. Er wordt ook geen rekening gehouden dat het resultaat niet 
beter/slechter is, maar anders


• Demand effects/responsiviteit cliënten

• Defensive mental health: zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte mentale 

gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid 


3.5 Vragen die overblijven …

Hoe komt het dat het werkt voor sommigen en anderen niet?


4. Op de wip tussen uitkomst en proces: blurred lines

Intermezzo

Proces/uitkomst: een strikte scheiding?

Assumptie (cf. medisch model): psychotherapie-effecten (i.e., verbetering gemeten na therapie; = 
uitkomst) staan zowel conceptueel als operationeel los van de therapeutische processen (de 
‘actieve ingrediënten’) die gemeten worden tijdens therapie (“the drug metaphor”; stiles & 
Shapiro, 1989)

Echter:

• Therapieprocessen kunnen veranderingen (=uitkomsten inhouden die reeds tijdens therapie 

hebben plaatsgevonden (vb. Verwerven van inzicht)

• Gebeurtenissen tijdens therapie (proces) voorspeller van uitkomst of eerste tekenen van 

verandering (en dus ‘early outcome’)?

• Outcome = “the punctuation in the sequence of events” (momentopname, niet per sé accuraat)

• Kiesler (1971, 1973): “any chosen point to measure outcome is arbitrary. Across samples, 

patients express a non-lineair pattern, for instance characterized by ups and downs, 
fluctuations, relapse or even initial deterioration.”


Van ‘werkt het?’ Naar ‘hoe werkt het?’ …

De ondvermijdelijke samenhang van uitkomst en proces


4.1 Routine Outcome Monitoring (ROM)

Routine uitkomst- en procesmetingen

Duidelijker link tussen proces en uitkomst

Toepassing uitkomstonderzoek in dagelijkse klinische praktijk (informeren clinici in real time + 
informeren onderzoek vanuit praktijk cf. practice-based evidence)

Geformaliseerde feedbacksystemen
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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 

• Niet zonder impact of patienten en therapeutisch proces (cf. meten niet neutraal en kent 

beperkingen) 

ROM: effecten

• Meta-analyses naar efficacy ROM: mixed results

• Evidentie voor verbeteren therapie, vooral voor patiënten met weinig vooruitgang of 

verslechtering

• Feedback meest effectief wanneer gegeven aan zowel therapeut als patiënt

• Waarom helpend voor sommigen en niet voor anderen blijft black box (ervaringen patiënten, 

therapeuten?)


4.2 Kwalitatief uitkomstonderzoek: nadruk op verandering

Stem geven aan cliënten (>< onderzoekersperspectrief)

Begrijpen van positieve en negatieve effecten van therapie

Inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor nieuwe cliënten

Vaak via interviews

Mixed method: ervaringen achter de cijfers

Minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces

-> procesmatige en dynamische opvatting (klemtoon op verandering)

Binder et al. (2010): What is a “good outcome” in psychotherapy? A qualitative exploration of 
former patients’ point of view

Nilsson et al. (2007): Patients’ experiences of change in cognitive-behavioral therapy and 
psychodynamic therapy: a qualitative comparative study


4.3 Case studie benaderingen (vb. N=1 experimentele case studies)

Systematische en experimentele gevalstudies (RCT)

Van focus op uitkomsten (experimentele gevalstudies) naar integratie uitkomst-proces

Narratieve descriptie proces gegrond n kwantitatieve en kwalitatieve data

Time series analyses

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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5. Procesonderzoek: de black box van de therapeutische situatie

Kazdin: “There is no evidence-based explanation of how or why even the most well-studied 
interventions produce change”

Hoe en waarom is therapie werkzaam? -> identificeren processen verbonden met goede 
uitkomsten (moeilijker dan begin en uitkomsten meten):

• Oorzaak: variabele of interventie die leidt tot of verantwoordelijk is voor de uitkomst of 

verandering

• Mediator: tussenliggende variabele die (statistisch) de relatie tussen interventie en uitkomst 

(deels) kan verklaren

• Moderator: karakteristiek die de richting of de sterkte van. Het verband tussen onafhankelijke 

(behandeling) en afhankelijke variabele (uitkomst) beïnvloedt

• Mechanisme: therapeutische processen of stappen waarlangs verandering tot stand komt

• Voorbij factoriële benadering? -> holistisch begrijpen complexe fenomenen

Complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld

Doel: begrijpen en verbeteren hulpverlening

• Veelheid aan mogelijke vragen, onderwerpen -> belang theorie

• Veelheid aan methodes (experimenteel onderzoek, kwalitatief onderzoek, observatie, 

vragenlijsten, geleide herinnering, gevalstudies …)

Verschillende focus op basis van inhoud proces:

• Algemene condities binnen therapeutische relatie (bv. Empathie)

• Opeenvolging acties therapeut en cliënt

• Ervaringen therapeut en cliënt

• Formele eigenschappen behandeling (vb. frequentie, aantal sessies …)

• …

Verschillende focus op basis van analyse-eenheid:

• Individueel (therapeut of cliënt)

• Dyadisch of relationeel (interactie)

Verschillende focus obv tijdsschaal

• Microprocessen

• Therapeutische episodes, events

• Volledige sessie

• Volledige therapie

Procesonderzoek: moeilijkheden

• Complexe, soms moeilijk vatbare fenomenen

• Moeilijk te observeren en te meten

• Onderzoek binnen therapeutische context

• Ethische complicaties vb. Audio of video opname?

• Mogelijke interferentie in therapeutisch proces


Cuijpers, Reijnders & Huibers (2019): The role of common factors in psychotherapy outcomes

• Complexiteit psychotherapie -> weinig geweten over veranderingsmechanismen

• Vraag naar rol specifieke en non-specifieke (common) factoren

• Obv huidig onderzoek geen gefundeerde conclusies mogelijk

• Veel correctioneel onderzoek

• Beperkte power meeste studies

• Hoog risico op bias in vele studies

• Vele voorwaarden om causaliteit te kunnen aantonen


• Argument voor meervoudige, gecompliceerde en grote studies in combinatie met experimenteel 
en theoretisch onderzoek met

• Aandacht voor inter-individuele 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 factyoriele/mechanistische benadering

• Definiëren probleem en oplossing binnen paradigma (niet ondervragen assumpties/invulling 

EBP)

“Moreover, by definition, psychotherapy us 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”

Therapeutfactoren vb. Okiishi et al. (2003). Waiting for super shrink: an empirical analysis of 
therapist effects
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Hoe verklaren?

- Ervaring, opleiding, … voorspellen verschillen niet

- Faciliterende interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering)

- Belang ‘levenslang leren’

- Belang openheid voor feedback

-> belang verder onderzoek! Belang onderzoek naar interactie met cliëntfactoren

Cliëntfactoren:

• Demografische variabelen (e.g., lage SES)

• Ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit

• Persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme, …)

• Verwachtingen en voorkeuren

Hopes and expectations for therapy among depressed adolescents

Results: the findings are reported around five themes

• The difficulty of imagining what will happen in therapy

• The ‘talking cure’

• The therapist as doctor

• Therapy as a relationship

• Regaining the old self or developing new capacities

Helpende en niet-helpende factoren

• Hoe ervaren patiënten therapie?

• Welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk?

• Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of helpend?

5 grote clusters

1. Nieuwsgierigheid naar zichzelf

• Faciliteren nieuwsgierigheid naar zichzelf, via reflectie relationele patronen => nieuwe 

interpers. strategieën 

• Proces van verandering via identificeren en begrijpen van patronen

• Ondersteunende en faciliterende rol van therapeut in exploreren van moeilijke emoties => 

grotere zelfaanvaarding

• Mogelijkheid tot exploreren van nieuw gedrag, gedachten, emoties, verhoudingen => nieuwe 

mogelijkheden

• Holistische verandering op vlak van ‘zelf-narratief’


2. Begrip en acceptatie therapeut

• Belang van begrip en acceptatie door therapeut => groter zelfbewustzijn => verandering

• Oprechtheid en authentieke zorg versus overbetrokkenheid of afstandelijkheid

• Internalisatie accepterende therapeut faciliteert verandering buiten therapie

• Moeilijkheid om slechte afstemming met therapeut te bespreken en veranderen


3. Formele aspecten

• Belang professionele structuur en grenzen voor geloofwaardigheid

• Spanningsveld tussen professioneel kader en betrokkenheid, oprechte zorg


4. Empowerment 

• Belang van expliciteren cliënt-therapeut rollen, open discussie over verschillen

• Belang van aandacht voor culturele verschillen


5. Agency 

• Belang agency van cliënten: actieve rol in volledige proces

• Actieve rol in engageren en terugtrekken

• Belang responsieve therapeut (vermijden rupturen in therapeutische relatie)


Kerncategorie: “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

Systematische gevalstudies

• Mogelijkheid om processen over de tijd te bestuderen

• Mogelijkheid om verschillende onderling afhankelijke processen te bestuderen
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• 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 (veranderendde) relationele patronen en therapeutische interventies in een 
geval van complex trauma

• 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

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 thuis gekomen. 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 zei 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”

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 
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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...”


6. Uitkomst- en procesonderzoek: enkele besluiten

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?

• Basisassumpties: wetenschapsfilosofische kaders als achtergrond voor verschillende 

benaderingen

• Cf. 7 kernvragen (opvatting mens/normaliteit)

• Evidence-based practice: verschillende operationalisaties 

Veelzijdigheid opvattingen en onderzoeksbenaderingen weerspiegelen complexiteit

Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld

• Medisch vs contextueel

• Specifiek vs algemeen

• Absolute kennis vs kennis-in-context, know-how

• Top-down vs bottom-up

• Nomothetisch vs ideografisch perspectief

EST beweging zorgde voor meer empirische houding in de klinische psychologie, maar

• Sluit heel wat bevindingen uit (patiënt- en therapeutfactoren, culturele inbedding, processen, …)

• Onhoudbaarheid medisch model?

• One size does not fit all?

• Opdeling specifieke en algemene factoren als artefact van methode/model?


• Beperkingen RCT methode:

• Balans interne/externe validiteit

• Onderzoek is niet neutraal

• Limieten aan meten van psychische fenomenen


Westen (2014): Just as there is nothing so practical as a good theory, there is nothing so casually 
decisive as a good experiment.


7. EBP in de praktijk

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.”


7.1 Kloof wetenschappelijk onderzoek - praktijk

Kloof praktijk - wetenschappelijk onderzoek (Morrow-Bradley, 1986; Abma, 2010; McLeod, 2016)

• Clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek

• Wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische relevantie

• Redenen: toegankelijkheid

• Techniciteit (≠ opvattingen over mens en therapeutische situatie)

• Kloof tussen formele en praktisch situationele kennis

Klinische situatie:

• Complex en dynamisch

• Context

• Voortdurend beslissingsproces

Formeel denken:
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• Regelgebaseerd

• Algemeen

Praktisch/situationeel denken:

• Complexe denkvorm

• Verloopt (groten)deels buiten bewustzijn, automatisch

• Belang reflectie

Aard kennisbasis praktisch/situationeel denken:

• Meervoudig, ingewikkeld en veranderend

• Cultuur (algemeen en specifiek), theorie, wetenschappelijk onderzoek, ervaring (zelf en 

plaatsvervangend) …

• Vertaling wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk

Functie kennisbasis praktisch/situationeel denken:

• Organiseert ervaring

• Verfijnt beslissingsproces

• Niet determinerend

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


• RCT als bron van klinisch bruikbare kennis?

• Beyond pre-post

• Aandacht voor inter- en intra-individuele verschillen (verandering individu, context en 

tijdafhankelijk)

• Mixed method

• Onderzoeksproces als data

• Belang discretie (context!)


7.2 Evidence based practice in de GGZ

In hoeverre APA middel aanwezig?

Hoe geïnterpreteerd en geïmplementeerd?

Vooral medische opvatting? (EBM >< EBPP)

“De nieuwe GGZ”: beweging vanuit Nederlandse GGZ

• Jim Van Os

• 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 en idee van persoonlijk herstel:

• “het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke 

en sociale uitdagingen”

• Aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving 

• -> aandacht als continuum

• -> actieve betrokkenheid cliënt (empowerement & ervaringsdeskundigheid)


3. Algemene klinische vaardigheden

3.1 Situering

Situering: proces van hulpverlening

Stadia in HV:

• Opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen (cliëntperspectief)

• Assistent (expertperspectief)

• Therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren van een strategie

• 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


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 29



• Werkrelatie - Vertrouwensrelatie installeren

• Probleemverkenning

• Eerste ordening problemen

• Duidelijkheid verschaffen

• Issues die direct aandacht vereisen


3.2 Basishouding

Basishouding: gebaseerd op “client-centered” therapie (Rogers):

• Basisprincipe client-centered: iedereen heeft een inherente tendens om te streven naar groei, 

zelfrealisatie 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

Discussie over deze condities als voldoende voorwaarden voor verandering

Eensgezindheid over de noodzaak van deze factoren

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 TH.

• Communicatie door TH.

• Receptie door cliënt

Intrapersoonlijke vaardigheden doch géén trait!

Per persoon verschillend, afhankelijk van:

• Kenmerken cliënt (probleemgerelateerd/-ongerelateerd)

• Kenmerken setting (noodzaak van directiviteit)

• Interactie kenmerken cliënt & HV

• Leergeschiedenis HV

• Levenservaring HV

• Huidige levenssituatie

Basishouding voor HV: Mensen helpen zichzelf helpen, uitgaan van de 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

Rust en ruimte nemen voor een gesprek 

Als HV bewust zijn van problemen en pijnpunten

Empathie: inlevingsvermogen

Componenten:

• Cognitief

• Affectief

• Gedrag 

Empathie: de mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar referentiekader eerder dan het 
eigen referentiekader

-> flexibiliteit van de HV

Betekent denken met, niet voor of over de cliënt

Verbaal:

• Toon verlangen om te begrijpen vanuit referentiekader cliënt (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)

Bvb. 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 dit met je moeder besproken?”

Non-verbaal empathie communiceren:

• Oogcontact

• Naar voor leunen

• Naar cliënt kijken
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• Open arm positie

Matchen met non-verbaal gedrag van cliënt (spiegelen)

Echtheid

Zichzelf zijn zonder een rol te spelen

Mensen willen dat je in je therapie zit als persoon, niet als hulpverlener met 15 diploma’s aan de 
muur

Om maximaal mee te kunnen stappen in het leven van de persoon, refereren aan het mens zijn

Hulpverleners zijn getraind om “professioneel” te zijn, echtheid refereert naar mens zijn en 
samenwerken met cliënt

Draagt bij tot betere therapeutische relatie omdat het emotionele afstand kleiner maakt

Belangrijke facetten:

• Rolgedrag: rol van hulpverlener (dominanter) -> zo snel mogelijk relatie evenwaardig proberen 

trekken (we moeten samenwerken, zodat de persoon zelf, zichzelf kan verbeteren) 

• Congruentie: op het moment dat je boodschappen geeft is het belangrijk dat het een dat je 

zegt, congruent is met hetgeen dat je doet 

• Op het moment dat mensen incongruentie detecteren, kan er wantrouwen ontstaan


• Spontaneïteit 

• Openheid 

Cruciaal binnen therapeutische relatie

Negatieve gevoelens expliciet maken 

Eigen frustraties: moeite hiermee door eigen waarden of hoort dit bij de problematiek van de 
client? 

-> indien problematiek van de client: proberen constructief gaan benoemen

Dingen die volgens jou niet oké zijn ook benoemen

Open en consistent zijn om vertrouwen te behouden

Echtheid of congruentie is een belangrijke faciliterende conditie

• Cliënten hebben vaak veel ervaring met discrepantie boodschappen: detecteren incongruentie

• Discrepantie verbaal/non-verbaal

• Detectie van incongruentie -> wantrouwen

• Beginnersfouten: te vroeg prijzend (heel knap dat je de stap naar hier hebt gezet), te vroeg 

empathisch (oh wat erg) wanneer je nog niet naar die persoons verhaal hebt geluisterd

	 -> als dat niet serieus/gemeend is wordt dit snel doorprikt

Rolgedrag vs. Jezelf zijn

• Echtheid wanneer rol, autoriteit en status niet over beklemtoond worden

• Bij hulpverlener die zich goed voelt bij cliënten en geen nood heeft een rol op zich te nemen om 

comfortabel te voelen

• Teveel klemtoon op rol en positie kan overbodige emotionele afstand creëren en intimidatie van 

cliënt

Rolautiriteit niet beklemtonen -> mens tot mens

Maar hier kan je wel mee spelen afhankelijk van de situatie

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 (bvb. Negatieve gevoelens niet uiten, 

maar wel afstandelijk reageren)

Spontaniteit

• Vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder uitgekiend of articieel 

gedrag

• Met tact omgaan met cliënt zonder over alles bedachtzaam te zijn

• Betekent niet dat hulpverleners elke gedachte/gevoel moeten verbaliseren

Spontaniteit is krachtig instrument 

Humor in functie van de relatie met de client en hoe veel vertrouwen er al is 

Openheid en zelfonthulling

• Vaardigheid om open te zijn over zelf

• Eerder complexe vaardigheid die met voorzichtigheid moet worden gebruikt in functie van 

setting en problematiek

• Elke informatie over zelf die hulpverlener aan client doorgeeft

• Meestal kiest hulpverlener om verbaal iets over zelf te vertellen, maar continue stroom van non-

verbale info over zelf, waarvoor minder “gekozen” wordt

Laagje dieper dan spontaniteit
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Laten zien wie je zelf bent

Zelfonthulling

• 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, ze ik dat op een tactvolle manier”


• Negatieve informatie over zelf: persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringen, situaties 
waarin ongepast werd gedragen

• “Ik heb het vaak 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

• 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 wel of niet

• 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

• Teveel geeft te weinig tijd aan cliënt

• Capaciteit cliënt om iets uit zelfonthulling te halen (! Welzijn cliënt)


Bv bij daders van seksueel misdrijf voorzichtiger zijn let wat je over jezelf onthult

Op basis van non-verbale aspecten kunnen mensen al veel afleiden (is al veel openheid)


Basisfilosofie: we zijn allemaal zoekende in het leven, spreken van mens tot mens is interessant, 
we gaan niet spreken met de perfecte hulpverlener die alles oplost

Demografisch (ah we zijn naar dezelfde school geweest)

Het is niet de plek om het over je eigen moeilijke jeugd te hebben, kan therapie interfereren 

Ook geen opbod doen tegen hun problemen

Geen zwart wit of je zelfonthulling mag doen

Niet te vroeg doen

Op het moment dat het te veel tijd in neemt kan het ook therapie verstorend werken


Unconditional positive regard: vaardigheid om cliënt te appreciëren als een persoon met waarde 
en waardigheid

Belangrijke functie in uitbouw therapeutische relatie: (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

Betrokkenheid: wanneer iemand bij je in therapie komt, moet er oprechte interesse zijn om met 
die persoon te gaan werken

Van tevoren goed nadenken: kan ik die client nog opnemen? Minder eenvoudig dan je soms 
denkt

Basis: op tijd zijn op afspraak, tijd vrijmaken voor cliënt, privacy voor cliënt reserveren, vertrouwen 
respecteren

Barrières zijn gebrek aan tijd en gebrek aan zorg/bezorgdheid

Begrip: cliënt voelt zich gerespecteerd in de mate dat hij/zij voelt hoe therapeut probeert te 
begrijpen en bezorgd is rond problemen

• Door empathie te tonen, vragen te stellen die informatie belangrijk voor de cliënt onthullen, 

commentaar te even die interesse in begrip cliënt ondersteunen

	 -> respect voor wat de cliënt belangrijk vindt
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• Actief luisteren ook belangrijk medium: parafraseren en reflecteren 

Die persoon doet heel hard zijn best om te begrijpen wat er voor mij van belang is -> 
informatiestroom van de client volgen

Aanvaarding

Niet veroordelend:

• Attitude hulpverlener om gedachten/gevoelens cliënt niet af te keuren

• Onvoorwaardelijke inleving

• 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 warden opdringen


-> niet onvoorwaardelijk goedkeuren, wel gezichtspunt van de cliënt serieus nemen en 
cliënt helpen eisen aan zichzelf te stellen


gedachten/gevoelens van de client niet afkeuren -> kan ik mij hier onvoorwaardelijk in inleven?

Volledig samenvallen met de client is ook niet goed -> afstand nodig om te zien: is dit wel oké? 
Gedrag niet zomaar goedkeuren

Bv bij racistische uitingen: voel ik me daar wel oké bij, om met deze persoon te werken

Ben ik als hulpverlener voldoende mee om de impact hiervan in te schatten?

Dingen die objectief fout zijn, vertrekken meestal niet vanuit de intentie om iets fout te doen -> 
helpt bij aanvaarding

Opletten met snelle beoordeling, binnen ons dagelijks leven doen we dat wel

Betekent niet dat je gedrag onvoorwaardelijk goed keurt

Niet judgen dat ze mee willen doen aan temptation island, maar wat heeft dat voor gevolgen voor 
de client?

Ook als hulpverlener zijn er harde grenzen: bij huiselijk geweld bel je de politie

Warmte: zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct maar 
therapeutisch impotent (Goldstein, 1986)

Warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling

Warmte en nabijheid om als persoon zaken in beweging te krijgen en steun te bieden

Warmte lokt warmte uit (! Vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige cliënten)

Als je iemand een paar keer ziet slikken kan het goed zijn om bv te vragen: klopt het dat je het 
moeilijk vindt om hierover te praten?

Nabijheid: 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

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”

Communicatie Warmte en Nabijheid

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. Iet 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 me er van bewust dat we nu beiden met een vervelend gevoel zitten)


3.3 Luistervaardigheden

I. Waarom luisteren belangrijk is

II. Waarom we niet luisteren

III. Hoe kan ik beter luisteren
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Basisregel I: om een dynamische gesprekspartner te vormen dien je dynamische 
luistervaardigheden te ontwikkelen

Belangrijke tools 

Sleutel om empatisch, warm, nabij te kunnen zijn 

Ons verlangen om gehoord te worden

• Wat is er leuk aan bijna gebeurtenissen?

• We staan te weinig stil bij luisteren

• We worden over het algemeen heel vaak geconfronteerd met mensen die slecht luisteren en 

luisteren vaak ook heel slecht

• Eerder regel dan uitzondering (“alles ca va?”)

• Wordt nog erger als we geconfronteerd worden met heftige emoties


• 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

Je moet ervan uitgaan dat je een egoïst bent en slecht luistert

Belangrijke functie van luisteren

• Informatie verzamelen

• Bearing witness:

• Steun

• Helpen heftige emoties te hanteren (containment)

• -> opluchting


• Gehoord worden is serieus genomen worden

• Geruststellen ≠ luisteren

Ipv luisteren gaan we troosten (reparatiereflex): we doen dat voor onszelf, en niet voor de ander

Bv als we vragen hoe iemands reis was, zijn we eigenlijk aan het wachten om zelf iets te kunnen 
vertellen

Beluisterd worden is ook een getuige hebben van je worsteling

Gehoord worden is serieus genomen worden -> advies wordt ook makkelijker aangenomen 

Waarom luisteren mensen niet/slecht? Verschillende redenen:

• De worsteling om onze eigen noden opzij te zetten (eerste ervaringen als therapeut!)

• Therapie = eerst luisteren, dan veranderen

• Moeilijke emoties laten zijn is iets wat we van tevoren heel moeilijk tolereren


• Vaak semi-luisteren: medeleven, zwijgen maar niet aandachtig, adviserend

Luisteren is actief luisteren in functie van die ene persoon 

Semi-luisteren is niet hetzelfde als echt luisteren

Basisregel III: luisteren kan je leren/trainen

Hoe kan ik beter luisteren?

• Niveau van luisteren

• Aandacht luisteren

• Empatisch luisteren


-> luisterresponsen

Model komt uit communicatiewetenschappen

Therapeut is ontvanger van boodschappen

Bij gesloten vragen gaat client zich aanpassen, 
korte antwoorden geven

5: client gaat ook weer dingen teruggeven over de 
boodschap van de therapeut 

Opening gesprek & begin contract: niet selectieve luistervaardigheden + aandachtgevend

• Non-verbaal gedrag

• Verbaal volgen, gebruik van stilte

Aandachtgevend gedrag: knikken, parafraseren, hmm, ….

-> nodigt uit om te beginnen spreken

In begingesprek regelmatig afchecken 

Door mee te volgen speel je actieve rol in gesprek, ga je veel beter onthouden


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
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4 stappen:

(1) Inhoud (non) verbale boodschappen identificeren (wat zegt cliënt)

(2) Nagaan of er vage of ambigue delen in de boodschap zitten

(3) Open of gesloten vraag

(4) Een gepast begin formuleren (zien, horen, voelen)

(5) Ga effectiviteit vraag na

open/gesloten vraag is belangrijk

Als mensen te hard zoeken naar de oorzaak begin je gesloten vragen te stellen, dan is 1u heel 
lang en krijgt de client minder ruimte

Vooral in begin open vragen stellen, gesloten vragen enkel voor verduidelijking

Bij waarom vragen vraag je een verantwoording -> in het begin niet te veel gebruiken (alsof je je 
puber ter verantwoording roept, impliciete beoordeling)

Parafrase

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

Spiegelende functie als psychosociaal hulpverlener

Persoon helpen denken omtrent zijn/haar probleem, oplossing moet uit de client komen

Door reflectie kan client op heel wat nieuwe mogelijkheden stuiten

Via parafrases dicht bij de client blijven

Door nieuwe verwoording kijkt client op andere manier naar het verhaal, kijkt naar het verhaal met 
afstand

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

• Om inhoud te benadrukken als aandacht aan gevoelens te vroeg of ongepast is

Selectieve aandacht aan inhoud boodschap

Belangrijkste inhoud herformuleren in woorden HV

Verschilt van herhalen

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)

• Herverbaal inhoud (geen vraag, wel statement, in eigen woorden HV)

• Effectiviteit nagaan

Bv. 

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?”


Reflecteren van gevoel

Voegt emotionele toon toe

Als hulpverlener kan je kiezen: parafraseren of reflecteren in functie van het gesprek

Geen gevoelens -> exploreren

Zit al een halfuur te wenen -> niet verder op ingaan

Interpretatie niet juist? Client verbetert je

Gevoelsreflectie is belangrijke manier om empatisch te zijn en bij de gevoelensstroom van de 
client te raken

-> breed scala aan doelstellingen

Doelstelling:

• Cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten

• Cliënt gevoelens meer intens 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

Aanmoedigen is belangrijk, in andere situaties krijgen cliënten niet zo veel ruimte om over 
gevoelens te praten

Vaak staan we niet zo bij onze gevoelens stil, waarom zijn we zo boos/gefrustreerd/verdrietig?

Tussen de regels kan je gevoelens bemerken 

Differentieren van verschillende gevoelens is belangrijk
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Negatieve gevoelens kunnen heel veel waarde hebben indien ze voldoende gedifferentieerd zijn

Parafraseren is een stuk makkelijker dan gevoelsreflecties

Onwaarschijnlijk breed jargon omtrent emotiewoorden

Exacte emotie maakt groot verschil in wat ze met gevoelsreflectie kunnen

Teleurstelling is anders dan verraden voelen, specifiek labelen is krachtige vaardigheid

Emoties zijn hetzelfde principe als toverballen

Er zijn allerlei kleurschakeringen die beginnen opduiken

Brutaal genoeg zijn om bij die emoties te kunnen blijven bv. ik voel me slecht -> wat is dat dan dat 
slecht voelen? 

-> diepere lagen tegenkomen

Intensiteit goed matchen met waar de client zit

We smijten graag het woord “beetje” ertussen -> afleren om te gebruiken, meestal niet 
noodzakelijk 

Client ook de kans geven om je te corrigeren

Reflecteren complexer geheel dan parafrase -> gevoelens zijn niet evident voor cliënteel

Bv.

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…"

Reflecteren is een moeilijke vaardigheid, emoties niet altijd goed te herkennen

Stappen in reflecteren:

• Stap 1: luisteren naar aanwezigheid gevoelens 

• Luister naar affectieve woorden in boodschap cliënt: 7 categorieën gevoelens

• Geluk

• Verdriet

• Angst

• Onzekerheid

• Woede

• Sterkte

• Zwak 


• Emoties hebben lagen zoals een toverbal

• Stap 2: emotie uit non-verbaal gedrag detecteren

• Stap 3: verbaal teruggeven emoties, in eigen woorden HV.

• Woordkeuze is zeer belangrijk

• Niet enkel type emotie, ook intensiteit (nogal, sterk, eerder, …)


• Stap 4: start reflectie met gepaste opening

• Het klinkt 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


• Stap 5: context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven

• Stap 6: ga effectiviteit reflectie na


Concretiseren

Uiterst belangrijke vaardigheid

Samengesteld uit de eerdere vaardigheden

Gespreksvaardigheden gebruiken om te concretiseren -> helder beeld voor de therapeut én de 
client

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

Voor video geen uitgebreide introductie van wat je gaat doen -> in reguliere hulpverlening wel

Beter grotere uitleg op het einde, niet in het begin 

Therapeut concretiseert: iets gaat krijgen? Is dat dan een hartaanval?
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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

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.”

Voorbeelden van samenvattingen zijn heel kort, meestal wat langer

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


Regulerende luistervaardigheden

Terugkoppeling naar doelen/doelterugkoppeling: hulpverlener doet aan procesbewaking

• Gezamenlijk proces

• Expliciete bespreking zorgt voor gedeelde verantwoording 

Client is verantwoordelijk voor inhoud van wat gezegd wordt tijdens therapie, therapeut is 
procesbewaker (juiste stappen naar de afgesproken doelen)

Als therapeut kan je geen eindverantwoordelijk dragen, inspanningsverbintenis ipv 
resultaatsverbintenis 

Doelen zetten is een gezamenlijk proces

Situatie verduidelijken: herstellen van de therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discrepanties 
of problemen 

Situatie verduidelijken doen we als er onduidelijkheden zijn binnen de hulpverlening, binnen de 
samenwerking -> metagesprek, het gaan we daarmee om gaan?

Verantwoording: HV die het proces bewaakt

Middelen:

• Session Rating scale - klinisch aanvoelen

• Meta-gesprek

Hardop denken: kan heel interessant zijn om client binnen te laten in denkproces

• Helpend voor de samenwerking

• Biedt veiligheid voor cliënt

• Voorbeeld van probleemoplossend denken

Bij afronden heb je assertiviteit nodig om aan te geven wanneer de tijd er op zit

Afsluiten van het gesprek:

• Tijdsbewaking


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 37



• Nadenken over wat te bespreken (bv. Traumaverwerking de laatste 5 minuten vd sessie)

• Time management & afronding 


3.4 Probleem-nuancerende vaardigheden

Luisteren reflecteert over het algemeen hoe cliënt zichzelf begrijpt, terwijl actie respons reflecteert 
hoe HV de problematiek begrijpt

Iets in beweging proberen krijgen, actierespons

Kan heel mild zijn, maar wel andere perspectieven brengen

Vaak mensen hebben een eigen constructie uitgewerkt ten opzichte van problemen

-> samen met client nieuwe kijk exploreren

Doelstelling: cliënten de noodzaak tot actie en veranderen helpen inzien vanuit een meer 
objectief/adaptief referentiekader

Verschillende vaardigheden:

• Verbanden leggen & herinterpreten

• Confronteren

• Positief heretiketteren

• Informatie geven 


Verbanden leggen & interpreteren

Nieuwe kijk op moeilijkheden en andere verklaringen

Statement dat associaties legt tussen verschillende gedragingen cliënt (eventueel causale 
verbanden) of mogelijke verklaring

Als het gaat over iemand met depressieve klachten, het is allemaal mijn schuld -> kijken naar 
andere interpretaties waarbij er ook externe factoren zijn

Interpretatie vanuit theoretisch kader

doelstelling:

• De relatie identificeren tussen impliciete boodschappen van de cliënt en gedrag

• Gedrag van cliënt op een alternatieve manier of met een andere verklaring bekijken

• Het begrip van cliënt rond eigen problematiek verhogen als basis voor verandering of actie

Verbanden leggen heel cruciaal binnen het ontwikkelen van een gezamenlijke rationale

Andermans problemen -> zien heel snel oplossingen -> eerste neiging bedwingen

Bij het maken van goede interpretaties moet je naar elkaar toe bewegen

Metaforen gebruiken om bepaalde processen te duiden, vaak ook pen en papier

Soms is weg van verbetering in depressie, nog enger en onzekerder dan heel zware depressie

Ga je client pas lastigvallen met interpretatie als je client daar klaar voor is en je vertrouwen hebt 
zodat de client je kan verbeteren

Als je heel snel verbanden ziet (omdat je het al eerder hebt tegengekomen) opletten voor dat soort 
biassen

Als je er naast zit moet je de mogelijkheid hebben om gecorrigeerd te worden (zou het mogelijk 
zijn dat …), het is niet belangrijk om gelijk te hebben

Bv.

CL: “Ik begrijp mezelf niet. Ik kan gemakkelijk seksueel opgewonden geraken als we niet thuis 
zijn, zelfs in de auto of op restaurant. Maar thuis lukt het me vrijwel nooit.”

HV: “Ik kan verkeerd zijn hoor, maar het lijkt alsof je vooral seksuele opwinding ervaart wanneer je 
op ongewone plaatsen bent, dus weg van de ‘gewone sleur’, waar er een zekere spanning aan 
verbonden is.”

Reacties cliënt: van expressie groter begrip rond zelf en emotionele opluchting tot stilte

Bij hostiliteit, beter om onderwerp te laten rusten en er eventueel later op terug te komen

Gebruik van metaforen vaak heel bruikbaar

Basisregels:

• Timing is heel belangrijk

• Meestal niet in eerste contacten, enkel als cliënt er klaar voor is (alsof cliënt interpretatie zelf 

zou kunnen maken)

• Tijdstip in de sessie: best begin of midden, zodat er tijd genoeg is voor bespreking


• Check of de interpretatie gebaseerd is op wat de cliënt zegt en niet op bias HV

• Taal & toon zijn belangrijk: best ik-boodschappen en met gebruik van “het is mogelijk” of 

“wellicht” -> mogelijkheid om te verbeteren

Stappen in verbanden leggen & interpreteren 

• Detecteer impliciet deel in boodschap cliënt

• Hoe past deze boodschap binnen een theoretische oriëntatie
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• Wat zijn positieve aspecten van het probleem waar de cliënt controle over heeft

• Gebruik woorden die matchen met de woorden van de cliënt

• Ga effectiviteit interpretatie na


Confronteren

HV beschrijft discrepanties, conflicten, gemengde boodschappen die duidelijk worden vanuit 
gevoelens, gedachten, gedrag cliënt

Verschillende types discrepantie

Discrepantie kan te maken hebben met:

• Verschil verbaal en non-verbaal gedrag

• Verschil verbaal gedrag en actie (HV is belangrijk en sessie afbellen, ik ga x doen en doet het 

niet)

• Verschil twee verbale boodschappen (ik hou echt van mijn zoon hoewel hij nagel aan mijn 

doodskist is)

• Verschil twee non-verbale boodschappen (lachen en huilen)

• Verschil twee personen (koppel, ouder-kind HV-cliënt)

• Verschil verbale boodschap en context of situatie (koppel heeft serieuze conflicten en wil kind)

“Je zegt dat je je op je gemak voelt en tezelfdertijd merk ik dat je aan je handen aan het prutsen 
bent.”

Incongruente of gemengd boodschappen cliënt identificeren

Andere percepties op “zelf” cliënt of situaties exploreren

Aandacht van de cliënt focussen op aspecten van zijn of haar gedrag die, indien ze zouden 
veranderen, naar een beter functioneren kunnen leiden

Moet cliënt uitnodigen om consequenties gedrag na te gaan, niet defensief reageren

Motivatie voor confrontatie mag niet aanval of ventilatie frustratie zijn, wel cliënt vooruit helpen

Focus op inconsistentie probleem, niet persoon

Confrontaties in de context van koppels, opvoeding: intenties kunnen op de verkeerde manier 
overkomen -> confrontatie laten plaatsvinden binnen het systeem

Confrontaties kunnen vrij gemakkelijk problematisch uitpakken

Let op non-verbaal gedrag (taal, toon, houding, …), mag niet be(ver)oordelend zijn

Wees concreet/geef specifiek voorbeeld, niet vaag

• Niet: “je wil dat mensen je graag hebben, en je stoot ze af”

• Wel: “je wil dat mensen je graag hebben, nu lijkt het wel zo dat als ze te dicht komen, je de 

neiging hebt om brutaal te reageren

Verschillende zaken kunnen naast elkaar bestaan

In real life: 2e deel van de zin is negatie van het 1e deel

-> In HV vinden we beide delen belangrijk, voorzichtig met het woord “maar”

Niet oordelend, willen begrijpen (terzelfdertijd, niet maar, geen negatie van 1e deel)

Motivatie van client zit ook in 1e deel

Niet confrontatie na confrontatie

Exploratief en niet corrigeren: wat ik niet goed begrijp is dat …

Enkel als er voldoende vertrouwen is in HV relatie

Tijd is heel belangrijk bij confrontatie:

• Confrontatie op moment dat cliënt er iets mee kan aanvangen

• Tijd genoeg na confrontatie geven voor reactie en discussie

• Niet te vaak confrontatie na elkaar

Confrontatie werkt vooral op begrip en bewustzijn, heeft beperkingen

Defensieve reacties:

• HV diskwalificeren (hoe weet jij dat, je hebt zelf geen kinderen)

• HV overtuigen dat zijn/haar visie fout is

• Belang van onderwerp devalueren

• Ergens anders steun zoeken (ik vertelde mijn vrienden …)

• Akkoord gaan, maar geen gevolg geven

• Onzekerheid tonen

Vb. 

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

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

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

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


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 39



Stappen in confronteren:

• Zoeken naar discrepanties of gemengde boodschappen

• Probeer verschillende elementen in de discrepantie samen te vatten (gebruik en in plaats van 

maar)

• Om confrontatie beter te laten aankomen, gebruik woorden van cliënt

• Ga effectiviteit confrontatie na

Vb. filmpje 

HV blijft erachter zitten dat uit de tests ze geen hartproblemen heeft -> client moet zelf realiseren 
dat ze geen reden heeft om te geloven dat ze hartproblemen heeft

De client voelt haar aangevallen, ze is daar heel erg van overtuigd

Client begint zich nog harder te verzetten, de doelstelling van de HV is mislukt

In 2e fragment laat de HV het meer open, zo durft de client haar twijfel aanbrengen, de HV springt 
daar ook niet direct op, ze brengt het heel rustig aan

Confrontatie moet uitnodigend zijn, niet mensen tot de orde roepen

Soms doen cliënten domme dingen, niet makkelijk om niet confronterend te blijven

Je hebt daar zelf ook tijd in moeite in gestoken, als het weer moeilijk gaat niet in de aanval gaan 
bv. Bij hervallen van een verslaving

Meerdere confrontaties achter elkaar werken meestal niet -> confronterende stijl lokt defensiviteit 
uit

Door confronterende stijl nemen mensen Gordon Ramsey’s advies niet


Positief heretiketteren

Mensen kunnen qua gedrag heel slechte dingen doen, vanuit intenties die niet zo problematisch 
zijn -> HV moet dit kunnen zien

Niet vanaf eerste 5 minuten doen, je weet nog niet of de persoon positieve intenties had

Schuldgevoel bij abortie, maar de client had de middelen niet om dat kind een leven te kunnen 
geven

Doelen:

• Persisterende schuld/schaamte verminderen

• Veranderbereidheid vergroten

• Belang voor therapeutische relatie

Werkwijze:

• Leren kijken naar positieve aspecten

• Hulpmiddel: intenties eerder dan gedrag

• Moet gemeend zijn

• Aansluiting bij compassie


Informatie geven

Kan gaan over juridisch aspecten, bijdragen, steun, diagnose, hulpgroepen, …

Informatie geven: mensen kunnen zelf kiezen ≠ advies geven

Bij diagnoses is er veel psycho-educatie beschikbaar, interessant om mee te geven

Open zijn over positieve en negatieve zaken

Doelstellingen:

• Alternatieven identificeren

• Alternatieven evalueren

• Mythes doorprikken

• Cliënten motiveren om dingen die ze vermijden te exploreren

Verschilt van advies geven

Psycho-educatie bv. Uitleg stoornis en aanpak

Wanneer?

• Ga na welke info cliënt reeds heeft

• Ga na of deze info valide, waar, voldoende, … is

• Wacht op cues van cliënt

Wat?

• Ga na welke info nuttig is voor cliënt

• Baseer je op betrouwbaar en valide bronnen

• Structureer informatie

Hoe? 

• Vermijd vakjargon

• Geef volledige info (ook negatieve dingen)
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• Doseer: geef niet teveel informatie

• Vraag naar gevoelens/bias cliënt t.a.v. info

• Gebruik pen en papier 


3.5 Hulpverlening als wederzijdse beïnvloeding: verandering bewerkstelligen

Procesmanagement: 3 niveaus

• Diagnostiek (klachtgericht, persoonsgericht)

• Therapeutische relatie

• Verandering 

-> fase-afhankelijk

Verandering kan heel breed zijn, bv. Accepteren 
van bepaalde klachten

Verandering is steeds belangrijker, 
gesprekstechnieken hangen heel sterk daar 
van af

Hulpverlening als wederzijdse beïnvloeding

Foute aanname: dat de client open staat 
voor verandering

Bv. Verslavingen, willen ze niet per se iets 
aan doen

Vaak doen we hulpverlening met mensen 
die niet zo gemotiveerd zijn

De mate waarin je kan werken rond 
verandering, hangt af van het stadia waarin 
de client zit

Precontemplatie: het moment waarin 
mensen (objectief) problematisch gedrag 
stellen, maar geen intentie hebben om te 
veranderen (ziet zelf het probleem niet)

Contemplatie: gedrag is ernstig en heeft 
negatieve consequenties

Heel veel van ons cliënteel zit in de contemplatie fase

Niet veranderingsgericht werken, eerst motivatie om te veranderen verhogen

Volhoud fase: nieuwe manier van met zichzelf omgaan installeren, die niet makkelijk zijn

-> geen eindpunt

Terugkomen op het moment dat het lastig is

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

• HV te diskwalificeren

• Rationaliseren

• Informatie zoeken die tegenspreekt

• HV proberen veranderen

• Aanvaarden idee HV

Als hulpverlener heel actief mee bezig zijn: in eerste sessies vragen, hebben mensen al 
verandering proberen ondernemen? Hoe?

Client gaat zichzelf verantwoorden, zodat die verandering niet moet plaatsvinden

Verstandige manier zoeken om als HV voor verandering te zorgen zonder te veel weerstand

Wat maakt dat de client makkelijker ideeën gaat 
aanvaarden?

• Onderling overleg

• Timing (aansluiten bij cliënt)

• Kenmerken HV

• Als HV als expert/competent overkomt

• Als HV attractief overkomt

• Als HV als te vertrouwen overkomt


• Kenmerken van cliënt: leeftijd, geslacht (match 
therapeut), ras, attractiviteit, cognitieve stijl, motivatie, 
betrokkenheid


Competentie is niet dogmatisch of autoritair zijn

Wel: te vertrouwen, aandachtig en in staat om te helpen 
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(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)

In het verhaal van de client komen

Soms hebben mensen wel nood aan “de expert”

Perceptie van cliënt dat HV zal helpen om problemen te verminderen 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 -> de mate waarin je in staat bent om te denken binnen iemands referentiekader

Non-verbaal gedrag: oogcontact, leunen, vloeiend praten

Verbaal gedrag:

• Goede vragen die gedachten uitdagen

• Aansluiten bij cliënt en luisteren (belang van luisterresponsen)

• Tempo in sessie

• Concretiseren wat de cliënt aangeeft

• Interpretaties (actieresponsen)

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


Oriëntatie helpt jou als HV oriënteren

Mensen nieuwe wegen laten exploreren

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, …)

Rechtstreekse vragen kunnen schuldinducerend zijn

Circulaire vragen:

• Oriënteren (hulpverlener) en circulair

• Circulair (alles is met alles verbonden) -> 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: overwegen van nieuwe opties

• Beïnvloeden (voor cliënt) en lineair

• Nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen

• Gaan (impliciet) uit van oorzaak-gevolg relatie

• Suggereren veranderingen in bepaalde richting

• Bv. Wat zou er gebeuren, mijnheer, indien U ’s ochtend vroeger zou beginnen werken waardoor 

U vroeger thuis zou kunnen komen?

Reflexieve vragen om na te denken over verandering

• Beïnvloeden en circulair

• Faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven, laten verschillende 

mogelijkheden open …

	 -> neutraal

• Dmv vragen nieuwe reacties bewerkstelligen (dus cliënt in staat om anders te reageren)

• Bv. Als u, mijnheer, niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan veranderen?

Client staat niet open voor verandering -> frustratie HV
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Weerstand roept non-therapeutische responsen op 

Roos van Leary: interpersoonlijk gedrag

• Dominantie (verticaal)

• Affiliatie (horizontaal)

Mensen positionering zich op verschillende manieren (pakt positie in in de roos)-> weinig opties 
als HV -> lokt gedrag van de HV uit

Bij dominant dwingt dat ander in onder positie (complementaire positie)

Affiliatie: ontlokken van gelijkaardig gedrag bv. Vijandig gedrag

Samen lokt samen uit

Volgend -> risico, client moet zelf met oplossing komen

Spelen met positionering om gedrag te veranderen

Gedwongen therapie -> gaat in tegenpositie

Persoon switcht niet gewoon omdat je lief bent

-> zoeken naar begrip en oprechte interesse en zo mandaat creëren, tegen verandert in neutraal, 
positief

Samen zijn op een manier dat de ander daar iets mee kan

Als persoon tegen is kan je geneigd zijn om zelf ook tegen te zijn

Default van HV is helpend, maar flexibiliteit hebben

Of iemand kiest om te veranderen is de eigen keuze

Samen kijken wat redenen voor en tegen zijn

Self-efficacy van mensen verhogen

Weerstand is goed in je therapie sessie

Redenen om te stoppen met verslaving zijn er al lang, er zijn dus ook positieve redenen = 
weerstand

-> redenen ontdekken

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

= zie “eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen”


Attractiviteit 

Attractiviteit: mate waarin proces van HV zo prettig mogelijk wordt gemaakt

• 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)

• Redenen voor structurering 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

Op een goede manier confronteren, niet enkel lief en prettig zijn

Effect van interventie is het grootst wanneer een mandaat is gecreëerd van de HV vanuit de 
perceptie van de client

Proces van HV attractief en aantrekkelijk voor die persoon maken

Combinatie van attractiviteit, later competentie

Van persoon tot persoon praten, niet als iemand met en iemand zonder probleem -> fouten en 
humor

Eerst exploratie en zorgen dat mensen weten wat het betekent om samen aan de slag te gaan

Zorgen dat therapie niet heel onaangenaam is

Vb. 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.


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 43



... Mijn rol is om je te helpen praten over de dingen die je bezig houden, om je ze te helpen 
begrijpen en om je te helpen een aantal stappen te zetten om de problemen op te lossen of om je 
leven een andere richting te geven. Weet dat alles wat je vertelt binnen deze vier muren blijft….”

Structureren op 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.”


Vertrouwen 

Vertrouwen is 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

Meestal initieel vertrouwen dat verder groeit, tenzij reden is om niet te vertrouwen

Soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet worden verdiend

Gaat de HV mij oprecht helpen?

Meeste mensen hebben redelijk vertrouwen, maar in sommige contexten is dat moeilijker bv. Via 
justitie -> hard werken om vertrouwen te verdienen

Soms moeilijk te installeren, maar makkelijk te breken

Vraagt tijd, verandert steeds, vraagt wederkerige interacties

Is basis voor goede exploratie van clip,t zijn/haar eigen problemen en oplossingen

Non-verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt:

• Congruentie verbaal/non-verbaal gedrag

• Non-verbaal aanvaarden onthulling cliënt

• Non-verbale responsiviteit en dynamiek

Gedrag als therapeut is essentieel

Consistentie tussen zeggen en doen

Vermaak gedrag dat vertrouwen uitstraalt:

• Accuraat parafraseren

• Consistentie tussen zeggen en doen

• Vertrouwelijkheid ->De manier waarop je omgaat met vertrouwelijke info is belangrijk 

(vertrouwelijke info -> ethiek en deontologie)

• Openheid en eerlijkheid -> veiligheid, begrenzing

• Accuraatheid van informatie geven

• Niet defensief reageren op “test” cliënt

• Vertrouwenstest: impliciete vraag naar vertrouwen


Ownership nemen

Vertrouwen tussen cliënt en HV ontwikkelt niet altijd automatisch

Cliënt soms behoefte aan expliciete test vertrouwen HV

Cliënt zal echter zelden direct vragen om dit te bespreken, eerder subtiele manoevers om 
gegevens over vertrouwen HV te bekomen = ‘vertrouwenstest”

HV herkent dit niet steeds, reageert op inhoud, ziet cliënt als vijandig of reageert zelf defensief

Video: stelt een persoonlijke vraag aan de HV “vin je mij ook knap?” Achterliggend “ga je ook 
misbruik van mij maken?”

Impliciete vraag: kan jij mij helpen?

• Is het vragen naar feiten of naar opinie/opvattingen HV

• Bv. Heb jij kinderen? Hoe lang bent u gehuwd?

• Is het 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 je 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 welwater dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald money verward 

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


Geheim vertellen

Impliciete vraag: kan ik me kwetsbaar openstellen?

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

misbruikt


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 44



• Soms is geheim irrelevant

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

reageren

• Bv. Reactie dit is geheim tussen ons

Geheimen zijn niet altijd een vertrouwenstest

Als mensen geheimen vertellen is het onderwerp van vertrouwen vaak aanwezig

CL: “ik heb dit nooit aan iemand kunnen vertellen, zelfs mijn man niet, maar ik heb een abortus 
gehad 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”

Gunst vragen bv. Boek lenen -> beslissen wat je oké vindt

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, bv. Boek lenen

• Bij weigering, direct en tactvol zijn

• Bv. Vraag om cliënt thuis te bezoeken om tijd te sparen. “Ik waardeer je bezorgdheid, maar werk 

liever zonder afleidingen die ik niet ken”

Vaak vragen ze of je iets wil attesteren (bv bij echtscheiding, man/vrouw is niet te vertrouwen bij 
de kinderen, als je die persoon zelf niet hebt gezien in therapie kun je dat niet attesteren)

Cliënt diskwalificeert zichzelf

Impliciete vraag: kun jij me accepteren?

• 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. -> eerder neutraal en 

exploratief reageren dan bv. Dat is helemaal niet erg

Bv. 

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.”


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?

Begrenzing heel essentieel, spreken over eigen grenzen, jezelf serieus nemen

Tactvol maar ook direct en begrensd


Motivatie HV

Impliciete vraag: is jouw zorg voor mij echt?

• Eerlijkheid/echtheid is belangrijk

• Test “is het enkel je job?”

• Bv. Vraag naar hoeveelheid 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 …”

Bv.

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”
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• 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...”


4. Structuur van de Ggz

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 ook doen?”

Je kan relationele vaardigheden, technieken, … gebruiken

Relevantie van kennis over de GGZ

Verschillende niveaus en kaders

• Individuele hulpverlening

• Psychologische HV in een bredere context

• Kosten van psychische ziekten zijn gigantisch (bedden, therapie etc. Maar ook indirect: 

werkloosheid, mutualiteit, …, Vlaanderen: 20 740 miljoen euro)

• Psycholoog opereert binnen breed politiek en wetgevend kader

• Noodzaak om na te denken over structurele ingrepen


• Europees/Belgisch/Vlaams/regionaal


4.1 Zorg gebaseerd op cijfers

Beleid en cijfers (cijfers zijn geen examenmateriaal)

Relevantie van wetenschappelijke cijfers bij Beleid

Detollenaere et al. (2019): stijgende tendens van psychische problematiek

Prevalentiecijfers richting 20% van de bevolking

Rond zorgbehoefte

• Psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik

• Weinig onderzoek naar zorgbehoefte in populatie (moeilijk te meten)

• Studieresultaten (Engeland, Finland)

• 8 tot 10% heeft een duidelijke zorgbehoefte

• Van deze mensen ontvangt 50 tot 60% geen zorg


Hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte  (consistent probleem, niet enkel in België)

• Mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg

• Beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners

• ‘antithetapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten

• Consequenties?

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;

• 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

Opnames zo veel mogelijk beperken, zorg organiseren in hun eigen settings 

-> meer ambulante zorg

Momenteel veel meer ingezet op mobiele teams

Qua geestelijke gezondheidszorg lopen we achter, belangrijke weg te gaan

-> WHO/Europees actieplan

• Iedereen heeft gelijke mogelijkheden om zorg te realiseren, vooral de kwetsbare groepen

• Verminderde suïcide ratio


Patiënten ervaringen

Bevindingen Focus groepen

• Aanbod
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• Complex (ze hebben zeker gelijk! Bv. Aanbod jeugdhulp, hoe bij de juiste instantie raken?)

• Continuïteit: bij een nieuw persoon telkens opnieuw je verhaal doen

• Overlap en beperkingen


• Toegankelijkheid:

• Drempels voor psychotherapie

• Huisvesting- en crisishulp spaars

• Sterk afhankelijk van demografische variabelen


4.2 Organisatie: klassieke visie

Kenmerken van het echelonmodel:

• Gebaseerd op een medisch gezondheidszorg systeem: een patiënt met hoofdpijn wordt niet 

nagekeken door een chirurg (hiërarchie)

• Men begint generalistisch en eindigt specialistisch

• Huisarts en voorzieningen eerste lijn fungeren als poortwachter en verwijzen naar de juiste 

hulpverlening

• 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

Principe van step care is belangrijke <-> match care

Organisatorisch geen dom idee, maar als je telkens een hoger stapje moet doen, steeds een 
nieuwe hulpverlener, verlies je misschien vertrouwen

Nulde lijn: 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)

Mensen die mantelzorg doen moeten ondersteund worden, loopt risico


4.3 Belangrijkste settings

Echelonmodel: overzicht

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

Het is niet zo dat op elke lijn een paar instellingen zijn, veel spelers die zich bewegen 


4.4 Organisatie: nieuwe ontwikkelingen

Huidig zorgaanbod

• Historische organisatie: christelijke overwegingen 

• Gebaseerd op ziektemodel 

• Focus op genezing (maar: vaak chronische problemen -> inzetten op goeie kwaliteit van leven, 

ondersteuning)

• Focus op expertiseniveau’s organisatie


Veld in transitie

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 leiden, gegeven psychische, 
lichamelijke en sociale uitdagingen

Wat zijn de implicaties van deze definities?
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4.5 Innovaties in zorgmodellen


Nieuw GGZ voorstel

Uitgangspunten: Eigen regie


5. Ethiek en Deontologie

Trolley probleem

Functional competency domains van competency cube

Belang van reflectieve houding


1. Intro: ethische vraagstukken …

Ethiek en corona: we moeten vaak genoegen nemen met het kleinste kwaad

-> beslissingen die niemand wil maken

Ethische analyse om beslissingen te kunnen maken over corona-app

-> beslissingen nu kunnen ook culturele veranderingen teweeg brengen

Is het maken van ‘genbabies’ ethiesch? Nu is dit verboden

Maatschappelijk debat over welke medicijnen ontwikkeld en terugbetaald worden

Moeten we als samenleving betalen voor de zorg van mensen die ongezond leven?

-> slaatjes verplichten?

Wanneer zijn dwangmaatregelen verantwoord? Die komen ook met gevolgen

Euthanasie of vergiftiging?

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?


• Wanneer vind je het verantwoord om over te gaan tot collocatie (gedwongen opname)?

• …

Ethische vraagstukken en psychologie …

• Ethische dimensie in visie op de mens, op normaliteit- abnormaliteit (diagnose), finaliteit 

therapie (doel therapie), verhouding therapeut-patiënt …

• Cf. Implementatie EBP in praktijk: EBM vs nieuwe GGZ (Jim Van Os)

• Welke waarden en normen staan centraal?

• Wat is ‘goed’ handelen? Voor wie? (criterium)


Oud GZ model Nieuw GZ model

Type gezondheid Afwezigheid ziekte Vermogen tot aanpassing en eigen regie

Type zorg Sick care Health care

Type behandeling Bestrijding symptomen Hulp bij nastreven van relevante doelen

Type prognose Pessimistisch Mogelijkheden

Type hoop Behandeling Eigen kracht en regie

Type filosofie Help me Help mezelf te helpen

Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 48



• Impliceert ethische keuzes (zowel op beleidsniveau als in de concrete dagelijkse praktijk)

• (vb: schrijf ik een verslag over iemand en zo ja hoe formuleer ik zijn/haar problematiek, wat zijn 

mogelijke gevolgen?)


2. Ethische begrippen

Ethiek en moraal vaak door elkaar gebruikt, maar zijn geen synoniemen

Moraal is ruimer

Ethiek -> bestudeert en bevraagt kritisch en systematisch -> moraal -> is het samenhangend 
geheel van opvattingen over wat er waardevol is in het leven

Moraal

• Morele vragen en morele opvattingen

• Waarden en normen

• Verbonden aan een levensvisie, idealen

• Op basis van intuïtie, emoties of rationele overwegingen

• Niet statisch (tijd- en contextgebonden), opvattingen veranderen doorheen de tijd en culturele 

verschillen

• Micro-, meso-, macroniveau

Waarden:

• Omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven 

• Abstract cognitieve begrippen

• Vb. Rechtvaardigheid

Normen:

• Handelingsvoorschriften, geven concrete inhoud aan waarden (vertaling van de waarden)

• Verboden & geboden

• Morele normen, fatsoensnormen, juridische normen

• Vb. ‘je zal niemand uitsluiten’

Deugden:

• Goede eigenschap die de handelswijze van de mens bepaalt

• Verinnerlijkte waarden

• Vb. Respect (tav medemens)

Reflecteren 

• Wat was de eerste beslissing die je vandaag nam? En de tweede? …

• Weet je nog waarom je net die beslissing nam (en geen andere)? Wat was daarbij van 

belangrijke doorslaggevende rol?

• Welke waarden en normen spelen daar een rol in?

• Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Welke normen hanteer je daartoe? Welke deugden stel 

je voorop?

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

• Hoe zie jij de rol van theorie?

• Hoe ontstaan volgens jou psychische problemen?

• Wat beschouw jij als het doel van therapie?

• Hoe bekijk je ‘de 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

• Meta-ethiek: studie van fundamentele morele vraagstukken

• Zijn waarde universeel of cultureel gebonden?

• Is de ene cultuur verder gevorderd dan de andere? Beter dan de andere?


• Zijn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun daden?

• Zijn mensen gelijk?

• …


Achter elk moreel dilemma staat een ‘agens’ (i.e., ‘handelend voorwerp’, perso(o)n(en), 
instantie(s), …) die beslist 

• Keuze? Verantwoordelijkheid? Schuld?

• Druk, lijden, …

Sophie’s choice: ze mag een van haar kinderen redden, de andere wordt naar de gaskamer 
gestuurd, als ze niet kan kiezen worden beide naar de gaskamer gestuurd
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3. Ethisch/normatieve theorieën

Teleologische of gevolgenethiek: beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en 
gevolgen af te wegen

Telos = doel; logos = rede (logica van het doel/gevolg)

vb. Utilisme/utilitarisme (‘grootste geluk voor grootste aantal mensen’) - utilitas = nut

-> handelings- of daadutilisme en regelutilisme

Oorsprong bij Hume -> Bentham als grondlegger (pijn & genot als centrale krachten, 
hedonistische calculus) -> Mill voor het eerst utilisme (kwalitatief onderscheid tussen genot en 
geluk, sommige vormen van genot zijn te verkiezen boven andere)

Trolley probleem: ingrijpen voor minst mogelijke slachtoffers

Van daadutilisme mag je geleende messen niet aan moordenaars teruggeven

Vanuit regelutilisme moet dit wel, wat je geleend hebt moet je terug geven

Moeilijkheden:

• Mogelijkheid om gevolgen in te schatten? (KT vs LT)

• Heiligt het doel (altijd) de middelen?

• Vele soorten pijn, vele soorten genot, …

• Cf; Kritiek hedonisme: streeft mens altijd een genot na?


Deontologische of beginselethiek: beoordelen welke intentie tot handelen op zich moreel juist is 
ongeacht de feitelijke gevolgen

Deon = plicht; logos = rede (logica van het fundamenteel moeten)

Plichtethiek 

Vb. Religieuze morele richtlijnen; beroepscodes

Vb. Immanuel Kant (1724-1804)

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

• Universele waarden

• 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


• Kritieken:

• Absolute karakter

• Bestaan universele redelijkheid?

• Miskennen verbondenheid tussen mensen


Bv. Iemand dreigt een vliegtuig waarin ook onschuldige passagiers zitten een druk bezocht 
gebouw binnen te vliegen. Mogen militaire vliegtuigen het vliegtuig neerhalen of niet?

• Vanuit een gevolgenethiek mag dit wel

• Vanuit een beginselethiek …

Vroeger was de wet dat dit mocht, nu is die geschrapt omdat die in strijd is met het recht op leven

Deugdenethiek: belang van de persoon die handeling uitvoert en diens eigenschappen

• Van ‘ideale handeling’ naar ‘ideale karakter’

• Wie moeten we zijn ipv wat moeten we doen

• Optimale zelfverwezenlijking door de deugd (cf. eigenschappen)

• Pluralistisch (situatie-afhankelijk); vb. Deugden van een psycholoog vs deugden van een 

politieagent 

• Basis bij de oude Grieken

• Plato: wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid

• Aristoteles: deugd = “de gulden middenweg” -> ‘phronèsis’

• Vb. Roekeloosheid - moed - lafheid

• cf. Teleologiscg (‘het goede is waar alle dingen naar streven’

• = Eudaimonia: gelukzaligheid (eu - goed; daimõn - ziel/geest)


• Moeilijkheden:

• Wat zijn deugden? Contextafhankelijkheid impliceert moeilijkheid definitie

• Niet alle deugden op te vatten als het midden tussen extremen vb. Té rechtvaardig?


• Actuele evoluties:

• Zorgethiek (belang van zorg en verbondenheid (Gilligan, Ubuntu)); tolerantie


4. Deontologie van het beroep

-> gereedschapskist om morele vragen te herkennen en aan te pakken

-> belangrijke klinische vaardigheid
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-> belangrijk onderdeel basiskennis (apperceptieve massa) om te reflecteren en te handelen in 
klinische situaties

Beroepsethiek:

• Niet statisch

• Tijd & contextafhankelijk (politiek, sociaal, cultureel)


• Hedendaagse Westerse context : waarden & normen op macro-, meso- & microniveau

• Verlichting (de rede)

• (liberaal) individualisme

• Ethisch pluralisme


Waarden -> normen -> gedragsregels -> beroepscode: concrete uitschrijving

Gevolgenethiek (utilitarisme); “minste schade” (handelingsethiek)

-> mens is niet rationeel, theorie komt dus te kort 

Plichtsethiek van Kant; regelethiek (rechten en plichten) (handelingsethiek)

-> iedereen moet regels volgen, duidelijkheid, maar geen mogelijkheid tot uitzonderingen

Deugdenethiek; (idealen; zingeving); (houdingsethiek)

-> houdingen zijn veel breder

Zorgethiek; communitarisme > individualisme (complexiteit)

-> waarden van de gemeenschap zijn belangrijker dan die van het individu

Deontologie van het beroep 

reflectie: 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?

• 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. Hoe ga je hiermee om (tav het 
meisje en tav je team)?


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 (om de rechten van cliënt te beschermen)

• Kader voor alle psychologen

• Belang onderliggende waarden van gedragsregels (waarom zijn die regels er?)

• België: wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht

4 pijlers: 

1. Respect 

2. Integriteit

3. Verantwoordelijkheid 

4. Deskundigheid

“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”

In deze les: geen volledig overzicht deontologische code! -> zie lessen ‘Wetgeving van het 
beroep’, wel voeling krijgen met en denken over ethische dilemma’s in klinische praktijk


1. Respect

Niet oordelen

‘respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken, zorgen voor

Houding van bewuste en zorgvuldige aandacht voor wie en wat zich aandient

Opzij zetten persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren (welwillende neutraliteit)

Respect voor cliënt niet verbinden aan voorwaarden 

Rechten patiënten en plichten hulpverleners:

• Recht op vrije deelname en inzagerecht (mensen mogen hun dossier inkijken) - informatieplicht

• Informatieplicht (hulpverlener):

• Autonomie patiënt stimuleren dmv informatie
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• Begrijpelijk en waarheidsgetrouw

• Dossier: recht op inzage en correctie (*15 dagen na verzoek)

• Beschrijvend (neutraal) -> persoonlijke nota’s hulpverlener


• Geïnformeerde toestemming: therapeutische relatie = keuze

• Therapeutische relatie = keuze!

• Vanaf 12j: kinderen betrekken; toestemming belangrijk naast ouders

• Vanaf 16j: zoals volwassenen (geen wettelijke toestemming van ouders nodig)

• Begripsvermogen en oordeelsvermogen

• Ontwikkelingspsychologisch: ook kleine kinderen moeten worden gehoord! (jonger dan 12 

jaar ook betrekken, vanaf ze taalbegrip hebben)

• Afwijken van toestemmingsrecht ouders kan! Motiveren

• Afweging vrijheid eigen keuzes minderjarige en toestemmingsrecht ouders


• Wanneer gedwongen opname en behandeling?

• Algemeen: hulpverleners mogen geen dwang uitoefenen (komt soms wel voor)

• Uitzondering: bij bedreiging of beschadiging van de fysieke of psychische 

onschendbaarheid (patiënt of ander) (potentieel of actueel)

• = last resort! Vaak via spoedprocedure (binnen 24u)

• Dwangmiddelen (isolatie etc.): de weg van het minste kwaad (macht?)

• Machtsmisbruik 


• Zelfbeschikkingsrecht - plicht tot eerbied voor morele waarden

• Recht op eigen keuzes en zelf beslissingen maken bv. Euthanasie 

• Therapie als onvermijdelijk waardegelaten proces, waarden spelen altijd door

• 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)

• Voorbeeld: In Treatment ‘April’

• Therapeut gaat in op moeilijke kwestie, respecteert zelfbeschikkingsrecht niet doordat hij 

haar vertelt wat ze zou moeten doen, ze wordt heel boos

• Verlichtingstraditie: respect als honoreren van autonomie en vrijheid

• > debat over nadruk op autonomie en individuele vrijheid

• Spanningsveld tussen:

• Regelethiek:

• Autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid

• = afwezigheid van dwang, restrictie en beperkingen

• -> theoretisch vrije ruimte (opportunities and popssibilities) ≠ concreet 

handelingsvermogen (abilities and capabilities) 

• -> grote verantwoordelijkheid


• Autonomie in strijd met afhankelijkheid

• Van ontvoogding cliënt naar zorgvelamming?

• Persoon tegenwoordig heeft heel veel inspraak -> zorgverlamming: je moet het zelf kunnen 

oplossen

• Zorgethiek:

• Accent op positieve vrijheid

• =bescherming individuele autonomie, mogelijkheid tot zelfbestuur


• Relationele autonomie (wederzijdse relatie tussen autonomie en afhankelijkheid)

• Mogelijkheid tot autonomie verschilt tussen en binnen mensen

• Vb. Niet eigen financiën beheren, maar wel kamer inrichten

• Vb. Persoonsvolgend budget: zelf, op maat hulp & zorg kopen

• Voornamelijk haalbaar voor mensen die capabel zijn, weten waar ze zorg vinden


• Risico paternalisme?

• Recht op geheimhouding - zwijgplicht/beroepsgeheim

• Basis voor vertrouwensrelatie

• Wordt geconcretiseerd in strafwetboek (artikel 458, 458 BIS, 422BIS)

• Asymmetrische houding therapeut - cliënt -> machtsrelatie 

• Uitzonderingen

• Spreekplicht (cf. schuldig verzuim) bv. Dader niet aangeven bij politie

• Spreekrecht (-> ook zwijgrecht) als aan voorwaarden voldaan

• -> prioriteit hulpverleningsverantwoordelijkheid


• Vaak moeilijke inschattingen
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• Spanningsveld tussen juridisch 
perspectief en ethische praktijk


Artikel 458: beroepsgeheim

Artikel 458BIS: bij dreigend gevaar kan 
je beroepsgeheim schenden en een 
misdrijf aangeven

Artikel 422BIS: schuldig verzuim, als de 
HV weet dat de persoon in gevaar is 
moet deze ingrijpen

Dilemma’s rond beroepsgeheim

• Patiënt dreigend gevaar voor anderen

• Patiënt slachtoffer van anderen (bv. 

misbruik)

• Suïcidegevaar 

• Kennis krijgen van misdrijven in het 

verleden

• …

Wanneer is gevaar dreigend? -> opofferen vertrouwensrelatie

Bij situaties als kindermishandeling moet je iets doen

Belangrijkste vragen voor het breken van beroepsgeheim: 

• Is een oplossing binnen de vertrouwensrelatie met de cliënt echt niet mogelijk? (!!!)

• Wat zijn de opties?

• Heeft u met de cliënt erover gesproken?

• Vertrouwenscentrum kindermishandeling kan je wel contacteren

• …

Je kan situaties bespreken zonder beroepsgeheim te doorbreken (bv. Collega’s) zolang je discreet 
bent

Beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk:

• Zorgvuldig omspringen met informatie, dossiers

• Discretie

• Omgaan met eigen emoties en spanningen

• Gedeeld beroepsgeheim: cliënt moet toestemming geven om bv. Met collega’s te delen

Reflectie: wat doe je?.

• Je doet onderzoek bij jongeren naar agressief gedrag. Een van die jongeren die je interviewt 

vertelt erover dat hij fantaseert hoe hij een meisje, dat bij hem in het studentenhuis woont, gaat 
neersteken, omdat ze nooit aandacht aan hem besteedt.


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


• Een cliënt vertelt dat hij van plan is zijn ex in elkaar te slaan. Ga je naar de politie of hou je de 
informatie geheim?

• Inschatting ernst gevaar/dreiging

• Gedronken? 

• Wapen in huis?

• … 


• Kan je zelf iets doen zonder jezelf of anderen te schaden? (cf. binnen de therapeutische 
relatie!)


• Beroepsgeheim doorbreken?

• Spreekplicht - spreekrecht?

• Niet zelf vastgesteld, dus afweging:

• Hulpverleningsplicht of beschermen slachtoffer?

• Bespreek met collega’s (discretie)


• Hoe sterk is therapeutische relatie?

• Agressie kunnen verwoorden in veilige omgeving belangrijk …


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

• Zelfbeschikkingsrecht overledene? Keuzebekwaamheid? (Hoe ‘autonoom’ is keuze?)

• Beroepsgeheim doorbreken?

• Blijft na overlijden van kracht!


• Ouders niet afwimpelen … begrip, luisteren; maar overwegen om door te verwijzen naar 
collega voor gesprek
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• 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

• Nodig! Je collega’s zijn je steun & toeverlaat

• Echter: pas op met ventileren emoties op ongepaste plaatsen (niet op de trein; zoek een 

veilige ruimte) en op ongepaste manier (denk: respect!)

• Discretie (plicht)

• Anonimiseer (details zijn zelden een noodzakelijke meerwaarde)


Vb. Tarasoff casus: jongen had verteld tegen therapeut dat hij Tarasoff in wraak zou vermoorden 
als ze terug kwam van reis. Therapeut verteld dit aan politie, jongen werd gecontacteerd door 
politie, jongen belooft Tarasoff niet te vermoorden maar daagt niet meer op voor therapie en 
vermoord haar uiteindelijk wel. Familie van Tarasoff klaagt aan omdat Tarasoff niet verwittigd 
werd.

Als je naar de politie gaat, verwacht daar niet te veel van

Actua: contact tracing en beroepsgeheim: wettelijke grondslag voor doorbreken beroepsgeheim 
bij contactopsporing

Advies psychologencommissie:

• “Ingeval u opgebeld wordt door een contactopspoorder geeft u de namen van uw 

patiëntencliënten niet door.

• U vraagt wel aan de contactopspoorder om het referentienummer van uw dossier op te geven. 

U vertelt aan de contactopspoorder dat u dit referentienummer met uw patiënten/cliënten zult 
delen om hen te informeren. U geeft mee aan de contactopspoorder dat u op deze wijze handelt 
om uw beroepsgeheim te waarborgen en toch uw verantwoordelijkheid op te nemen, zodat u dit 
zelf kan meegeven aan uw patiënten/cliënten.


• Vervolgens contacteert u op eigen initiatief uw patiënten/cliënten met wie u fysiek contact heeft 
gehad binnen de bovenvermelde periode met het nieuws dat u besmet bent (of dat er een sterk 
vermoeden bestaat dat u besmet bent) met Covid-19

• U kan hen daarbij informeren over het feit dat u hun gegevens niet wenst mee te delen aan de 

coronaopsporingslijn, omwille van uw beroepsgeheim, maar dat zij wel zelf contact kunnen 
opnemen met hun behandelend huisarts.


• Om de opvolging zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, kan u hen het referentienummer van 
uw dossier meegeven, alsook de datum waarop u met hen het laatst fysiek contact had. Deze 
informatie kunnen uw patiënten/cliënten vervolgens doorgeven aan hun behandelend 
huisarts."


Koninklijk besluit = wettelijk grondslag voor doorbreken beroepsgeheim

• Geen plicht (idem voor de burger: burgerzin, geen burgerplicht)

• Het is een afweging die u zelf in eer en geweten dient te maken” (cf. ethische reflectie; 

verantwoordelijkheid en integriteit). “Wij raden u wel aan om vooraf uw patiënten/cliënten te 
informeren over de werkwijze die u zal hanteren ingeval u besmet zou raken met Covid-19” (cf. 
ethisch handelen; integriteit)


2. Integriteit

Waarden: eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, waarheidsliefde

Veronderstelt bereidheid eigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis)

≠ geen fouten maken

Zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag (niet gaan goedpraten en fouten beseffen, 
ook niet alle schuld op je nemen)

Verschillende aspecten:

• Eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten/objectiviteit): correcte en duidelijke informatie

• Over bv opleiding, specialisaties, …


• Oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet?; belang van betrouwbare communicatie

• Rolintegriteit 

Rolintegriteit: grens tussen wat wel en wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening

• Oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen

• Geen reclame voor winkel van de dochter

• Politieke voorkeur niet laten blijken


• 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
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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?

Meervoudige relaties

• Therapeutische relatie = asymmetrische relatie 

• -> meervoudige relaties vergroten kans op machtsmisbruik 


• Veelal geen specifieke regels

• ≠ professionele relaties combineren?

• Vrienden en familie in therapie?

• Vriendschap met cliënten?

• …

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

• Niet altijd op voorhand duidelijk te voorspellen

• Vb. Prime: film die aangeeft dat het op voorhand niet altijd moeilijk te voorspellen is of er 

ethische dilemma’s zijn

• 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 (vooral sinds #metoo meer 

opgekomen)

• Verschillende opvattingen (plaats-, theorie-afhankelijk …)

• Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang patiënt, 

ondergraven eigen motieven …)


3. Verantwoordelijkheid

Bereidheid zich te ver-antwoord-en voor professioneel handelen (ten alle tijden)

Patiënt staat in vorm van afhankelijkheid tas hulpverlener: machtsverhouding

Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven

Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg

• Op vakantie/verlof/ … mensen doorverwijzen (niet plots laten hangen)

Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor handelen

Beroepscode belangrijkste gedragsregels:

• Schade voorkomen (economisch, psychisch, fysiek)

• Continuïteit voor beroepsmatig handelen

• Zorg voor kwaliteit (e.g., EBP; deskundigheid)

• Verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen collega’s


4. Deskundigheid

Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid

Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van deskundigheid:

• Intellectuele deskundigheid

• Problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, synthetiseren, verzamelde 

kennis creatief kunnen toepassen …

• Vaktechnische deskundigheid

• Technische knowhow (opleiding en ‘levenslang leren’)

• Zorg voor kwaliteit (cf. EBP)

• Kennen van grenzen eigen competenties -> doorverwijzen als nodig


• Emotionele deskundigheid

• Persoon van therapeut (met bagage, moeilijkheden)

• Zelfkennis

• Motivationele beroepskeuze?

• Eigen functioneren, voorkeuren, waarden …?

• Omgaan met macht, intimiteit?

• Eigen blinde vlekken, valkuilen?


• Leertherapie (jezelf leren kennen), intervisie, supervisie (spreken met iemand die meer ervaring 
heeft)


• Morele deskundigheid

• Vermogen om ethisch te handelen 

• Hangt samen met waarden
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• 4 componenten

• Ethische gevoeligheid

• Ethisch redeneren (afwegen, …)

• Ethische keuze maken

• Uitvoeren van ethisch gedrag


• Vraagt kritische reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke vorming en flexibiliteit

Reflectie: een cliënt vraagt 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?

Afwegingen:

• Verantwoordelijkheid

• Is dit in het welzijn van de cliënt? Invullen legitieme behoefte versus ondersteuning?

• Niet laten vertrekken zonder teken van steun; niet zomaar bespreken in de gang, meenemen 

naar volgende sessie (iets mee doen)

• Respect

• Autonomie respecteren: wil niet zeggen sowieso instemmen met keuze cliënt, wel: wens voor 

lichamelijke nabijheid niet beoordelen en registreren (vb. Samen betekenis exploreren)

• Integriteit 

• Eerlijkheid over eigen motivatie. Cf. supervisie: waarom wel/niet toegezegd? Ook belang 

authenticiteit (niet toegeven uit angst voor afwijzing)

• Betrouwbaarheid: duidelijk en open over waarom wel/niet (cf. authentiek)


• Deskundigheid 

• Mate van kennis over betekenis aanraken en training/ervaring in non-verbale 

communicatievormen

Morele dilemma’s analyseren

Stappenplan Rothfusz is hulpmiddel

Ethiek is veel breder dan wat we uiteindelijk doen, pas de laatste stap

Soms moet je ook een stapje terug nemen

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

gevoelens 

2. Het morele probleem vaststellen: dilemma formuleren (kiezen = verliezen)

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)

vb. Een jongen heeft het zo bond 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?

-> stappenplan kunnen toepassen voor examen!!


Gastles Dr. Marie-Lotte Van Beveren & Eva Van Malderen

Focus Ontwikkelingsgerichte Psychotherapie

Focus: stoornissen bij kinderen en jongeren

Methode: longitudinale benadering (ook veerkracht zien)

Onderzoeksdomein: ontwikkelingspsychopathologie (≠ ontwikkelingspsychologie)

Centraal uitgangspunt: eindfactoren x omgevingsfactoren -> constant samenspel van bv. 
Opvoeding en persoonlijkheid van kind

Kwetsbaarheid + stress model

Afhankelijk van kwetsbaarheid heb je een kleine/grote hoeveelheid stress nodig om drempel te 
overschrijden

Diagnostiek: categoriaal

• Je hebt de stoornis (of niet, op basis van voldoende criteria)

• Traditioneel

• DSM = gouden standaard

• Bv SCID JUNIOR

-> missen variatie in symptomen

Diagnostiek: dimensioneel

• Continuüm van veel tot weinig problemen

• Screeningslijsten: ernst van de score = ernst van de psychopathologie
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• Bv ASEBA (Achenbach)

Ook jongeren zonder stoornis kunnen depressieve symptomen vertonen

Mensbeeld: mensen zijn denkende wezens (cognitieve visie)

• Rol van onderliggende schema’s (eventueel dysfunctionele schema’s)

• Schema’s sturen aandacht, interpretatie en geheugen

• Bril die het leven kleur geeft

• Gevaar: informatie wordt niet geverifieerd

• Belangrijk instandhoudend mechanisme


Methode: studie van deviaties aan de normale ontwikkeling wordt gebaseerd op empirisch 
onderzoek, bij voorkeur op groepsniveau

Behandeling: invalshoek CGT (gericht op denken-voelen-doen)

Sommige gedachten kunnen mensen helpen om een bepaalde situatie te overwinnen, terwijl 
andere gedachten mensen juist nerveuzer of banger maken. Bv. Katten die een ander beeld 
hebben van hoe groot/eng een hond is


Toepassing: depressie bij jongeren

Somber/prikkelbaar

Onvermogen om plezier te hebben

Weinig interesse of motivatie

Effect op school en sociale factoren

Maar: rekening houdend met leeftijdsspecifieke symptomen ten gevolde van:

• Leeftijdsverschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling

• Leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken (uitdagingen waar ze door moeten)

• Baby’s (ontwikkelingstaak ‘hechting’): eet-, slaap- en groeiproblemen, huilen, apathie, 

terugtrekken uit interactie 

• Kleuters (ontwikkelingstaak ‘separatie’): huilen, prikkelbaarheid, spelremming, somatische 

klachten, afhankelijkheid, separatieangst

• Basisschool (ontwikkelingstaak ‘prestatiemotivatie’): schuchter, negatieve gedachten, 

somatische klachten, onderpresteren (‘leerremming’), agitatie, ongehoorzaam

• Adolescentie (ontwikkelingstaak ‘individuatie’, ontwikkelen eigen persoonlijkheid):

• Ontkennen en afweren van depressieve symptomen en gedachten, compenseren met stoer 

gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, seksueel promiscue gedrag, delinquentie,... 

• -> overONafhankelijkheid

• Andere extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit, …

• -> overafhankelijkheid


Prevalentie 

• 2% tijdens kindertijd en >10% tijdens de adolescentie 

• 29.2% van de Europese jongeren heeft subklinische depressieve symptomen

Kans op herval

• 20-60%: 1 tot 2 jaar na remissie

• 70%: na 5 jaar

-> nood aan fundamenteel onderzoek naar onderliggende mechanismen!


Rol van cognitie en emotie als onderliggende werkingsmechanismen

Cognitieve visie op depressie: cognitieve processen -> depressie

5 typische gedachten

• Het is toch hopeloos

• Ik zal me nooit beter voelen

• Niemand houdt van mij 

• Ik kan niets goed doen

• Ik sta er helemaal alleen voor

Rol van onderliggende schema’s: cognitieve structuren die sturend zijn in onze 
informatieverwerking

• Ontwikkelen vroeg in de levensloop

• Negatieve ervaringen -> mogelijks disfunctionele schema’s

• Onbewust aanwezig

• Activatie door stressvolle gebeurtenis/stimuli

• Beïnvloeden informatieverwerking

Ervaringen in het verleden

• Schema-incongruente informatie wordt niet gezien of verkeerd geïnterpreteerd
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• Vooral aandacht aan negatieve of schema-congruente informatie

• Vooral negatieve/schema-congruente gebeurtenissen worden onthouden

Nieuwe invalshoek: cognitieve controle:

• Irrelevante informatie inhiberen

• Aandacht stiften naar relevante informatie

• Evalueren en updaten van informatie in het WG

Jongeren met depressieve symptomen hebben minder cognitieve controle

Onderzoek bij jongeren met depressieve symptomen: meer afgeleid door negatieve/ boze 
gezichten en steken meer energie in het inhiberen van deze gezichten. Moeite om hun aandacht 
weg te richten van boze gezichten en zich dus los te maken van negatief materiaal.

Link 1: cognitieve processen en emotieregulatie

Emotionele inertie -> vastzitten in cyclus van (-) gevoelens en gedachten -> rumineren

Emotieregulatie als mediator tussen cognitieve controle en depressie

Link 2: emotieregulatie en depressie

• Stoornis in de emotieregulatie (ook bv. Verslavingen en eetstoornissen)

• “processen die beïnvloeden welke emoties we hebben, wanneer we die hebben en hoe we die 

ervaren en uiten”

• Adaptief of maladaptief


Emotieregulatie = paraplubegrip 

Emotieregulatie = risico + instandhoudende factor

Negatieve gevoelens onvoldoende gereguleerd (zelfs versterkt), positieve gevoelens onvoldoende 
gestimuleerd -> rumineren

Hoe opnemen in de behandeling?

• Vaak: acute verlichting van symptomen

• Belangrijk: ook richten op onderliggende mechanismen -> minder herval

• Recente varianten van CBT/CGT: veelbelovend in aanpakken onderliggende mechanismen 

• Gedragsactivatie (cirkel negatief denken doorbreken): terug leuke dingen gaan doen

• mindfulness/Acceptance en Commitment Therapy (invloed op ER/piekeren): andere houding 

tov gedachten, keuze om daarin mee te gaan

• Adaptieve ER strategieën aanleren


• Bovenop standaard behandeling: cognitieve controle training (enkel evidentie volwassenen)


Klinische praktijk: behandelingsprogramma’s

Is behandeling van depressie nodig? JA! Depressieve kinderen hebben moeite met afronden van 
ontwikkelingstaken

• Ernst van het lijden op verschillende vlakken

• Slechte prognose (bv. Grote kans op herval)

Wetenschappelijk gefundeerde programma’s voor kinderen vanaf 8 jaar

Fase 1: diagnostiek

• Multi-method + multi-informant

• Multiple stage aanpak (!)

• Screening (dimensioneel)

• Depressieve stemming

• Kinderen = Child Depression Inventory

• Ouders/leerklacht = Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL)


• Risico- en beschermende factoren

• Emotieregulatie: FEEL-kj

• Cognities: CTI-C

• Executieve functies: BRIEF

• Ervaren stress thuis/school

• Sociale vaardigheden


• Diagnostisch onderzoek (categoriaal)

• Klinisch interview (beter dan vragenlijst)

• Module depressieve stoornissen uit SCID-Junior

• Ouder, kind & leerkracht bevragen


Algemene componenten behandeling:

• Opbouw therapeutische relatie

• Meevoelen met het lijden van het kind

• Empathie, respect, betrokkenheid

• Gevoelens reflecteren, positief aanmoedigen
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• Non-directief bevonden zelf-inzicht

• Motiveren voor behandeling -> rationale

• Psycho-educatie

• Symptomen?

• Impact omgeving/school?

• Prognose? Kans op herval?

• Eventueel: rol van medicatie?


• Kind x omgeving! -> contextuele aanpak

• Individuele interventie (bv. PAK AAN)

• Oudertraining

• Gezinsgesprekken

• Betrekken van schoolomgeving


Specifieke componenten behandeling (CGT):

Een depressie werkt in op

• Wat een kind DENKT

• Wat een kind VOELT

• Wat een kind DOET

En zo ook een goede individuele behandeling …

Doen: breng het kind weer in actie!

• Mastery-experiences: kleine opdrachten, ook thuis en op school met garanties op succes

• Activiteiten-niveau gradueel doen toenemen

• Lijsten maken

• Weekplanning

• Huiswerkopdrachten


• Optioneel SOVA-training: opbouw cognitieve interacties/conflicten leren oplossen

Afhankelijk van leeftijd kind

Voelen: emotieregulerende interventies

• Emoties herkennen, benoemen en differentiëren

• Hulpmiddelen?

• ‘doos vol gevoelens’

• Relaxatie

• Gevoelensdagboek


• Aanbeveling: focus op positieve gevoelens

• Gevoelens zien als een signaal (willen ons iets zeggen, betekenisgevers)

• Opkikkertjes introduceren (bv. Kop op het is misschien maar een mop)

Denken: cognities aanpakken

• Bewustwordning

• Gesprek (non-directief): praten of spel

• Ontlokkers: dagboekopdrachten (ABC)

• Socratische dialoog


• Zwart kijken doorbreken

• Sombere gedachten vangen

• Cognitief herstructureren (helpende gedachten?)


• Probleemoplossend denken

• Nauwkeurig beschrijven van het probleem

• Informatie inwinnen bij anderen

• Doelen in kleine, haalbare subdoelen splitsen

• Betrekken van ouders en leerkracht!

• Zichzelf gedifferentieerd evalueren!


• Let op!

• Sommige situaties kan het kind niet zelf oplossen

• Ervaringen uit het verleden

• Huidige situatie thuis

• Op school

• Met vrienden, …

• -> werken met ruimere context!


• Nazorg inbouwen: 6-12 maanden opvolgen


Onderzoeksresultaten
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Medicatie: zeer effectief in acute behandelfase + therapie: invloed op negatieve/
zelfmoordgedachten = samen grootste verbetering

CGT effectief bij matige depressie

Combinatie: significant beter effect bij ernstige depressie

• 1/3 normalisatie van depressie en algemeen functioneren

• Verbetering van depressiesymptomen

• 1/3 blijft depressief


Gastles prof. Dr. L. Verhofstadt

Interpersoonlijk perspectief/systeemtherapie

Definitie

4 psychotherapeutische modellen:

• Psychoanalytische therapie

• Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

• (cognitieve) gedragstherapie

• Systeemtherapie -> focus op interpersoonlijke processen en persoon in context, klemtoon op 

wat tussen mensen gebeurt

Modellen 

• Psychoanalytisch

• Persoonsgericht experiëntieel

• (cognitief) gedragstherapeutisch

• Systeemtherapeutisch

Therapeutische setting:

• Individu 

• Paar

• Koppel

• Ouders 


• Gezin (traditioneel, nieuw samengesteld, …)

• Groep

• Individuen

• Paren 

• Gezinnen


-> focus op interpersoonlijke processen/context kan in elke setting

Interpersoonblijk 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? -> 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

• -> “interpersoonlijke modellen” basistheorie), “assessment van interpersoonlijke 

processen” (hypothesevorming) “systeemtherapie” (interventies)


Historiek & theoretische grondslagen

Historiek: hoe is men tot dit interpersoonlijk perspectief gekomen?

Invloed van movements

Ontstaan in VS - jaren 1950

Visie ging radicaal in tegen gangbare kijk op problemen 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, experientiële = domineren geestelijke gezondheidszorg in jaren 1950-1960

“all behavioral problems are manifestations of essentially individual disorders and so require 
individually-focused therapy”

Groeiende desillusie in individuele therapie 

• Pure individuele aanpak bleek onvoldoende

• Probleem ts partners, ouders-kinderen, gezinnen


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 60



• Probleem met omgeving (bv. Opvoeding kinderen in kansarme milieus, bij afwezige vader, veel 
kinderen)


• Verklaring van klinische observaties

• Verbetering één gezinslid na individuele therapie -> ontstaan/verslechtering probleem bij 

ander gezinslid bv. Frigiditeit bij vrouw verdwenen -> man wordt impotent

• Verbetering één gezinslid -> verbetering probleem ander familielid bv. Driftbuien kind 

verminderen, driftbuien broertje verminderen ook

• ontstaan/verergering problemen op moment van aankomst/vertrek gezinslid bv. Geboorte, 

huwelijk, dood, adolescentie

• Herval “genezen” patiënt na opname, na terugkeer naar huis


• 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


• Child guidance clinics (voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen) starten met 
moeder-kind gesprekken


• 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, Bell)

Bell: ouders zagen problemen van jongen als intrinsiek, Bell zag dat anders en deed therapie met 
het hele gezin. Hypothesevorming: de moeder is te streng, te perfectionistisch, daardoor startte 
ook de vader met drinken, waardoor de relatie tussen de twee verslechterde, … 

Marriage counseling movement 

• Men besprak relatieproblemen met dokters, priesters, leraren, maar nier met mental health 

professionals (taboe)

• Kentering: VS Marriage counseling movement 

• Stichting American Association of Marriage Counsellors (1945) -> American Association for 

Marriage and Family Therapy (1978)

• Gesprekken met koppels


• Paralelle 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)

• Mittleman, 1948: “husbands and wives can be treated by the same analysts and by seeing 

both, it was possible to reexamine their irrational perceptions of each other”

Sex therapy

• Masters & Johnson (VS; 1970)

• Kortdurende, effectieve, gedragsmatige behandeling van psychosexuele problemen met beide 

partners van het koppel <-> jarenlange psyche-analyse met zeer lage succesrate

• “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)


• Basis voor meer systemische/psychodynamische relatietherapie 

In België/Vlaanderen:

• Belangstelling eind jaren 1960

• Opening eerste systeemgeoriënteerden centra in jaren 1970

• Opleidingscentra ontstaan en ontwikkelen zich verder in jaren 1980-heden

• Ook in Gent


• Jaren 1990: Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

• Lid van European Family Therapy Association

• Groepeert/erkent systeemtherapeuten & systemisch counselors

• Erkent supervisoren & opleiders systeemtherapie & systemische counseling

• Organiseert studiedagen rond onderzoek & praktijk


• Nederlandstalige publicaties

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)
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• Ideale setting = studie van communicatie in gezinnen waar een gezinslid schizofrenie (herval!!) 
heeft (observatie in ziekenhuis van communicatie hele families, gedurende WE)

• Sommige soorten communicatie (EE, overinvolvement, verwarrende communicatie (double 

bind) =stressbron) zorgen ervoor dat problemen erger worden, terugval

• !! Niet veroorzaken, wel verloop beïnvloeden bij pt met kwetsbaarheid schizofrenie 


• 1958: Jackson richt Mental Research Institute (Palo Alto) op: gericht op opleiding 
gezinstherapeuten ie 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 beïnvloed aandoening)


• Beweging R&G 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

• <- vaak georiënteerd op individuele processen


Onderzoek naar functionalisme & role theory

Cybernetica 

= wetenschap die zich bezighoudt met informatieverwerking en besturing van systemen (Wiener 
tijdens WOII; Shannon & Weaver; Reijmers) (mechanische, wiskundige oorsprong)

• Cybernetische processen zijn gebaseerd op principe van terugkoppeling (=feedback) dewelke 

beheersing van het systeem mogelijk maakt (systeem past zich aan aan verandering door 
middel van het terugkoppelen van informatie naar het systeem) (zoals bv. Afweergeschut)


• Deze zelfregulatie betaalt 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

• Centrale verwarming: temperatuur in de kamer zakt -> thermostaat detecteert dit -> triggert 

verwarmingsketel om aan te slaan -> huis wordt opgewarmd tot gewenste temperatuur -> 
thermostaat detecteert dit -> triggert verwarmingsketel om af te slaan


• Cybernetische feedbackloop: menselijke interactie

• Inspanningen van Jan om huishoudelijk werk te doen -> hoeveelheid huishoudelijk werk 

gedaan wordt -> hoeveelheid werk Billie nog moet doen -> geeft input aan hoeveelheid 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 cohesie unit ook al wordt het bedreigd door externe stress of intern 

conflict (veerkrachtig)

• Bv. Gezin past zich qua structuur, regels, cohesie niet aan aan de groeiende 

autonomiewensen van adolescenten

Algemene systeemtheorie

• Noties cybernetica geïntegreerd 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 in lineair relationships, to a consideration of events in 
the context in which they are occurring rather than an isolation of events from their 
environmental context”


• Breed theoretisch kader met interdisciplinaire toepassingen (Royce, 1981) (geschiedenis, 
filosofie, fysica, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen)


• Toepassing van AST op menselijke interacties/gezinnen (Bateson & co) -> “systeemtherapie”

• VS (jaren 1950), Italië (1960), België (1970)

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 beïnvloedt het en wordt er door beïnvloed. 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 
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systeemkenmerken worden net bepaald door interacties en relaties tussen de delen. Het 
isoleren van elementen zorgt ervoor dat de karakteristieken 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


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 patiënt 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 -> 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 -> conflict

• Men is ervan overtuigd dat de eigen kijk, de juiste is en verwerpt de andere zijn visie, er is 1 

waarheid -> waarheidsgevechten & onopgelost conflict

• Bv. Men wil de andere overtuigen van zijn/haar ene waarheid en men accepteert het verschil 

niet -> 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


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 -> geeft conflict

Groepstherapie 

• Verschillende vormen van groepstherapie hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van ST

Andere pioniers in de jaren 1960

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 problematiek

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: onderzoek jaren 1980 (Von Foerster; Maturana & Varela) toont aan dat het brein de 

werkelijkheid nietcapteert als een “camera” (wat we zien is een kopie), maar dat alles wordt 
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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)


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) -> constructivisme


• Shift van eerste orde naar tweede orde cybernetica

• Constructivisme = een objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel subjectieve 

perceptie ervan 

• 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 alyternativism*)

• *implicaties voor positie van hv

• Expert, diagnosticus die met precisie interacties kon observeren en wiens kijk 

geprivilegieerd moest worden -> visie hv is niet “meer waar” dan de 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 (-> collaboratieve 
houding)


• Hv kan niet objectief en afstandelijk observeren maar is deel van het systeem cl-hv: hij wordt 
beïnvloed door eigen waarden en cognities, hij beïnvloedt 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 cliëntsysteem en beliefs HV

• Shift focus “de realiteit is een constructie” -> “de realiteit is een sociale constructie”

• Onder invloed van o.a. sociaal 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


Heden

• ST = veld dat heel veel therapievormen kent -> zie vak “systeemtherapie”

• Structural Family Therapy

• Strategic Family therapy

• Transgenerational Family Therapy

• Contextual Family Therapy

• Experiential Family Therapy

• Solution Focused Family Therapy

• Narrative Family Therapy

• -> MAAR allemaal oorsprong in epistemologie/theorie net besproken -> “common ground”


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, 

interpersoonlijk, en interpersoonlijk/contextueel niveau

Maatschappij <-> groepen <-> relaties <-> interacties <->( individueel gedrag <-> intrapsychische 
processen) = focus therapeut 

Systeemtherapeut kijkt naar het volledige beeld (ook maatschappij, groepen, …)

Waarom? (details niet te kennen)

• Individu gedraagt zich niet alleen; merendeel van tijd in interactie met anderen (fysiek, virtueel, 

sociale media …) min 70% van de dag
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• Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrente, intiemer -> persoonlijke relaties 
(belangrijk - onderzoeksevidentie)

• Mensen standaard uitgerust met capaciteit voor intimiteit -> relaties zijn universele menselijke 

ervaring

• Existentiële nood aan verbondenheid van mensen (cross-cultureel)

• Uitbouwen partnerrelatie/gezin is belangrijk doel in leven

• In elke maatschappij worden relaties gevormd (soms enkel voor voortplanting)

• In 100 industriele/agriculturele landen heeft meer dan 90% van mannen/vrouwen een vorm 

van “huwelijk” ervaren tegen de leeftijd van 50 jaar

• Kan gaan om wettelijke huwelijken/samenwonen: omvatten allemaal een vorm van 

praktische en/of emotionele investering in elkaar (= pairbonding)

• Over 37 landen heen (6 continenten, 5 eilanden) blijkt “pairbonding” gedreven door 

wederzijdse aantrekking en liefde (mannen & vrouwen)

• Cross-culturele studies tonen aan dat liefde en aantrekking de hoofdredenen zijn voor sex

• Mensen over hele wereld gemotiveerd om “bij iemand te horen” en deze “need” vervullen 

door stabiele banden aan te gaan met een partner waarmee ze frequent contact hebben

• Verliefdheid universeel fenomeen: elke cultuur; over de geschiedenis heen, voor zover 

gelend; 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, recurrente, 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 (details niet te kennen)

• Biologisch verankerd

• MRI scans afgenomen bij pon terwijl ze naar geliefde keken: tonen duidelijke activatie in 

hersenregies die actief zijn wanneer we worden beloond (bv geld, injectie met cocaïne)

• Deze hersenresponse kunnen ons aanzetten tot zoeken naar dit belonend effect (cf. drugs) = 

nabijheid van partner opzoeken

• Bartels & Zeki

Foto partner = verhoging in activiteit van hersenregies (media insla, caudatum, putamen) 
geassocieerd met positieve emoties, beloning

-> hersenactiviteit verschilt ifv wie op foto staat vriend/partner

-> verschil tussen close relationships & intiemste relationships

Holding-hand-studies

• ppn in scanner, kijkend naar videomonitor; er werd hen verteld: als ze een rood krijs zien -> 20% 

kans op elektrische schok via een elektrode aan de enkel; enkel als ze een blauwe cirkel zien -> 
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

-> activatie in hersenregios (hypothalamus) die geactiveerd worden bij fysieke/emotionele dreiging 
in omgeving

Waarom? (details niet te kennen)

• Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer -> persoonlijke relaties 

(belangrijk - onderzoeksevidentie)

• Geluk (“subjective wellbeing”) gelinkt aan verschillende facette, intieme relaties

• Relatie status

• Gehuwden gelukkiger dan niet-gehuwden (samenwonenden, gescheiden, verweduwd)

• Bij niet-gehuwden: samenwonenden gelukkiger dan alleenstaanden

• Geluk: intieme relatie > geen intieme relatie (onafhankelijk type relatie, geslacht, kinderen 

of niet)

• Verschillen consistent over culturen 


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 65



• Relatiekwaliteit

• Zegt ons meer over iemands subjectieve welzijn dan gelijk welk ander domein in ons 

leven, inclusief werk, financiën, vriendschap, etc

• Relatietransities

• Vlak voor huwelijk: sterke stijging subjectief welzijn

• Vlak na scheiding: sterke daling subjectief welzijn


• Relatieproblemen verhogen kans op

• Middelenmisbruik

• Depressie

• Suïcide


• Relatie status

• Gehuwden leven langer (epidem studies) minder kanker, hartaanvallen, …

• depressie, angst, psychiatrische problemen, …


• Relatiekwaliteit

• Lage relatiekwaliteit voorspelt hogere mortaliteit bij nieraandoeningen, hartaandoeningen

• Depressie, angst, psychiatrische problemen, …


• Partnerrelaties hebben effect op kdn owv uitgesproken afhankelijkheid/kwetsbaarheid

• Veel partnerconflict leidt tot meer emotionele problemen, minder emotionele zekerheid, meer 

agressie, minder slaapkwaliteit, meer fysieke klachten

• 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

• 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


• Relaties: ontstaan & uitwisseling van intense en diverse emoties

• Passie, vriendschap, vertrouwen, rust, pijn, lijden, kwetsing, gevoelens niet geapprecieerd te 

zijn, jaloezie, hartzeer, seksuele verwerping, ontrouw, geweld, verkrachting, moord, 
gezinsmoord, etc ten gevolge van relatieproblemen


• Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer -> impact individu op 
relaties (individuele karakteristieken, ervaringen, sterktes, kwetsbaarheden)

• Persoonlijkheid -> 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) -> 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 beïnvloed 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


• Gebruik van cocaïne daalt wanneer mensen in een relatie gaan en neemt toe wanneer de 
relatie stopt


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

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

• Mensen zijn het product van hun context (niet passief!)
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• AAMFT “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 -> 
medestudenten, studentenvereniging, vrienden, kotgenoten, partner, sociaal leven op kot, …


• Sociale netwerken (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 beïnvloed 

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/hiërarchie 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 reken ing brengen bij assessment, case-formulation, interventies verhoogt 

therapeutische impact

• Bv. Kindermishandeling 


Fysieke mishandeling/verwaarlozing: Opzettelijk verwonden/vergiftigen kind ; Meestal intra-
familiaal; Negatief effect op ontwikkeling kinderen (details niet te kennen)

• Complex proces

• 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 op familie/netwerk (sociale steun)

• Grondige assessment 

• Ouder-kind interactie therapie

• 6 sessies: verhogen van motivatie ouders om in ouderschapstraining (leren over 

eindontwikkeling, 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 beïnvloeding

• Context centraal impliceert ook focus op

• Interpersoonlijke, tussenruimte, interacties, wat er tussen mensen gebeurt

• = oneindige beïnvloeding

• = circulaire beïnvloeding
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• Vóór ontwikkeling R & G: verklaring van psychopathologie, problemen gebaseerd op lineaire 
modellen


• Lineaire causaliteit = een element, oorzaak leidt to een effect in een ander element zonder dat 
het laatste opnieuw het eerst beïnvloedt


• Oorzaak -> gevolg

• Medisch model: virus -> infectie; medicijn -> genezing


• Enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen

• Auto rijdt niet meer -> zonder benzine -> eenvoudige oplossing -> 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 -> oorzaak en gevolg verdwijnen in cirkels van wederzijdse beïnvloeding

• Circulaire beïnvloeding = oorzaak en gevolg 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” -> niet bereid om zelf te veranderen


• Als hv zing de vraag stellen wie begonnen is (oorzaak) is contra-producties omdat dit moeilijk 
vast te stellen is

• “hoe is fe 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 beïnvloedt/versterkt

• Schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats

• Vraagt meta-perspectief van therapeut 


• Bijvoorbeeld: een echtpaar Jan en Mieke hebben elk een 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

• > moeilijk hiermee te werken als therapeut (persoonlijkheid niet echt veranderbaar)


• Alternatief: proberen achterlaten 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 aangepakt worden (bv. Communicatie training)

• Want probleem is niet de andere (samen vechten tegen probleem ipv vechten tegen elkaar)


• !!! Kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed als ouder, MAAR ouder heeft veel meer 
macht -> invloed is verschillend van macht


Gastles A. Vanden Bogaerde: Gedragstherapie: het leertheoretisch kader

Casus: client ….-> sociale angst

Nieuwe casus met vergelijkbare klachten
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-> op klachtniveau is dit exact hetzelfde, maar andere achtergrond

-> betekenis is belangrijk -> andere aanpak

Gedragstherapie differentieert tussen verschillende betekenisverleningen

basisiprincipe: alle gedrag is aangeleerd

Situatie -> reactie/gedrag

Gedrag is een zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie (niet reflexmatig)

Wat we doen is afhankelijk van de interpretatie van de situatie, niet de situatie

Zeer sterke empirische verankering

• Observeerbare principes

• Verankering in experimenteel onderzoek: experimentele psychopathologie

• Evidence-based denken: effectief + efficiënt 

Gestructureerd werken

• Met aandacht voor complexiteit

Op kortst mogelijke manier behandelen, maar duur is afhankelijk van complexiteit

Empirisch: de gedragstherapeutische praktijk is als een experiment met 1 proefpersoon waarin 
een hypothese over zijn probleemgedrag wordt getoetst 

Analyses als hypotheses -> op tijd kunnen inschatten als het verkeerd is

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


Back to basics: alle gedrag is aangeleerd

Hoe wordt gedrag aangeleerd?

Klassieke conditionering: het leren van een verband tussen stimuli

Operante conditionering: het leren van een verband tussen handelen en de gevolgen


Klassieke conditionering (Pavlov)

• = leren van betekenissen: de CS activeert de representatie van de UCS, en lokt zo de CR uit

• > een oorspronkelijke neutrale S verweet een nieuwe betekenis door associatie met een 

bepaalde (intrinsieke beladen) gebeurtenis

• UCS: unconditioned stimulus, ongeconditioneerde stimulus

• UCR: unconditioned reaction, ongeconditioneerde reactie

• CS: conditioned stimulus, geconditioneerde stimulus

• CR: conditioned reaction, geconditioneerde reactie

Pavlov was een fysioloog

Eerste psychologisch onderzoek was van Watson, Little Albert

Installeerden een angst van witte ratten

-> een oorspronkelijke neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een 
bepaalde (emotioneel saillante) gebeurtenis

Maar! Ook hier weer: dieper liggende associaties

• 3 paden naar aanleren betekenissen

• Directe ervaring bv. Gebeten door hond

• -> vaak niet het geval (bv 1/3 van mensen hebben vliegangst)

• Modelleren bv ouders zien angstig reageren

• Informatie bv. Vliegangst, we lezen enkel in de krant wanneer er een crash is geweest


Operante conditionering

Hoe komt het dat problematisch gedrag in stand gehouden wordt?

-> leren van de samenhang tussen wat organisme doet en het resultaat wat er op volgt

Gedrag -> + -> gedrag vermeerdert

Gedrag -> - -> gedrag vermindert

Mensen zijn complexer dan eten en elektroshocks 


The many waves of CBT …

First wave: observeerbaar gedrag

• First Wave: Behaviorisme, Skinner & Watson

• Om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke en operante leerprincipes gebruiken
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• Door stimulus controle

• Contingency management

• Betekenisvol verwijst naar het feit dat er niet 

gereageerd wordt op de fysieke stimulus als zodanig 
maar op de cognitieve verwerking


Second wave: cognitieve gedragstherapie

CBT: gedachten spelen een rol

Aaron T. Beck, cognitieve therapie

Allis, Rationeel Emotie therapie


Klinische conceptualisatie: van leertheorie naar cognitieve gedragstherapie

De therapeutische relatie binnen het gedragstherapeutisch kader

• Een samenwerkend team

• Guided discovery

• Transparantie

• Gelijkwaardigheid

• T heeft expertise

• Cl is ervaringsdeskundige


Client is ervaringsdeskundige, geen 2 problematieken zijn hetzelfde

Bv. Durft niet voor zichzelf opkomen, durft niet spreken in publiek

-> sociale angst, maar kan ook andere problematiek zijn afhankelijk van achtergrond

Startpunt =

• Empathie

• Warmte

• Echtheid

• Luistervaardigheden

• Duidelijke communicatie

Kennis en implementatie van interventies, verbonden aan CBT principes

• Organisatorische vaardigheden

• Conceptuele vaardigheden

• Technische vaardigheden

Manier waarop interventies geïmplementeerd worden

• Actief

• Collaboratie

• Doelgericht

• Rekening houdend met cross-culturele aspecten

• Op een ethische manier

Vaardigheden bezitten voor bv paniekaanval, de problematiek breed genoeg (niet te specifiek) 
aanpakken

Voorlopige probleemsamenhang

= overzichtelijk schema

• Leergeschiedenis: gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis

• Complexiteit: relatie tas verschillende probleemgebieden in kaart brengen

• Geïndividualiseerd: op maat gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’

• Werkinstrument binnen de therapie: probleemselectie

• Poging om met cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken

Probleemanalyse als empirische cyclus

Voorlopige probleemsamenhang -> onderkennend/verklarend -> holistische theorie

• Vragenlijsten

• Huiswerkopdrachten

• Topografische 

analyses

• Observaties 

Gedragstherapeutisch 
proces als empirisch 
model

Kind wordt niet geboren 
met negatief zelfbeeld, 
wat heeft het geleerd?
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Keuze eerste te behandelen probleem

• Centraliteit in de HT

• Behandelbaarheid

• Keuze mogelijke interventies + succes interventies

• Lijdensdruk van de cliënt

• Hulpvraag van de cliënt!

Gedragstherapeutische interventies

• Operante en klassieke principes: gestructureerd behandelplan

• Cognitieve technieken

• Emotieve technieken

• Gedragsexperimenten: sterke motor verandering

• Blootstellingstechnieken/exposure

• Psycho-educatie

• Mediatietherapie

• Derde generatie GT technieken


The many waves of CBT …

Third wave CBT

• 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


Naast exposure nog veel technieken

Change en acceptance zijn niet mutueel exclusief

Ipv touwtrekken met je klachten moet je het touw lolsaten, niet vechten

Third wave CBT

• 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

• Methoden ontleend aan de experimentele psychopathologie

• Bv. Aandachtsbiastraining

• Bv. Depressieve mensen kunnen de aandacht niet losmaken van negatieve stimuli


Gastles Dr. Stijn Vanheule: Introductie op de psychoanalyse

Psychoanalyse: wat zegt die term jou? Met wat is die term voor jou geassocieerd?

3 klassiekers: seksualiteit, oedipuscomplex, niet-wetenschappelijk

-> nuanceren

Psychoanalyse: altijd controversieel?

“Freud had een punt” -> lokt tegenreactie uit in gepolariseerde samenleving

De Morgen: “verdringing, anale fixatie, penisnijd: allemaal onzin van Freud”

De Tijd: “Freud was geen cultleider”

-> vergeten de belangrijkste vraag: hoe kunnen we mensen met problemen helpen?

Freud 1909: “we brengen ze de pest” hij vindt zijn eigen therapie controversieel, een dominant 
model in de psychologie

Freud leeft terug op in hedendaagse media: “Freus is not dead”, theater “Freud”, “A dangerous 
methode”, Netflix-serie “Freud”

Freud was klassieke onderzoeker, jood en kreeg daardoor geen vaste aanstelling -> stapt in 
kliniek en behandelde bv. Somatische pijnen via bv. Hypnose, Freud is eigenlijk geen goede 
hypnotiseur en zijn patiënten bleven babbelen -> hij legde zich daar maar bij neer en luisterde 

Freud is grondlegger, maar theorie is sterk geëvolueerd 

Behandelen doen we op basis van een visie -> we hebben een theorie nodig

Psychoanalyse sluit aan bij continentale stroming (filosofische denkkaders)

Premisse 1: de mens is een verdeeld subject


Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 71



• Geen homunculus (binnen in de mens): geen substantiële kern, geen “ware aard”, geen echte ik

• De basis = driftmatigheid ≠ instinct, we zijn driftmatige wezens

• Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld: geen kwestie van 

bronstijden -> zie porno (1/3 internet trafiek, poging om driftmatigheid te reguleren) en 
frequentie van seks (heel verschillend over landen, het is dus deels cultureel bepaald), we 
ervaren dit in de vorm van prikkels/opwindig (dus seksuele opwinding, maar ook 
angstaanvallen)


• Driftmatigheid wordt getriggerd (door opwinding, stress, …) door zijnsvragen:

• De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw

• Meeste hebben duidelijke mannelijke/vrouwelijke identiteit, stemt niet altijd overeen met 

lichamelijke, denkbeelden nodig om daar mee om te gaan

• De positie in de partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit

• De verhouding in generaties: verhouding met de (stief-)ouders, verhouding met de 

(stief-)kinderen / voorouders, continu anders denken hoe je je verhoudt tot je ouders (bij ouder 
worden), prikkeling wordt opgeroepen 


• De houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood

• > Daar lig je wakker van, het confronteert mensen, zorgen voor onrust (drift = grens tussen 

lichaam en geest)

Zijnsvragen ‘verdelen’ het subject (kiezen voor a of b, we willen het goede kiezen, ethisch leven), 
we bewegen tussen opties, we vallen nooit 100% samen met een optie

Identificatie (het tot ons nemen van denkbeelden) -> antwoorden voor eigen identiteit

Antwoorden <- geworteld in gezin & (sub-)cultuur (gezinnen zijn fluïder geworden), religies 
proberen ook antwoorden te geven

Antwoorden wisselen in het leven, maar blijven als geheugenspoor = verdeeldheid

Het ‘ik’ verandert van gedacht (bv. Aangetrokken tot andere vrouw = conflict), maar de gedachten 
blijven

Ik is een collage van samengelijmde stukken, die we proberen harmonieus samen te brengen

Subjectwording komt op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op

Premisse 2: psychisch functioneren = een samenspel tussen 3 dimensies

• Imaginaire

• Mentaal functioneren in imago’s, beelden (bv. Beelden oproepen van vroeger = geheugen)

• Zelfbeeld, beeld ander, je kan een beeld van jezelf oproepen = imaginair zelfbeeld

• Uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op -> identificatie (bv. Dalmatiërtekening van 

dalmatiër, we zijn geneigd te zoeken/kijken wat er op de foto staat)

• De perceptie van totaalbeelden is de norm -> tekorten worden ingevuld -> miskenning (bv. 

Onderbroken lijnen aanvullen)

• Mensen kiezen wat ze zien (bv. Wat is de voorkant van de kubus, je kan 2 verschillende dingen 

zien, maar niet tegelijk) -> misverstanden (bij conflict het verwoorden, elkaars denkwijzen 
uitzoeken)


• Imaginaire =

• Mentaal functioneren in termen van beelden

• Vertrekken vanuit totaalbeelden

• Tekorten, incoherenties, hiaten miskennen

• > effect op onze manier van omgaan met de zijnsvragen


• Luc Tuymans, 2010, The panel: schilderij die een beetje diffuus is, mensen hebben de neiging 
dichterbij te kijken


• Dirk Braeckman: diffuse foto’s

• Symbolische 

• ≠ betekenisvol symbool

• ≠ symbolisme

• = de mens categoriseert (zoals computers werken met 0 en 1)

• Meer categorisatie = meer complexiteit, meer nuance

• Hoe complex is jouw man/vrouw beeld?

• Mens kleeft woorden op de dingen: betekent de werkelijkheid met betekenaars (= woord los 

van de betekenis, geen strikte samenhang)

• Meer ver-woording = meer complexiteit

• Cultuur = symbolisch geheel (wetten, conventies, ideologie, opvattingen...) -> vertrekpunt voor 

het individu -> de Ander (bron van woorden, betekenaars) ≠ de ander (waar je een beeld over 
hebt, het imiginaire, bijv. ‘uw lief’)
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• Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren: betekenaars roepen andere op die er 
associatief mee verbonden zijn

• Bepaalt omgang met zijnsvragen

• studie op individueel niveau + naargelang type pathologie


• Symbolisch en Imaginair spelen op elkaar in -> rode draad, betekenis in het spreken

• Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich


• Reële: datgene wat ik niet snap, wat prikkels in mij oproept

• S en I: defensieve functie, vatten wat ontsnapt

• Wat ontsnapt (aan onze controle) = het Reële

• Reële: confrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht verstoren, die opwinding/

onbehagen oproepen

• Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau

• -> Seksualiteit / driftmatigheid / jouissance

• Kleine Hans merkt plots dat zijn piemel niet enkel is om te plassen, dat dat anders voelt als 

hij daar met zijn hand aan komt

-> ontwikkeld door Jacques Lacan

Psychoanalyse vandaag (vroeger een hype, te veel en te breed toegepast, nu één van de 
manieren om te behandelen, beter zo, er is geen één therapie die op alles de oplossing is)

• Therapeutische benadering met traditie

• Prominent in het klinisch veld (eerder als kritische noot, niet de enige therapie)

• Aandacht voor wetenschappelijkheid (kwalitatief onderzoek)

• -> 250 RCT’s (deelideeën stuk per stuk controleren, je kan nooit de volledige theorie in 1 

onderzoek controleren, te complex)

• Effectiviteitsonderzoek type RCT: korte vorm = even effectief als andere vormen van 

psychotherapie (bv. CBT), maar psychoanalyse ontwikkelt als in dat het zo lang duurt als nodig 
is, geen voorbepaalde korte duur (meestal langdurige behandeling)


• kortdurende behandelingen met lage frequentie en langdurige behandelingen met hoge 
frequentie zijn meest effectief (langdurig heeft grootste effect)-> type vraag


• Langdurige behandeling: longitudinaal goede effecten, blijft duren, mensen verbeteren nog na 
de behandeling 


Effect studies ook gepubliceerd in mainstream psychologie tijdschriften

Steinert & co (2017) in American Journal of Psychiatry: focus op kortdurende therapie

Leichsenring & Rabung, 2008, p.1560

-> Effect size:

•  0.2-0.3 = small

• 0.5 = medium

• >0.8 = large

Gemiddelde effect-size psychotherapie = 0.75 (algemene effect size is groot, target problemen is 
nog groter, na follow-up stijgt effectiviteit nog)

Kosteneffectiviteit: in vergelijking met psychiatrische opname zijn kosten niet hoog (ook al is de 
therapie langdurig)

-> opname enkel bij crisismoment en zo snel mogelijk overschakelen naar langdurige therapie

Differentieel effect van langdurige psychoanalytische therapie

Shedler, 2010, p.102

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 pharmacotherapy. 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). 

Effectiviteit is vergelijkbaar met andere therapieën 

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.”

Rat race (wie is de beste therapie?) vs. Afstemmen in functie van de vraag -> veel belangrijker!!

In stoornissen te denken? We zien niet enkel mensen met stoornissen, maar mensen met 
specifieke problemen

Psychoanalyse vandaag
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Neurowetenschappen leren: psychoanalytische therapie wijzigt het functioneren van het brein: 
activatie in hersencircuits die instaan voor emotieregulering en emotiecontrole neemt toe 
naarmate therapie vordert en stoornis verdwijnt

• 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.

-> “The common finding was normalization of synaptic or metabolic activity in limbic, midbrain 
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.”

Dynamische processen onderzoeken

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.“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.”

Psychoanalyse vandaag:

• Drie pijlers: kliniek, theorie, onderzoek

• Statuut: klinische theorie (dus vooral eerste 2 pijlers)

• Vertrekpunt clinicus vandaag : het woord (praten over situatie, spreken & luisteren) -> het 

onbewuste -> verdeeld subject

• Analytische situatie -> overdracht

Het onbewuste

• bewust (nu in mijn hoofd) – voorbewust (makkelijk op te roepen) – onbewust (onaangenaam, 

moeilijk op te roepen)

•  ≠ romantisch OBW ≠ impliciete cognitie

• dynamisch onbewuste: afweer, verdringing (liever niet vertellen)

• -> symptomen, formaties van het onbewuste (iemands’ stommigheden): terugkeer van het 

verdrongene (via een omweg, zal zich laten tonen, zich verspreken, kleine opmerkingen, 
symptomen)


• 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?’ -> patronen ontdekken

• vb. aanmeldingsvraag: ‘help, ik heb paniekaanvallen en daardoor raak ik niet op mijn werk’

• vb. tijdens therapie ‘kind vergeten afzetten’ -> vraag rond wat doe/wil ik als moeder?

• vb. kind dat begint te ‘verhuizen in de leefgroep’ (stereo, kamer) -> vraag rond conflict 

moeder-vader: beslissen verhuizen

• Heroriënteren: doen we via luisteren en spreken; gericht op het singuliere

• Aangepast in functie van de problematiek

-> Soms actiever woorden helpen vinden (bvb. patiënt met weinig woorden; agerende patiënt)

-> Soms helpen om moeilijkheden te vermijden (bvb. psychotische patiënt die zichzelf verliest in 
‘avontuurtjes’)

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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