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Klinische psychologie 
 
Inleiding klinische psychologie 
Intro:  
 
Psychologie bestaat uit: 
• Ontwikkelings- en persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie 
• Klinische psychologie 
• Psychoanalyse en raadplegingspsychologie 

 
Onder klinische psychologie komen 
• Ontwikkelingsstoornissen 
• Psychopathologie en affectieve neurowetenschap 
• Gezondheidspsychologie (psychologische facetten bij fysieke problemen) 
• Relatie en gezinsstudies 
• Leren en impliciete processen 

 
Onder psychoanalyse valt 
• Klinische psychodiagnostiek 
• proces- en uitkomstonderzoek en psychotherapie 
• toegepaste psychoanalyse 

 
7 kernvragen om deze blokken op de bouwen 
• Wat is de visie op de mens? 
• Hoe zien we normaliteit of abnormaliteit? 
• Wat is de visie op de etiologie en de veerkracht? 
• Wat is het kernconcept? 
• Wat zijn helpende of belemerende factoren voor verandering? 
• Wat zijn de processen van verandering? 
• Wat is de rol van de context? 
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Hoofdstuk 1: Het werkveld van de klinische psychologie 
1.1. Introductie 
 
Een definitie van WHO over geestelijke gezondheid: 
 
“Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-
being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal 
stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her 
or his community”   
 
Een definitie van APA over klinische psychologie:  
 
“The field of Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, 
predict, and alleviate maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote human 
adaptation, adjustment, and personal development. Clinical Psychology focuses on the 
intellectual, emotional, biological, psychological, social, and behavioral aspects of human 
functioning across the life span, in varying cultures, and at all socioeconomic levels”. 
 
Relevante punten: 
• 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 de psychologische component, maar bekijkt het 
geheel van functioneren (Biopsychosociaal model). 

 
1.2 Populaties en settings 
 
Populaties: Kinderen, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen, Gezinnen 
Heel veel verschillende populaties die binnen de klinische psychologie een belangrijke rol 
spelen 
 
Settings & Taken van de klinisch psycholoog: 
• Diagnostiek, indicatiestelling 
• Therapie en revalidatie 
• Begeleiding en teambegeleiding 
• Advies en psycho-educatie 
• Preventie en beleid 
• Onderzoek en onderwijs 

 
Psychosociale rehabilitatie is na een psychopathologie re-integreren in de maatschappij  
 
Het type problematiek varieert naar relatief mild (vb. CLB, 1ste lijn) naar meer 
gespecialiseerde hulp (GGZ, psychiatrie…) � het typische beeld van 1 op 1 relaties klopt niet 
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1.3 Beroepen in de klinische psychologie 
 
De positie van de klinische psychologie is het zorgen voor de lijdende mens.  
 
Dit vaak in een multidisciplinaire context:  
• Psychologie: psychische processen, cognitie, emotie, gedrag, gesprek 
• Psychiatrie: medische visie, biologische psychiatrie, ernstige pathologie 
• Alternatief: zingeving, zorg voor de ziel 

 
Klinische psychologie ≠ klinisch psycholoog ≠ psychtherapie 
 
1. Klinische psychologie: 
 
Een zeer ruim praktijkveld waarbinnen de klinische psycholoog actief is en de behandeling 
die daarin gegeven wordt is psychotherapie.  
 
Bio psychosociaal model => Multidisciplinair te werk gaan, bijvoorbeeld met psychiater, 
maatschappelijk werker, ergotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen, …  
 
2. Klinische psycholoog 
 
Recente veranderingen in wetgeving: Wettelijke bescherming van beroep van Klinisch 
Psycholoog & Psychotherapeut 
• Duidelijker statuut 
• Terugbetaling 

Van cruciaal belang voor mensen die het financieel moeilijk hebben 
• Vereisten 

Klinische psychologen en psychotherapeuten hebben hogere standaarden zoals een 
extra jaar stage 

 
Dit is relevant omdat het belangrijk is voor cliënten dat ze goed geholpen worden. 
 
3. Psychotherapeut 

 
Er is een grote differentiatie tussen de klinische psycholoog en de psychotherapeut 
 
Klinisch Psycholoog: Breed takenpakket (diagnostiek, preventie en behandeling) 
 
Klinische psycholoog:  
 “(…)het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden 
voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch 
psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van 
een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die 
persoon te behandelen of te begeleiden.” 
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Psychotherapeut: "therapeut" gebruikt als verzamelnaam voor iemand die beroepsmatig 
een methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen  
=> Focus op enkel behandeling  

 
Psychotherapie: 
“(…)het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden 
voorgesteld tot doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen van 
een individu weg te nemen of te verlichten, het verrichten van psychotherapeutische 
ingrepen op basis van een psychotherapeutisch referentiekader, ten aanzien van dat individu 
of van een groep individuen, als een volwaardig systeem beschouwd, waarvan dat individu 
deel uitmaakt.” 
 
2. Modellen in de klinische psychologie 
2.1. Intro: Wetenschappelijke benadering 
 
Videofragment: Vrouw die met engelen kan communiceren doet healings voor mensen met 
psychische problemen 
 
Wat is het onderscheid tussen verantwoorde hulpverlening en kwakzalverij? 
Het baseren op empirische evidentie!  
 
Hoe komt het dat zij ervan overtuigd is dat haar hulpverlening effectief is 
Placebo effect 
! Ook wij klinische psychologen moeten hier rekening mee houden. We moeten weten hoe 
effectief we zijn.  
 
Basismodel 
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 
Continue contact maken met je wetenschappelijke achtergrond en bagage om te weten wat 
de meest verantwoorde manier is om een probleem te benaderen 
 
Benadrukt de relevantie van het informeren van patiënten gebaseerd op de beste 
beschikbare onderzoeks-evidentie over geëigende opties voor diagnostiek, preventie of 
interventiemogelijkheden 
De patiënt correct informeren over de juiste manier om het probleem aan te kijken, de 
wetenschap raadplegen om vragen te beantwoorden 
 
We moeten levenslang leren, onze klinische kennis up to date houden om de beste 
behandeling te kunnen blijven geven.  
 
Het gaat dus over 
• Klinische competentie 
• Onderzoek kennis 
• Voorkeur voor de patiënt 
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Syllabus: McFall’s Manifesto for a Science of Clinical Psychology 
Cardinal principle:   
 
“Scientific clinical psychology is the only legitimate and acceptable form of clinical 
psychology” 
 
Enkel wetenschappelijke klinische psychologie is de acceptabele vorm van klinische 
psychologie 
 
Eerste gevolgtrekking 
Psychologische diensten mogen niet aan het publiek worden vrijgegeven, zolang ze niet aan 
deze 4 criteria voldoen (tenzij onder strikte experimentele condities)  
• Exact nature of the service clearly described 

De bedoeling is duidelijk beschreven 
• Claimed benefits explicitly stated 

Welke effecten zijn precies aanwezig 
• Claimed benefits scientifically validated 

Zijn deze effecten getoetst 
• Possible negative side effects that might outweigh any benefits empirically ruled out 

Mogelijke nadelen moeten expliciet onderzocht zijn 
 
tweede gevolgtrekking 
Primary and overriding objective doctoral programs in clinical psychology must be to 
produce the most competent clinical scientists possible 
Om klinisch psycholoog te worden moet de focus eest vooral liggen op een klinisch 
wetenschapper worden 
 
Kritiek op EBP-perspectief in klinische psychologie 
 
• Groepsdata kan niet toegepast worden op een individu 
• Problemen van cliënten zijn nog niet altijd 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 inituïtie zijn relevanter dan wetenschap 
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Dilemma 
Gedachtenexperiment met treincrash. We leren dat intuïtie niet altijd het juiste zegt. 
Bepaalde debriefing na een trauma door een psycholoog kan negatieve effecten hebben 
voor de slachtoffers. 
 

 
 
We zien dat bij interventie net na de crash, dat er veel meer impact is van de crash op de 
mensen op lange termijn, dan dat er geen directe interventie zou geweest zijn.  
 
Feedback in de klinische psychologie 
Hoe valide is feedback? 
• Sociale wenselijkheid 

Mensen zeggen dat ze tevreden zijn  
• Vergelijkingsmateriaal (Cl & Hv) 

Hoe weet je of je het beter of slechter doet dan een ander? Je werkt meestal 
individueel 

• Korte vs. Lange termijneffecten 
Iemand is blij met 8 sessies, maar je hebt weinig zicht op wat er op lange termijn 
gebeurt 

• Verklaring voor de beperkte effecten van ervaring op effectiviteit? 
Meer ervaring is vaak gerelateerd aan slechtere uitkomsten doordat je dezelfde fouten 
blijft maken omdat je geen feedback hebt 

 
! Wetenschappelijke input is cruciaal! 
 
EBP en de klinische praktijk 
Belangrijke transitie-periode: Er is momenteel heel veel te doen rond het goed beschikbaar 
maken van kwalitatieve richtlijnen die je als clinicus kunt gebruiken 
• Meerdere goede databases voorhanden 
• Veel meer gedifferentieerde kennis voorhanden dan vroege 

Bv. nu ook voor zeldzame aandoeningen 
• Meer handigheid en vertrouwdheid met ‘just in time knowledge’ 
• Verhoogde interesse in disseminatie 
• Open access tijdschriften: info moet meer vrijgegeven worden zodat iedereen toegang 

heeft tot de wetenschappelijke artikels 
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Wetenschapsfilosofische achtergrond 
Epistemologie of kennisleer is de studie van de aard, de oorsprong, de voorwaarden voor en 
reikwijdte van kennis 
 
Grote paradigma’s (ponterotto)  

 
 
Wat is ontologie: Wat is de aard van de realiteit en het zijn en wat kunnen we ervan kennen? 
 
Wat is epistemologie: Wat is de relatie tussen onderzoeker en onderzochte 
 
1. Positivisme 
 
Ontologie: Naïef realisme 
Eén ware (externe) realiteit die kenbaar, identificeerbaar en meetbaar is 
 
Epistemologie: Dualisme/ objectivisme 
Onderzoeker en participant zijn onafhankelijk van elkaar. 
Door middel van gestandaardiseerde procedures kunnen onderzoeksobjecten objectief en 
zonder bias bestudeerd worden Gerepliceerde bevindingen worden als waar beschouwd en 
versterken evidentie 
 
2. Post-positivisme 
 
Ontologie: Kritisch realisme 
Eén ware (externe) realiteit die slechts gedeeltelijk kenbaar en meetbaar is. 
 
Epistemologie: Aangepast dualisme / objectivisme  
Erkent mogelijke invloed van onderzoeker, maar objectiviteit en onafhankelijkheid tussen 
onderzoeker en participant blijven belangrijke richtlijnen in het onderzoeksproces. 
Bevindingen zijn waarschijnlijk waar 
 
3. Constructivisme 
 
Ontologie: Relativisme 
Meervoudige, geconstrueerde realiteiten. 
Realiteit is subjectief en beïnvloed door de context van de situatie 
 
 
Epistemologie: Transactioneel / subjectivistisch 
Gegeven de (sociale) constructie van de realiteit is de interactie tussen onderzoeker en 
onderzoeksobject (participant) centraal om de geleefde ervaring van participanten te vatten 
en te beschrijven. Bevindingen zijn geco-construeerd 
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4. Kritisch-ideologisch 
 
Ontologie: Historisch realisme/relativisme 
Realiteiten die gevormd wordt door sociale, politieke, culturele, economische, etnische en 
genderwaarden.  
Realiteiten worden gemedieerd door machtsrelaties die sociaal en historisch gegrond zijn. 
 
Epistemologie: Transactioneel / subjectivistisch 
Dialectische relatie tussen onderzoeker en participant met als doel transformatie/ 
emancipatie in de participant te bewerkstelligen zodanig dat deze zich kan ontworstelen aan 
onderdrukking.  
Het onderzoeksproces is onderhevig aan waarden. 
 
(Post)-positivisme en klinische psychologie 
Psychologie is op zoek naar de algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie) op een 
nomothetische wijze, we gaan variabelen meetbaar maken 
 
Doel van onderzoek: verklaring die leidt tot predictie en controle van fenomenen (hier 
psychopathologie). De hypothetisch-deductieve methode staat centraal in psychologisch 
onderzoek 

 
 
(Post)-positivisme: kritieken: 
Dominante kwantitatieve methodes -> verliest mogelijks andere belangrijke variabelen, 
want er is geen aandacht voor de betekenis en motivatie van menselijk gedrag. Ook de 
artificiële onderzoek-context doet de relevantie voor de onderzochte populatie dalen. 
Algemene resultaten zijn niet toepasbaar op individuen 
 
Verdwijnen van exploratieve dimensie van onderzoek 
 
(Sociaal-) constructivisme 
Dit was er binnen de postmodernistische traditie die ontstond in jaren ’60 van de 20ste 
eeuw. Er werd niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten aanvaard. 
Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn hierdoor dus onmogelijk.  
 
De realiteit is afhankelijk van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van woorden 
en teksten). Hier komt dan ook het belang van Context naar voren! De sociale realiteit wordt 
actief geco-construeerd door mensen. 
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Constructivisme en sociaal constructivisme 
 
Constructivisme: mens is voortdurend betrokken in het verwerken en evalueren van de 
omgeving en daarop te reageren onder invloed van een betekenis verlenend proces  
à Belang van cognitieve processen 
 
Sociaal constructionisme: dat proces van constructie wordt sociaal gemedieerd 
à Belang van relaties en interacties 
 
Implicaties.. 
 
..Voor klinische psychologie 
 
• Stoornissen zijn eveneens sociocultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in functie 

van machtsstructuren) 
• Er zijn geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit  
• Belang van subjectief geleefde ervaring 
• Geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces 

 
..Voor onderzoek 
 
• Relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal: wat gebeurt er tussen 

mensen? (kwalitatief)  
• 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 
 
Postmodernisme: kritiek 
Lilienfeld (2010): postmodernisme is een bedreiging voor de klinische psychologie 

• Er wordt geen geloof geleged in redeneren en logica 
• Er is een afwijzing van wetenschappelijke evidentie, en er wordt gezegd dat andere 

info even belangrijk is 
• Er is pessissisme over het wetenschappelijke process 
• Er is subjectivisme, samen met de gedachte dat de wereld sociaal geconstrueerd is 
• Er is extreem relativisme, samen met het ontkennen van universele 

wetenschappelijke bewijzen 
 

Wetenschapsfilosofische achtergrond 
Is altijd impliciet aanwezig. Ook wordt het onderzoek meestal niet vanuit één 
epistemologisch kader, wel verschillende klemtonen. Elk kader heeft sterke en zwakke 
kanten in het denken over wetenschap 
 
Dit vormt een grond voor debatten in psychologie (cf. volgende lessen) 
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Hoofdstuk 2: Basismodellen in de klinische psychologie 
2.1. Inleiding 
 
Medische vs. Contextuele visie 
 
Wortels van deze discussie: Klinische psychologie is een jonge wetenschap en is sterk 
bepaald door het medische vakgebied. Namelijk de medische visie. Een tegenovergestelde 
visie waar we dit tegenover gaan stellen is een contextuele visie (dus medisch versus 
contextuele kader) 
 
è Dus een unieke positie klinische psychologie 
 
Kenmerken van het medische model: 
Gaat met name over een manier van kijken. Wil niet per se zeggen dat er een 
medische/biologische oorzaak moet zijn 
 
Niet noodzakelijk een biologische oorzaak, maar een manier van kijken naar mensen met 
een psychische stoornis 
 
De patiënt wordt gezien als iemand met een ziekte. Focus op de stoornis en syndroom om zo 
te gaan handelen. Er is namelijk geen perfecte correlatie tussen het hebben van meer 
syndromen en een lastiger leven hebben. Het is namelijk zo dat wanneer je een groot aantal 
syndromen hebt dat je die soms ook aan positieve dingen gekoppeld zijn. Diagnose, 
prognose etc. (verloop van wanneer we wel of niet ingrijpen)  
 
Medische denk- en handelwijze: Unidirectionele causaliteit 

à We gaan onderzoeksmatig proberen uit te vinden wat er aan de hand is, dan hebben 
      we meteen onze causale mechanismen om de behandeling op te stellen  
à Kunnen we de symptomen minder bepalend zijn (dus niet direct inwerken op die 
     causale mechanismen, maar aan de positieve kant van de medaille) 

Van op het moment dat we weten wat de problemen zijn, gaan we ook onmiddellijk 
dat onderdeel gaan behandelen en proberen te behandelen. (Logisch dus, net als 
medicijnen) 

 
Zoektocht naar biologische of psychische oorzaak, duidelijke link tussen diagnose en 
behandeling 
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Medische visie: Oorzaken 
Oorzaken: wetenschappelijke verklaringsmodellen: 

1. Biologische factoren: genen, biochemische processen, hersenafwijkingen, ... 
2. Sociale factoren: maladaptieve opvoeding, chronische stress in bepaalde buurt, ... 
3. Psychologische factoren: vaardigheidstekort, maladaptieve cognities, leergeschiedenis, 

 
Feedback tussen biologische, sociale en psychologische factoren 
Feedbackloops tussen deze factoren 
 
Meestal Interactie tussen kwetsbaarheid en stress (stress als in hoeveelheid prikkels) 
= Diathese-stressmodel 
 
Voorbeeld: Rdoc 
Grootste Amerikaanse geldschieter voor onderzoek naar psychologische stoornissen 
 
Op basis van de publicatie van DSM-V is er beslist dat je voor onderzoek je niet meer op de 
DSM mag focussen. Wel voor behandelingen, maar voor onderzoek is er een beter 
wetenschappelijke basis nodig. Zo hebben ze een nieuwe manier gevonden om 
psychopathologie te bestuderen waarbij ze meer gingen kijken naar mechanismen die een 
meer biologische grondslag hebben.  
 
Duidelijk een medische visie: 
• Binnen dit model wordt de diagnose dus niet meer aan de hand van de DSM gedaan.  
• Ze zeggen dat mentale stoornissen vooral biologische problemen zijn in hersencircuits 

die emotie, cognitie en gedrag bepalen. 
• Ze moeten dus heel sterk focussen op alle biologische niveaus om goed te snappen wat 

er aan de hand is 
• Veel onderzoek nodig dus naar hersenstructuren etc. om pathologie te verbeteren 

 
Kritiek: 
Het onderzoek naar genetica en neurowetenschap heeft klinisch nog niet zo veel 
opgeleverd. Gaan we er dan ooit iets mee kunnen? 
 
Medische visie: Behandelingen 
Uitdagingen:  
• Therapieën bevatten veel ingrediënten 

Welk stuk van de behandeling is placebo, welk stuk helpt effectief? 
• Operationalisatie van verandering 

Heel veel debat over wat het type verandering is die we moeten bekijken. Is het 
syndromen die verdwijnen of kwaliteit van leven die moet stijgen 

• Differentiatie: Werkzaam ingrediënt, Spontaan herstel, placebo 
Dit is bij therapie veel moeilijker te onderzoeken dan bij medicatie 
o Medisch: Onderscheidbare werkzame component van Placebo 

Randomized controlled design: zowel de OZ als de patiënt weten niet welk pilletje 
ze krijgen en dus kan men bepalen wat placebo is en wat echt werkzaam is  

 
o Psychotherapie: werkzaam component + placebo 
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Medische vs. Contextuele visie 
Conceptuele problemen van het medisch model: 
• Psychische problemen: geen duidelijk, enkelvoudig biologisch en psychisch substraat 

Niet zo makkelijk om een eenduidig biologisch substraat te vinden 
• Complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren 

Geen eenduidig antwoord, mensen kunnen op veel manieren in de problemen raken 
• Behandeling kan aanslaan zonder direct effect op causale factoren die betrokken zijn 

bij denkwijze en instandhouding van psychopathologie 
• Is het wel correct om te focussen op symptomen en syndromen? 

Bv. Is angstig zijn soms niet iets gezond omdat je spannende dingen doet 
 
Contextuele visie: 

• Unieke narratieve constructie van de patiënt is cruciaal 
Niet 1 unieke perfecte verklaring van conditie x, maar het belangrijkste is dat mensen 
een stuk geloof hechten aan het rationele dat hen wordt gegeven. Hier is het niet van 
belang dat DE BESTE behandeling wordt gegeven. Wel dat de match van de persoon 
en het type behandeling moet goed zijn. 

• Werking therapie zijn afhankelijk van de match tussen de constructie van de patient 
en hulpverlener 

• De match tussen de persoon en die behandeling die wordt aangeboden is cruciaal 
• Jerome Frank: Demoralisatie 

Het ongeloof dat iets nog goed kan komen is belangrijker dan inspelen op de causale 
factoren -> remoralisatie is terug wel geloven 
Zie artikel Wampold medische visie op psychische problemen heeft ons niet veel 
gebracht, hulpverlening is een maatschappelijke positie die een rationale geeft 
waarom ze zijn vastgelopen en een ritueel geeft om eruit te geraken; het 
belangrijkste is dat mensen geloof hechten aan de rationale die gegeven wordt! 

 
Engel: Bio-psychosociaal model 
Hierbinnen gaan we rekening houden met alle analyseniveaus 
 
Verklaringsmodellen: 
• Psychologische factoren => Psychopathologie 
• Biologische factoren => Biologische psychiatrie 
• Sociale factoren => Epidemiologie 

 
Toenemend onderzoek naar interacties tussen deze verklaringsmodellen, zoals onderzoek 
naar maatschappelijke, biologische en psychologische factoren en hoe deze aan elkaar 
kunnen worden gerelateerd.   
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Biologische psychiatrie 
Kennis van de biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de psychologische 
stoornissen 
  
Benaderingen: 
• Structurele (zijn ze post mortem anders bij persoenen die depressie hadden?) en 

functionele (hoe verwerkt een persoon een trauma) hersenafwijkingen 
• Biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endocrinologie) 
• Genetische invloeden/afwijkingen (GxE) 

Genen in samenhang met de omgeving 
 
Hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabele in isolatie is vaak beperkt 
è Interactie biologie, psychologie en omgeving 
 
Diathese- stress model 
 
Diathesis = predispositie, kwetsbaarheid: biologisch gegeven.  
Biologische kwetsbaarheid: Genetica, vroege aversieve ervaringen (soms uitgebreid naar 
psychologische variabelen in plaats van biologische) 
 
Stress: De noodzakelijke antecedente conditie 
Kwetsbaarheid voor stressoren lijdt tot een bepaalde psychologische disfunctioneren 
Bv. Levensgebeurtenissen, ontslag, dagelijkse herhalende stressoren 
 

 
 
X-as: hoeveelheid kwetsbaarjeid van laag naar hoog 
Y-as: stresserende gebeurtenis van minimaal naar maximaal  
 
Conclusie: Bij lage kwetsbaarheid kan je met extreme stresserende gebeurtenissen goed 
omgaan en omgekeerd 
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Op dit model kwam veel kritiek!  
 

 
 
Hierboven is een illustratie van hoe het niet is. Het dual-risk model, dit is het zelfde als het 
diathese-stress model. Het volgende model gaat er wat dieper op in, dit is niet helemaal fout 
maar het is niet volledig 
 
 

 
 
In plaats van puur het idee van het diathese-stress model. Hier spelen positieve 
levensgebeurtenissen ook een rol. Mensen met hogere kwetsbaarheid zullen dus rapper 
pathologie ontwikkelen bij negatieve gebeurtenissen. Maar zullen bij positieve 
gebeurtenissen ook meer positieve ervaringen hebben dan mensen met normale 
kwetsbaarheid. Dit is het differential-susceptibility model. 
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Caspi et al. 
Dit is een onderzoek naar 3 type genetische aspecten en beschrijft op deze manier 3 types 
van mensen. Het is gerangschikt van kwetsbaar naar niet zo kwetsbaar voor stressoren 
 

 
 
Bij weinig stresserende gebeurtenissen doen de genen er niet veel toe, als zie je wel ook dat 
mensen met hoge kwetsbaarheid bij weinig stressoren het wel iets beter doen dan de 
andere 2. Als stresserende gebeurtenissen toe nemen zie je een duidelijk verschil in de 
genensets in de expressie van psychische problemen. 
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Sociale aspecten 
Sociale factoren hebben een brede invloed: 
• Definiëring van normaal vs. gestoord gedrag 

Hoe definiëren we normaal, wat is normaal en wat is gestoord, is het een ziekte of niet? 
Is het een adaptatie aan de omgeving die niet oké is, of is het je mentale toestand niet 
normaal? 

• Herkenning/Erkenning psychische stoornissen 
• Sociale « drivers » van psychopathologie: 

Dit zijn maatschappelijke fenomenen die drivers zijn voor psychopathologie 
o Ongelijkheid & Discriminatie 
o Armoede & Stress 
o Maatschappelijke tendensen  

(Bv. Overdreven focus op welzijn) 
 
Feedbackloop Bio psychosociaal model 
Moet je niet vanbuiten kennen, dit is een versimpeld voorbeeld! 
 

 
 
Op het moment dat je in een depressie zit, ga je alleen nog maar achteruit, want je wordt 
onbekwaam, je verliest financiële middelen, sociaal contact…  
 
De eerste maand gaat dat geen probleem zijn, maar na een tijd stuit je op een muur van 
onbegrip à je krijgt feedbackloops à depressie wordt veel langer in stand gehouden 
 
Commentaar op Bio psychosociaal model 
In verschillende biopsychosociale visies is een biologische predispositie noodzakelijk, maar er 
is veel discussie over biologie als oorzaak/noodzakelijke factor 
 
Tegenbeweging na ‘decade of the brain’: Afstappen van het diagnostisch idee en het 
maatschappelijk punt bekijken. Is een zeer sterke tegenbeweging: het gaat om de 
individuele betekenis die moeilijke situaties hebben gebracht voor jou (kritisch-ideologisch)  
 
Heeft zich ontwikkeld in 2018: discussies over psychopathologie liggen nog niet achter ons 
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Recent voorbeeld 
Het ‘power threat meaning’ framework: Er worden 4 kriteria bevraagd bij de patiënt: 

1. De power: wat is er gebeurd? Hoe ernstig waren de omstandigheden? Wat waren je 
emoties 

2. De threat: wat heeft het met je gedaan, hoe heb je met de bedreiging om gegaan 
3. De meaning: wat betekent dat voor jou? Hoe was die ervaring 
4. Threath response: hoe heb je er op gereageerd, hoe heb je je aangepast om te 

overleven 
 
Wetenschappelijke kennis 
 
Depressie: 
 

- Lifetime prevalentie 8 – 12 % 
8-12% van de mensen komen in aanraking met depressie 
 

- 21.7 % adequate behandeling (≤ 1 jaar) 
Slechts 21,7 van de mensen depressieve klachten krijgen in het eerste jaar een 
fatsoenlijke behandeling 
 

- Effect-size relatief beperkt (d = 0.67) 
Effect size van psychologische behandelingen is middelmatig tot graat, maar een heel 
stuk is publicatiebias (positieve effecten vinden makkelijker hun werk in publicaties) 
in werkelijkheid is het effect eerder bescheiden (0.42)) 
 

- Niet alle klachten even responsief 
Sommige klachten zijn moeilijker te behandelen dan andere 
 

- Residuele sympt. + 37 % herhaaldelijk werkverzuim 
Symptomen die overblijven na een behandeling. Zijn heel predicitef voor nieuwe 
episodes 
 

- Heroptreden depressie 50-78% in de realiteit versus 20-36% in de theorie 
Die terugvalling komt doordat een depressie op zich ook zeer veel stress opwekt op 
zichzelf, omdat je een hele tijd niet kon functioneren, mensen geraken het geduld 
met je kwijt en de consequenties gaan stress genereren 

 
- 5 – 9 episodes lifetime 
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Therapeutische uitdagingen:  
- Therapeuten hebben een beperkt bereik van hulpverlening voor de gehele populatie 

met depressieve klachten (hierdoor lange wachtlijsten) + de populatie is niet zo geneigd 
om naar een psycholoog te stappen 

 
- Ruimte voor verbetering (met name hervalpreventie) 

Zowel op vlak van effectiviteit, als voor de prevalentie van het her optreden van 
depressies 
 

- Onderliggende kwetsbaarheid/ processen onaangeroerd? 
Deze zijn soms moeilijk te onderzoeken en behandelen 

 
- Praktisch diagnostiek/ therapie: 

o Belang van cognitief functioneren (rumineren is een cognitief proces)  
o Staat tegenover observatie: cognitieve processen vaak verstoord 

 
è Nood aan interventies die: 

- Onmiddellijk inzetbaar zijn 
- Groot bereik hebben & kostenefficiënt zijn  
- Laagdrempelig zijn  
- Onderliggende processen bekijken 
- Eenvoudig te combineren zijn met bestaande tools 

 
De neerwaartse spiraal van depressie: De rol van informatieverwerking 
Confrontatie met stress (gebeurtenis/gedachte) zorgt voor 2 negatieve aspecten:  
 
1. Activatie van negatief effect stijgt 

- Interpretatiebias 
Vertekeningen van hoe je zaken in het leven interpreteert.  
Bv. Bij slechte punten zeggen dat je faalt, dat je niets waard bent, dat je niets kunt 
 

- Geheugenbias 
Mensen gaan makkelijker negatieve herinneringen ophalen dan positieve. Soms zelf 
nog enkel negatieve dingen 
Bv. Niets wat ik ooit heb gedaan doet ertoe 

 
2. Regulatie negatief affect daalt (hier is zit het grootste deel)  

- Aandachtsbias 
Mensen hebben meer moeite om hun aandacht los te maken van negatieve zaken, 
gebeurtenissen en gedachten 
 

- Verminderede cognitieve inhibitie 
Mensen hebben meer moeite om die type gedachten effectief stop te zetten, te 
relativeren 

 
Deze 2 leiden tot een persisterend en oncontroleerbaar negatief affect (Ruminatie) 
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Denken over onderzoek 
Sodoku: analogie om te weten wat te doen bij wetenschappelijk onderzoek: Op meerdere 
verschillende manieren naar het probleem kijken 
 
Ieder type onderzoek stelt specifieke vragen 

- Voorkomen van stoornis 
Hoe vaak en bij wie komt de stoornis voor  

- Etiologie 
Onderzoeken wat de oorzaak is 

- Instandhouding 
Onderzoeken wat de mechanismen zijn die de depressie in stand houden  

- Behandeling 
Behandel uitkomst onderzoek, onderzoeken hoe efficiënt de behandelingen zijn 

- Preventie 
Hoe moeten we de stoornis preventief behandelen 

 
à Ieder type onderzoek kan bijdragen tot antwoorden!  
 
Klinisch psychologisch onderzoek 
Doelstellingen 

- Beschrijving van de stoornis 
- Predictie van de stoornisen en rekening houden met risicofactoren 
- Experimentele manipulatie  

 
“there is nothing so practical as a good theory” 

= niets is zo praktisch als inzicht in mechanismen van psychopathologie 
 
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 
 
Kerndimensies van onderzoek: 
• individu – populatie 
• beschrijvend – manipulatie 
• kwalitatief – kwantitatief 
• exploratief – hypothesetoetsend 
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Typen onderzoek: 
 
1. Case study  
 
Beschrijving van een client waarbij de clinicus gedetailleerde informatie verzamelt over een 
individu met symptoombeschrijving, familie achtergrond, historische context, etc. 
 
Omdat CS op 1 persoon gebaseerd is genereert dit een rijke beschrijving naar ervaringen en 
percepties (kan kwalitatief zijn of kwantitatief: single case experiment) 
 
Kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses die gebaseerd zijn op klinische 
ervaringen 
 
Kan NIET/BEPERKT gebruikt worden om hypotheses te ondersteunen of te weerleggen. 
Waarom? 
 
Single case-designs 
Door verschillende condities kun je op het niveau van 1 persoon zien of een bepaalde 
interventie zinnig is (ABA-design) 
 
2. Observationele studies 
 
Belangrijke bron aan informatie over de wijze waarop problemen zich manifesteren 
Puur beschrijvend kijken op welke manier fenomenen van psychopathologie zich uiten 
Bv. Zelfrapportage van depressieve klachten is zelf een meting op 1 punt in tijd, biassed door 
zelfraportage.  
Wat wel goede resultaten oplevert is Bijvoorbeeld ambulatoire monitoring bij paniek. Dit 
meet bij een paniek aanval de fysiologische gewaarwordingen die eraan voorafgingen. 
 
3. Experience sampling  
 
Moderne technologie die zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving: 
 
Data verzameling via: Electronische dagboeken, GSMs/ computerlogs In combinatie met 
psychofysiologische maten 
 
Bv: Gevoel en gedachte (Koster et al., 2015) 
Mensen die depressieve waren en opgeklaard zijn, hebben een risico om nieuwe episodes te 
ontwikkelen (ze zijn at risk). Deze volgen via experience sampling om te kijken in welke mate 
de patiënt rumineert en in welke mate hij zich in een negatieve stemming bevindt.  
à Je kunt de info veel exacter in kaart brengen.  
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4. Interview en focusgroepen 
 
Binnen klinische context is de beleving van cliënten of hulpverleners vaak essentieel 

- Grote hoeveelheid interviewmethoden beschikbaar (meer en minder gestructureerd) 
- Kwalitatieve methoden om data te bekijken 

 
5. Correlationeel onderzoek 
 
Hangen variabele X en variabele Y samen? Dit is zeer interessante informatie ! + Nuttig en 
gemakkelijk beginpunt voor onderzoek. Dit laat wel geen uitspraken toe over de (causale) rol 
van factoren 
Bv: is er een relatie tussen depressie en inkomen? 
 
Er zijn 3 soorten correlationeel onderzoek: 
 
Cross sectioneel: Op 1 moment in de tijd naar 2 variabelen kijken (zegt het minst over 
causaliteit) 

 
Prospectief: Is een bepaalde variabele gemeten op moment x een voorspeller voor een 
bepaalde pathologie op moment y (suggereert al meer causaliteit, groot probleem is een 
eventuele derde variabele) 

 
Longitudinaal: Wordt het meest gebruikt bij onderzoek naar psychopathologie. Dit is heel 
langdurig onderzoek die op verschillende tijdstippen variabelen meet. 
 
Theoretisch kader 
Cognitieve kwetsbaarheid: Ruminatie 
 
Dit is een maladaptieve emotieregulatie strategie 

- Repetitief en perseveratief (constant) 
Soms ook oncontroleerbaar 

- Gericht op problemen & gevoelens 
- Is helemaal niet meer toekomst- of oplossingsgericht! 

Eerdeer waarom overkomt mij dit, hoe is dit kunnen gebeuren 
 
Met name: ‘brooding: Passief herkauwen (“waarom gebeurt dit met mij”) 
 
Stressor + Depressieve ruminatie/ Brooding leidt tot 
 
 
 

• Vertekende informatieverwerking 
• Aangehouden negatief affect 
• Ontstaan- & instandhouding depressieve symptomen 
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Cognitieve kwetsbaarheid: Cognitieve controle 
Executieve functies van cognitieve controle zijn shifting, inhibitie en ‘updaten’. We reguleren 
het werkgeheugen en emoties hiermee.  
 
Kunnen mensen makkelijk loskomen van emotioneel zwaar en negatief materiaal in het 
geheugen en de cognitie? 
Mensen moeten intern tellen hoeveel blije of verdrietige gezichten je ziet ofwel zeggen of ze 
een man of een vrouw afgebeeld zien. Bij een switch van man naar vrouw of  negatieve naar 
positieve emotie zien we dat mensen die veel ruminatie hebben het lastiger hebben om te 
switchen. 
 
Onderzoeksdesign:  
Longitudonale (prospectieve) studies 
 
Waarom zijn longitudinale studies van cruciaal belang? 
Je krijgt een idee of een bepaalde factor meedraagt aan de voorspelling van een fenomeen 
een tijdje later 
• Complexe interacties tussen variabelen onderzoeken 
• Etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig 

Oorzakelijke variabelen 
 
Voorbeelden: 
Als je kamergenoot vaak rumineert, dan zie je dat je na verloop van tijd zelf ook meer gaat 
beginnen rumineren 
 
Experimentele design/manipulatie: 
 
Manipulatie van Onafhankelijke Variabele  
Randomisatie om toevalsverschillen uit te sluiten 
è Effect op Afhankelijke Variabele (symptoom) 
 
Quasi-experimenteel design = experimenteel designs maar zonder random toewijzing van 
proefpersonen 
 
Bv. Is ruminatie altijd negatief?  
Er zijn 2 perspectieven 
è Zelf perspectief (immersed-why) “waarom ben IK zo?” 
è Derde-persoons perspectief (distanced-why)  “Waarom is LOWIE zo?” 
Mensen in het eerste perspectief ondergaan na de manipulatie veel meer negatief affect. 
Terwijl mensen in het 2de perspectief minder negatief affect ondergaan 
 
Voordelen:  

- Ontwikkelen van nieuwe psychopathologische interventies 
- Causale relaties aantonen 
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Nadelen:  
- Afhankelijke van de hoeveelheid experimentele controle. Stel we onderzoeken 

experimenteel het effect van op café gaan op longkanker??? 
Bv. als onderzoeker heb je het idee dat er meer longkanker voorkomt bij mensen die 
op cafe gaan, is dit dan een ausale rol? Als je onderzoek doet ga je ook dat effect 
misschien terugvinden door de cigarettenrook in het café.  
Uitspraken over causaliteit zijn dus pas sterk als je veel controle hebt over de 
variabelen.  

- Meer experimentele controle => Reductionisme 
Te veel experimentele controle kan leiden tot kunstmatig gedrag 

- Ethische aspecten 
- Klinische/Analoge populaties 

 
Is een experimentele manipulatie een ‘Therapie-effect studie’? 
Deels: 

- Hoeveelheid experimentele controle is kleiner 
- Therapie bevat veel ingrediënten 
- Factoren betrokken bij verbetering zijn niet noodzakelijk betrokken bij de oorzaken 

 
Interventie bij ruminatie 
Neuromodulatie technieken 

- tDCS = transcranial Direct Current Stimulation 
- rTMS = repetitive transcranial magnetic stimulation 

 
piekertraining en cognitieve controle training (CCT) 
 
Cognitieve controle training (CCT) voor depressie 
 
Interstimulus interval: Je krijgt nummers te horen en je moet de laatste 2 telkens optellen. 
Dit is zeer belastend. Als je 4 keer juist bent, versnelt het tempo. Dit is zeer intensief en 
frustrerend als het te snel gaat. 
 
De vraag is of als die als hervalpreventie kan werken bij mensen die depressieve klachten 
hadden. 
Na 10 sessies met normale studenten zien we effecten na 2 weken en later ook tijdens de 
examenperiode. Mensen die een toename hadden in prestatie zagen we een afname in 
ruminatie. Mensen hadden een maand later tijdens de examens ook minder ruminatie.  
Bij voorheen depressieve patiënten zien we 3 maanden na training minder depressieve 
klachten en ruminatie, een stijging van veerkracht. Ook minder hinder in het dagelijks leven 
omtrent cognitieve klachten.  
 
Dit leert ons dat we om depressie te behandelen niet enkel tijdens de depressieve episode 
moeten handelen, maar dat we ook preventief oog moeten hebben voor mensen met 
verhoogd risico, en nadien ook de patiënten blijven opvolgen en ondersteunen om herval te 
voorkomen 
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Visie op wetenschap: 
- Elk type onderzoek belicht maar een stukje van de puzzel 
- Denkkaders opereren soms als spotlight waarbij er facetten onderbelicht blijven 

Bv. depressie wordt medisch als eindpunt gezien, maar traject nadien kan ook 
interessant zijn 

- Veel debat over de kwaliteit van wetenschappelijke informatie binnen de klinische 
psychologie 
 

De wetenschappelijke werkflow en waar het kan falen: 
 
• Hypothese vastleggen:  

Hypothese moet je van tevoren vastleggen omdat je anders nadien de hypothese kunt 
veranderen naar je resultaten 

 
• Design de study & data collectie:  

in psychologie zijn soms bescheiden effect. Om die te vinden heb je grote groepen 
nodig. Soms is het zo dat er weinig statistische power achter een studie zit door een 
te kleine steekproef 

 
• Analyze data & interpret 

P-hacking: de manier waarop je data kunt bekijken is zo vrij waardoor je altijd wel een 
significante manier kunt vinden. Dit kan dus vaak puur toeval zijn.  

 
• Publish experiment 

Publicatiebias: studies die positieve effecten sorteren halen makkelijker de 
wetenschappelijke tijdschriften in tegenstelling tot studies die negatieve effecten 
suggereren 
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Uitkomst en onderzoeksprocessen - Denken over evidence-based practice 
 
Uitkomst- en procesonderzoek 
Centrale vraag: Wat kan een op evidentie gebaseerde praktijk betekenen? 

- Evidence-Based Practice (EBP) = we gaan een concept gaan conceptualiseren 
- Verschillende invullingen zijn mogelijk 
- Bron van debat 

 
Geschiedenis onderzoek naar uitkomst- en procesonderzoek: 
Een multidimentioneel verhaal (Zie leerpad)  
 
Onderzoek naar klinisch psychologische interventies 
Vragen van bij het begin: 
• Werkt het?  -> uitkomsten 
• Hoe werkt het? -> proces 

 
Verschuivingen doorheen de tijd op vlak van methoden, gestelde vragen, visie. Dit geeft 
context voor actuele debatten, kritisch denken over onderzoek en Evidence Based Practice 
 
Historisch overzicht: kort samengevat  
 
1. ‘Vroege’ geschiedenis: gebruik van klinische gevalstudies om kennis op te bouwen 

• Nieuwe inzichten door terug te vallen op oudere methodes, maar dan op een 
nieuwe manier.  

• Alles verandert doorheen de tijd, maar geen lineaire vooruitgang  
• Generalisatie: moeilijk; geen controle; subjectief; geen systematisatie 
• Sterktes: innovatie; rijke, gedetailleerde beschrijving 

 
2. De ontwikkeling van systematisch onderzoek 

Trans-theoretische factoren= common factors; algemene factoren die in alle vormen van 
theorie belangrijk zijn 
 

3. De ‘therapie-oorlogen’ 
• Geen aandacht aan het proces  
• Contextueel model: duidelijke redenering met interventies die daarop volgen, 

maar je moet geen strikt protocol volgen (plausibele verklaring voor zowel 
patiënt als therapeut) 
 

4. Op weg naar methodologisch en epistemologisch pluralisme 
• PBE= alternatief; bottom-up (in de praktijk); geen absolute tegenpool van EBP  
• EBP= top down 
• Geen strikt te scheiden periodes 
• Ideeën uit ≠ periodes blijven invloed hebben 

 
Dit zijn geen strikt te scheiden periodes, Er is overlap, het gaat geleidelijk aan.  
Ideeën uit ≠ periodes blijven invloed hebben. Methodes die terugkomen worden aangepast 
aan de nieuwe bevinding. Bv. De gevalstudie  
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Voorbeeld: exploratie in de tweede periode 
De Gloria interviews 
 
Eén patiënte, drie interviews: 
- Carl Rogers: Gloria 1  
- Frederick Perls: Gloria 2 
- Albert Ellis: Gloria 3a, Gloria 3b  
 
Wat valt je op? 
De drie verschillende therapeuten belichten elk andere aspecten ven de problemen van de 
vrouw, dit leidt tot het feit dat je andere dingen te weten komt. Dit insinueert dat de 
probleemstelling vaak afhankelijk is van de relatie tussen de cliënt en de therapeut 
(constructie)  
 
Ruimere implicaties: de complexe verhouding tussen wetenschap en realiteit 
 
1. Wetenschap gaat niet over het passief aanschouwen van de natuur  

• Aristoteles: observeren; bioloog die iets ging observeren, wou niet ingrijpen in de 
werkelijkheid 

• Nu: manipuleren we zaken, doen experimenten, we gaan actief ingrijpen in ene 
werkelijkheid; de natuurwetten een handje helpen 
Bv. medicatie: we proberen iets te veranderen en dan toevallige ontdekkingen doen  

 
We staan vaak niet stil of het oké is in welke richting we de werkelijkheid sturen… , er zijn 
steeds meer diagnostische labels, stelt niet het psychisch lijden in vraag, maar te veel zaken 
worden als iets pathologisch gezien en dat is soms subjectief kiezen, want de natuur geeft 
ons die categorieën niet 
 
2. Wetenschap als observatie van de realiteit versus wetenschap als realiteitsvormend 

Wetenschap is niet het passief aanschouwen van de natuur zonder in te grijpen, nu 
wordt in labo’s wordt geobserveerd, en gemanipuleerd om de effecten ervan te meten 

 
3. Onderzoeksobject binnen klinische psychologie is een subject, een individu 

Is dus altijd anders, is een eigen entiteit 
 
4. Onderzoeker als subject? 

Hij moet keuzes maken voor de manier waarop hij naar bepaalde fenomenen kijkt 
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Uitkomstonderzoek: effectiviteit nader bekeken 
 
Vraag naar uitkomsten  
Er zijn verschillende onderzoeksbenaderingen, elk met eigen sterktes en beperkingen 
Doel: werkzaamheid nagaan, verantwoording afleggen, verbeteren van hulpverlening 
 
Onderzoek is te situeren op een continuüm ‘efficacy’(in ideale omstandigheden werkt een 
therapie)  tegenover effectiveness’ (werkt het ook in de werkelijkhied)  
 
Absolute effectiviteit: werkt therapie beter dan geen therapie? 
Relatieve effectiviteit: werkt een bepaalde therapie beter dan een andere?   
 
Er zijn verschillende voorspellingen over werkzaamheid therapie onder invloed van medisch 
vs. contextueel model 
 
Medisch model: 
Psychopathologie naar analogie medische aandoening= entiteitsmodel� eenduidig 
mechanismen dat apart bestaat 
 
Veronderstellen dat de ene behandeling beter werkt dan de andere omdat die op het juiste 
mechanisme inwerkt. Niet persoonsafhankelijk dus, maar symptoomafhankelijk 
bv. Iedereen met die symptomen neemt dezelfde pillen in dezelfde hoeveelheid op dezelfde 
momenten 
 
Geen belang voor wat de cliënt er zelf over denkt, de wetenschap is juist en past zich niet 
aan de persoon aan. Het moet technisch juist zijn en in de juiste dosis moet ingenomen 
worden  
 
Contextueel model: 
Psychotherapie als emotioneel geladen vertrouwensrelatie met helpend persoon en dus 
geen entiteitsmodel 
 
Belang van rationale aanvaardbare verklaring: het moet iets nieuw aanbieden, die niet te ver 
staat van wat we al kennen, of waarom bepaalde problemen ontstaan.  

 
Behandeling in lijn met verklaring: Gaat er niet om of deze juist of fout is, maar of de cliënt 
en de therapeut zich erin kan vinden 
 
è Er is een belang van common factors: verwachtingen, rationale in verklaring en 

behandeling 
Bv. Wij zijn niet veel met oosterse verklaring over yin-yang 

 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

28 

Voorspelling medisch en contextueel model 
  

Medisch model Contextueel model 

Absolute effectiviteit Psychotherapie is effecfief Psychotherapie is effecfief 
Relatieve effectiviteit Verschil ts behandelingen (dodo bird effect klopt 

niet) 
Geen verschil ts behandelingen (dodo bird 
effect) 

Specifieke factoren Evidentie voor effect specifieke factoren Geen evidentie voor effect specifieke factoren 

Algemene factoren Algemene factoren < specifieke factoren 
Niet zo belangrijk wat mensen willen, juiste 
behandeling zal zijn werk doen 

Algemene factoren > specifieke factoren 
Werkzaamheid wordt bepaald door deze 
factoren 

Allegiance & 
adherence 

Adherence belangrijk 
allegiance onbelangrijk 
Mate waarin het gedrag van de patiënt 
overeenkomt met de afspraak tussen Cl en HV 

Adherence onbelangrijk 
allegiance belangrijk 
Mate dat therapeut belang hecht aan de 
behandeling  

Therapeuteffecten Relatief kleine effecten Relatief grote effecten 
 
Effect size als maar voor effectiviteit 
Algemeen: Statistische significantie is een maat voor betrouwbaarheid van de relatie tussen 
variabelen. Effect size (ES) is daaropvolgend dan de maat voor de sterkte van het verband 
tussen twee variabelen. 
  
Effectiviteitsonderzoek: Indicatie voor de grootte van het effect van een behandeling? Het 
gestandaardiseerd verschil tussen gemiddelden van twee groepen wordt berekend. (wel en 
geen/andere behandeling) 
 
Interpretatie (verschillende mogelijkheden) 
• Groot effect: d = .80 
• Medium effect: d = .50 
• Klein effect: d = .30 

 
Tevredenheidsonderzoek 
Belang om cliënten een stem te geven aan de hand van vragenlijsten 
- Eenvoudig uit te voeren 
- Vraag naar tevredenheid over therapie 
 
Gevaar van overschatting therapie-effecten:  
- Sampling bias 

Vullen enkel mensen het in die tevreden zijn of enkel mensen die ontevreden zijn? 
- Retrospectief 

Je vraagt mensen om terug te blikken in het verleden en dat kan ervoor zorgen dat je 
beeld vertekend is 

- Geen controlegroep… 
Je kunt het niet vergelijken met mensen die geen behandeling hebben gehad 

 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

29 

Voorbeeld: Seligman: the Consumer Report study 
Grote survey: 4100/22000 mensen zochten professionele hulp voor psychische problemen 
(2800 bij ggz hulpverlener) er werd een Algemeen grote tevredenheid gevonden 
 
Dit impliceerde dus geen verschil tussen verschillende therapeutische benaderingen  
= ‘dodo bird effect’  
Iedereen wint en iedereen moet beloond worden 
 
! Wel meer verbetering bij lange termijn dan korte termijn therapie 
 
Praktijk gebaseerd uitkomstonderzoek 
Pre-postmetingen in dagelijkse praktijk: Veelal korte zelfrapportagematen die breed 
symptomen (angst, depressie, stress) en algemeen welbevinden meten. Dit geeft de 
mogelijkheid om eenvoudig gegevens te verzamelen van grote groepen 
 
Maar geen controlegroepen, wel vergelijken met andere informatiebronnen 
Bv. Met experimentele studies of groepen zonder behandelingen die wel metingen hebben 
 
Weinig controle over 
- Invullen van de vragenlijsten (50-60% return, follow-up zeer moeilijk) 

Wie vult het in? Mensen die genezen of die juist niet genezen, mensen met bepaalde 
symptomen wel of niet?  

- Behandeling op zich 
Sommige mensen stoppen, zonder dat je weet waarom ze stoppen of juist blijven door 
doen 

 
Voorbeeld: Stiles et al: grote effectiveness studie in UK 
Volwassen patiënten (eerste lijnshulp NHS):  
Pre- postmeting: Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE): patiënt en therapeut met 
CBT, PCT, PDT 
Hier zijn grote effecten van behandeling, we zien dat we een gemiddelde vinden, maar dat 
gemiddelde bestaat niet echt. Het zijn meestal extreem hoge of extreem lage scores. 
 
Kosteneffectiviteits-studies 
Kosten-baten van psychotherapie (Economisch geïnspireerd) ‘levert het de maatschappij iets 
op’Behandelingen die bewezen effectief zijn met zo weinig mogelijk middelen 
 
Objectieve’ indicatoren: medicatiegebruik, absenteïsme, medische consultaties…. Mensen in 
therapie zijn minder objectief te interpreteren en zijn niet altijd even eenvoudig te meten. 
We moeten altijd met context rekening houden. 
 
Alles wordt bijgehouden om de vraag of mensen terug kunnen gaan werken (economisch) te 
beantwoorden. Hoeveel de investering voor de therapie oplevert voor de maatschappij  
Dit staat tegenover klinisch: vragen naar welbevinden en levenskwaliteit 
Heel wat interpretatie: kosten van medische consultatie van voor, tijdens en na de 
behandeling; pieken kunnen verschillende verklaringen hebben à in hoeverre zijn zulke 
gegevens als objectieve indicatoren te beschouwen dan wel in een context te interpreteren? 



Lowie Demeyere 
 

30 

Randomized controlled trials 
Is een experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de effectiviteit van 
een behandeling voor een bepaald probleem na te gaan 
 
Vertrekt vanuit assumpties medisch model van psychotherapie 
• Psychopathologie naar analogie medische aandoening (entiteitsmodel) 

De klacht bestaat buiten de individuen aangezien iedereen met dezelfde klacht op 
dezelfde manier geholpen kan worden 

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

 
Een experiment is de meest gecontroleerde test van effectiviteit. Dit werd een lange tijd 
beschouwd als een gouden standaard voor zijn objectiviteit, maar tegenwoordig zijn er ook 
al vele beperkingen aangekaart van deze manier 
 
Empirically supported treatment (EST): specifieke behandeling voor specifieke problemen 
die effectief bleken in RCT-onderzoeken 
• Specifieke invulling van een EBP 
• Dit is een duidelijke ‘One size fits all’ (entiteitsmodel) (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   
 
Dit is niet dubbelblind, we kijken of er een effect is door het verschil voor en na de 
behandeling. We doen aan randomisatie van participanten over groepen heen (voorkomen 
van systematische verschillen tussen groepen)  
 
Medische RCT: dubbelblind: therapeut en patiënt blind voor de conditie. Dit is echter 
onmogelijk in psychologie omdat het niet zomaar een pilletje is, de therapeut moet zelf de 
behandeling uitvoeren 

• Afhankelijke variabele: uitkomst 
bv. verandering in bepaald symptoom 

• Onafhankelijke variabele: behandeling (standaardisatie) 
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RCT: verduidelijking 
Mensen worden eerst gescreend voor ze aan de behandeling mogen deelnemen, waardoor 
een homogene groep ontstaat, want er vallen dus ook een heel deel mensen af.  Deze 
homogene groep wordt willekeurig en blind aan condities toegeschreven, hierna volgt 
standaardisatie van de variabelen. Heel wat mensen haken ook af of vallen uit tijdens de 
studie 
 
Waar we naar kijken is het verschil tussen wel-geen behandelingen of het verschil 
behandeling1-behandeling 2 
 
Voorbeeld RCT: Elkin et al.: “National Institute of Mental Health 
the Treatment of Depression Collaborative Research Program (NIMH TDCRP)”: 
- Multisite RCT naar behandeling depressie 
- 4 behandelingscondities 
- 16-20 sessies 
 
Experimentele logica RCT:  
Gericht op maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen toe te schrijven zijn 
aan de behandeling via controle en standaardisatie van (interne validiteit): 

1. Participanten (steekproefselectie) 
2. Behandeling/therapeuten (manualisering) 
3. Onderzoekers (allegiance controleren) 

 
1. Interne validiteit maximaliseren via steekproefselectie 

 
We moeten een homogene groep op basis van DSM-diagnoses selecteren 
Bv. Stoornissen die op symptomatisch niveau worden onderscheiden -> deze vormen de 
criteria voor selectie van participanten 
= Strikte in- en exclusiecriteria 
 
Moeilijkheden: 
 
Beperkingen DSM : co-morbiditeit, psychopathologie los van persoonlijkheidsfunctioneren / 
context, discussie over categorieën… 
Bv. Gevaar bij mensen met suicidaliteit 
 
Externe validiteit (representativiteit, generaliseerbaarheid)?:  
Tot ±75% van de patiënten met majeure depressie, met verslaving of met gegeneraliseerde 
angststoornis worden uitgesloten in RCT’s 
omdat ze niet onder de Dsm cattegorie vallen. Dit klopt dus niet met de externe validiteit 
 
Bepaalde diagnoses krijgen veel meer aandacht 
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2. Interne validiteit maximaliseren via controle behandeling 
 
A. Tijdslimiet:  
 
vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur => meer controle 
 
Pragmatisch versus inhoudelijk perspectief op tijdslimiet 

• Uitval als de behadeling te lang duurt  
• Tijdslimiet= op voorhand zeggen hoeveel sessies de behandeling gaat duren (vgl. met 

antibiotica nemen) � creëert de verwachting dat je probleem opgelost gaat zijn na de 
behandeling 

• Heeft heel verschillende effecten: “als ik me niet beter voel, dan faal ik” of mensen 
die al meer ervaring hebben, denken dat het niet genoeg gaat zijn  

• Maakt iets mogelijk voor mensen, dat anders onmogelijk zou blijven: mensen durven 
meer, omdat ze weten dat ze weg mogen na de sessies; heel veel effecten die wel 
onderzocht kunnen worden, zoals de separatie na de behandeling (geen evident 
proces) 

 
Impliceert beperking voor wat kan onderzocht worden 
 
Impact op therapeutisch proces?  
Voor sommige mensen kan een tijdslimiet angstaanjagen zijn, voor anderen eerder 
bevrijdend 
 
“Ik heb gewoon de verwachtingen nie kunnen waarmaken ja eh- opnieuw ergens een 
schuldgevoel hè, van ik heb het gewoon nie goed gedaan”  
Mensen hebben het gevoel dat ze niet geholpen kunnne worden als het niet binnen de 
tijdslimiet wordt ogpelost. 
 
“De onderzoeksetting motiveert om door te gaan met therapie. Ik ervaar het als iets positiefs 
dat ik het langer volhou dan normaal omdat ik er meer denk uit te halen”  
Kan dus ook postieve invloed hebben. Sommigen vinden het bv moeilijk om zelf een therapie 
af te ronden 
 
Er is nauwelijks onderzoek dat tijdsgelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended therapie 
 
B. Manuals:  
 
Gedetailleerde beschrijving van de principes en technieken van een specifieke therapie en 
van de handelingen/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 door de manual 
afgeraden worden 

 
Via training en gebruik van manuals gaan we adherence maximaliseren => meer controle 
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Differentiële predicties medisch en contextueel model: 
Medisch model: adherence is cruciaal: als specifieke elementen outcome bepalen, moet 
adherence gerelateerd zijn aan outcome 
 
Contextueel model: behandelingen moeten coherent en consistent zijn (rationale), maar 
technische adherence aan protocol niet vereist 
 
è Onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome  

 
Moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence 
• Responsiviteit: gedrag dat wordt beïnvloed door veranderende contexten; belangrijke 

psychologische vaardigheid; wordt ook verondersteld binnen manuals 
• Reactie stel je af op de context zowel op korte als lange termijn: mensen hun gedrag is 

altijd responsief 
• Je past je aan als de patiënt binnenkomt met een nieuw probleem: systematische 

afwijking van de manual (enkel bij de patiënt 
• Conflict tussen systematische verschillen als gevolg van responsiviteit en assumptie RCT 

dat er enkele willekeurige verschillen zijn door standaardisatie 
 
3. Interne validiteit maximaliseren via controle onderzoekersallegiance 
 
Allegiance: affiniteit/achtergrond van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie. 
Verschillen in de resultaten kunnen toegeschreven worden aan de affiniteit van de 
onderzoeker.  
 
Verschillende predicties medisch en contextueel model: In het medisch model zou dit niets 
mogen bepalen.  
Op medisch model zou het niet echt een effect mogen hebben omdat elke behandeling 
hetzelfde werkt op dezelfde symptomen.  
Op contextueel niveau zou het eerder een grote impact hebben 
 
Onderzoekers-allegiance heeft een substantieel effect op de uitkomsten van vergelijkende 
studies: Munder et al. (2013):  
Meta-meta-analyse over verband van allegiance van de onderzoeker en outcome van de 
studie: relatieve behandelingseffecten waren kliener da het verwachte verschil tussen 
behandelingen met en zonder onderzoekers-allegiance 
à Belang van het minimaliseren onderzoekersallegiance in RCT’s 
 
Ook allegiance therapeut: overtuiging rationale en werkzaamheid model en behandeling 
(belangrijk vanuit contextueel model) 
Tegenwoordig is het zo dat alle therapeuten geschoold moeten zijn op een bepaald niveau 
rond een bepaalde theorie en zou er weinig verschil mogen zijn 
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Meta-analyses: 
Brengt resultaten van verschillende RCT’s op systematische manier samen  
=> overall effect berekenen 
 
Brengt ook oplossing voor aantal beperkingen van enkelvoudige studies, maar kunnen 
eveneens onderhevig zijn aan slechte methodes en misinterpretatie: 
- Publicatiebias => selectiebias 

Alleen positieve resultaten worden gepubliceerd, met gevolg dat sommige effecten van 
therpaieën overschat kunnen worden 

- Slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen worden 
- Appels en peren vergelijken 

Bv. De RCT’s werden bij verschillende groepen en op verschillende manieren gemeten 
 
Voorbeeld meta-analyse: Barth et al. 
à Verschillende therapieën met vergelijkbare effecten 
 
Effectiviteitsonderzoek: samenvatting bevindingen 
Absolute/globale effectiviteit: groot effect van psychotherapie (d=.80: de gemiddelde cliënt 
die therapie krijgt is beter af dan 79% van de onbehandelde cliënten).  
Groot effect van therapieën op patiënten 
 
Relatieve effectiviteit: geen of kleine verschillen tussen therapieën (0.0 < d < .20) 
Klein verschil in effect tussen verschillende therapieën 
 
Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten 
Dodo bird effect of equivalentieparadox: equivalente resultaten voor therapieën die heel 
verschillend te werk gaan. Hoe moeten we dit interpreteren?  
=> debat medisch en contextueel model  
(cf. Zelfstudie- artikels Wampold en DeRubeis) 
 
Voorbij gemiddelden: Grote verschillen binnen groepen (verslechten, status quo, 
verbeteren), veel drop-out, veel herval en veel bijkomende behandelingen 
è Onderzoeken we de juiste vragen? 

 
Wampold (2007): psychotherapy: the humanistic (and effective) treatment 
Pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie met belang van 
de eigen verklaring van de patiënt (rationale) voor zijn eigen problemen 
 
Psychotherapie is dan een nieuwe verklaring via interactie tussen therapeut en patiënt 
è Behandeling sluit aan bij aangeboden verklaring => hoop op verandering 
è Juistheid van de verklaring is van ondergeschikt belang, eerder aanvaarding cruciaal 
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Argumenten: 
 
1. Absolute effectiviteit: hoge werkzaamheid psychotherapie 

 
2. Relatieve effectiviteit: “…there is little evidence, after decades of clinical trials with 

children and adults, that for any diagnosis, one treatment has been shown to be 
demonstrably superior to another”  
Dat er weinig evidentie is da teen bepaalde behandeling beter is dan de andere 
 

3. Geen evidentie voor specifieke factoren: “therapie-ontmantelingsdesigns” 
Medisch model à specifieke factoren; ondersteunende gesprek mist de contextuele 
kant: algemene factor: rationale waar een behandeling aan wordt aangepast; 
2 behandelingen vergelijken door 1 alle elementen te laten bevatten en de andere het 
cruciale punt eruit halen à  geen evidentie voor medisch model; als je vb. relaxatie uit 
een behandeling haalt, dan zou het minder goed moeten werken (hypothese in grafiek 

 
Derubeis et al: a conceptual and methodological analysis of the non-specifics argument 
Pleidooi voor belang van specificiteit (medisch model): 
 
1. Kritieken op Dodo bird verdict 
 
“… it is untrue that no superiority has been established” 
Er is wel superioriteit van bepaalde behandelingen, omdat we weinig uitspraak kunnen doen 
wat ten grondslagen van de veranderingen ligt voor de patiënt 
Wijst op het belang van procesonderzoek. Hoe komt de verandering dan tot stand? 
 
“repeated findings of nonequivalence in well-conducted experiments must be taken as 
evidence that some differential factors between the two treatments are at work” 
 
“it is possible that when two treatments effect the same level of change, this change is the 
result of nonspecific factors. It is also highly plausible that the change is the result of different 
specific factors” 
 
2. Kritieken op therapeutische relatie als verklaring voor uitkomstequivalentie (cf. Wampold) 
 
Hoeveel variantie in de uitkomsten kan verklaard worden door variatie in de therapeutische 
relatie? Dit si een substantiële factor 
 
Betekenis verband: wie of wat is verantwoordelijk voor de variabiliteit in de therapeutische 
relatie? Er is interactie tussen beide, maar er is nog weinig geweten 
 
Kunnen er wel causale conclusies getrokken worden uit het gevonden verband tussen 
uitkomsten en de therapeutische relatie? We zouden kunnen denken dat de therapeutische 
relatie een belangrijke factor is, maar het kan ook zijn dat de verbetering een effect heeft op 
therapeutische relatie 
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Het vraagstuk van de afhankelijke variabele 
Wat is een goede uitkomst van psychotherapie? Is dat.. 
Verdwijnen van symptomen? Verdwijnen van ‘mentale aandoening’? Verbeterd algemeen 
welbevinden? Meer sociaal aangepast functioneren? Verhoogd zelfinzicht? 
 
Er zijn veel verschillende perspectieven en het is moeilijk om het algemeen te bepalen, 
daarom meten we symptomen, die zijn het makkelijkst te meten en dat doen we aan de 
hand van RCT’s 
 
Kunnen we uitkomsten meten? 
- Meten is weten? 
- Meten is neutraal? 

Wat we precies vragen kan beïnvloeden wat we precies vinden 
Beperkingen aan meten?  
Cf. Zelfstudie-artikel Hill et al. (2013). Revisiting and reenvisioning the outcome problem 
in psychotherapy: an argument to include individualized and qualitative measurement. 

 
Is meten neutraal? 
• Vraag bepaalt antwoord dat je kan krijgen 
• Participanten kunnen enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen 
• Vragen weerspiegelen assumpties onderzoekers eerder dan ervaring participant 
• Interpretaties van vragen en antwoordschalen verschillen over participanten heen 

 
Beperkingen aan meten? 
 
Mogelijke vormen van bias 
- Hello-goodbye effect 

Als je aankomt in een situatie zal je je anders voordoen dan wanneer je vertrekt. 
Voordien zal je je wanhopig opstellen, je hebt hulp nodig, nadien wil je bednakt zeggen, 
tonen dat he werkte, je ‘moet’ verbeterd zijn 

- Demand effects/responsiviteit cliënten 
Patiënten zijn responsief omdat ze een verwachting voelen van therapie, het moet wel 
geholpen hebben 

- Defensive mental health: zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte mentale 
gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid 
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3. Op de wip tussen uitkomst en proces: blurred lines 
 
Routine outcome monitoring 
Routine uitkomst- en procesmetingen 
Mensen moeten na elke sessie een instrument invullen om te weten hoeveel mensen 
verbeteren en om veranderingstrajecten te meten 
Dit resulteert in een duidelijkere link tussen proces en uitkomst. 
 
Toepassing uitkomstonderzoek wordt toegepast in de dagelijkse klinische praktijk 
(Informeren clinici in real time + informeren onderzoek vanuit praktijk) 
 
Geformaliseerde feedbacksystemen 
Dit is ook goed om de therapeut feedback te geven om te zien of er moet bijgestuurd 
worden 
 
Monitoren van progressie van individuele patiënten tijdens therapie 
 
Vergelijken met verwachte behandelingsrespons 
De scores van de items worden vergelijken met te verwachten scores, dat zijn dan 
indicatoren om te zien of het goed gaat of niet met de patiënt 
 
Beperkingen: 

- Te enge visie op enkel uitkomst en proces  
- Spanningsveld tussen gemiddelde verandering en individuele trajecten 

Patiënt kan Bv. denken dat hij niet rap genoeg beter wordt en zich nog slechter 
voelen 

 
ROM: Effecten 
Mensen krijgen dezelfde behandeling, de ene conditie is gewoon; de 2de: de therapeut krijgt 
feedback en de 3DE krijgen beide feedback. Scores dalen niet veel bij de 1ste conditie, iets 
feller bij de 2de conditie en het meest bij de 3de  
 
Wat meten we? Een duidelijkere verwachting als ze ook feedback krijgen?  
 
Demands-effect: mensen gaan meer voldoen aan verwachtingen?  
 
Dit is een Basale manier van meten, de effecten in de praktijk moeten nog beter onderzocht 
worden. Om een duidelijke kijk te hebben op veranderingsprocessen. Hier is grote vraag 
naar in de praktijk. We moeten de gegevens goed interpreteren 
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Kwalitatieve uitkomststudies 
Hier wordt de stem geven aan cliënten (>< onderzoekersperspectief). Men probeert te 
begrijpen wat de positieve en negatieve effecten van therapie op de cliënt zijn. Dit vaak via 
interviews 

- Inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor cliënten 
- Minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces 

Dit gaat over het verhaal van de cliënt, die zichzelf moet begrijpen, die zijn 
symptomen ook begrijpt, het gaat over inzicht, ook nieuwe manier van omgaan met 
anderen, zichzelf accepteren, zelfvertrouwen hebben 

 
Verschillende zaken zijn aan elkaar gerelateerd: verandering in handelen, reductie 
symptomen; beter inzicht in zichzelf (uitkomst of proces?); hoe verhoud ik mij anders tot 
anderen; door dingen te begrijpen, kan men zichzelf beter begrijpen (verruiming van het 
begrip van uitkomst) 
 
Uitkomsten zijn vaak equivalent volgens RCT, maar de behandelingen zijn verschillend 
In beide groepen zijn er tevreden en niet tevreden patiënten: steekproeven zijn kleiner in 
kwantitatief OZ  
 
Zaken die gelijken en zaken die verschillend zijn 
Mensen die tevreden zijn met hun behandelingà therapie heeft effect op lange termijn, 
maar geen absolute definitie (er gaan nog steeds problemen zijn)è vertrouwen in herstel 
Stabiliteit in emoties: proces van therapie is betrokken therapeut en cliëntè zet zelf 
stappen naar verandering 
 
In de psychodynamische therapieà verandering wordt vager omschreven; een proces dat 
opgang is gebracht en daarom is er veel veranderd; open proces van zelf-exploratie: hoe sta 
ik in het leven en dat die patronen doorgewerkt wordt, geen sturende rol van de therapeut  
 
<-> cognitieve gedragstherapie: mechanismen en tools om mindere momenten aan te 
pakken (concrete situaties); wordt door oefenen geïnternaliseerd; context is belangrijk! 
Mensen die niet tevreden waren: er is wel verandering, maar het heeft mij niet voldoende 
geholpen; kwamen wel bij de andere vorm van therapie aan bod (mensen verschillen hierin!)   
 
Mensen die tevreden zijn ervaren over het algemeen:  

- Cliënt based: graduele confrontatie met angst, internalisatie, therapeut is een expert 
- Psychodynamisch: zelf-reflectie op persoolijkheid, zelf-exploratie, confrontatie met 

innerlijke processen, therapeut is non-directief 
 
Algemeen: Betere coping met emoties, emotionele stabiliteit, minder angst, betere agency 
ten opzichte van verandering, betrokkenheid, motivatie, zelf een rol spelen in het proces, 
alliantie 
 
Mensen die ontevreden zijn over therapie ervaren:  

- Cliënt based: therapeut is te sturend, gebrek aan reflectie, te veel vooraf bepaald 
- Psychodynamisch: therapeut te afwezig, gebrek aan structuur 
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Case-based evidence: de gevalstudie herbekeken 
Systematische en experimentele gevalstudies 
 
Van focus op uitkomsten (experimentele gevalstudies: vertrokken vanuit een periode waar 
ze geen behandeling krijgen, dan behandeling en opnieuw meten en na de behandeling nog 
eens meten) naar integratie uitkomst-proces 
De link naar proces is duidelijker aanwezig 
 
Narratieve descriptie proces gegrond in kwantitatieve en kwalitatieve data 
Dit is een nieuwe vorm van gevalsstudies, ze gaan de context en het proces dat tot de 
verandering leidt in kaart brengen om zo de mechanismen te beschrijven die een rol spelen 
bij verandering 
 
Met time series analyses en triangulatie: integreren verschillende bronnen, 
analysemethoden, onderzoekers… 
 
Het is een intensieve manier van onderzoek om de klooftussen onderzoek en praktijk te 
overbruggen. Het is op zich of geïntegreerd in ander onderzoek (ander perspectief op hoe 
mensen veranderen)  
 
Heeft lage toegankelijkheid en is niet makkelijk te generaliseren 
Op basis van 1 case study kun je geen algemene conclusies nemen 
• Case study database:  Verschillende casestudies worden opgelijst 
• Case comparisons:Verschillende cases vergelijken 
• Case aggregatie: Samenvoegen van verschillende cases 

- Meta-synthese= kwalitatieve methode om data samen te brengen 
- Theory-building case studie: theorie verder opbouwen, cases om praktijk op te 

baseren 
 
4. Procesonderzoek: de black box van de therapeutische situatie  
 
Vraag naar proces 
 
“The rich research literature on psychotherapies for children, adolescents, and adults has 
identified several interventions that can ameliorate or effect significant change in psychiatric 
disorders and a variety of social, behavioral, and emotional problems and can enhance 
medical outcomes and recovery. After decades of psychotherapy research and thousands of 
studies, there is no evidence-based explanation of how or why even the most well-studied 
interventions produce change, that is, the mechanisms through which treatments operate.” 
 
We hebben zoveel evidentie dat therapie effecten hebben, maar er is geen evidence base 
explanation… hoe komt het nu dat therapie werkt? 
 
Hoe en waarom is therapie werkzaam? => we proberen processen te identificeren die 
verbonden zijn met goede uitkomsten: Oorzaak (behandeling) , Mediator (therapuetische 
relatie) , Moderator (therapeut) , Mechanisme (hoe gebeurt het). 
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Dit zijn nooit geïsoleerde fenomenen, we moeten de contextuele factoren mee in rekening 
houden. We gaan ook voorbij de factoriële benadering: holistisch begrijpen complexe 
fenomenen. Dit is een complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld  
 
Doel: begrijpen en verbeteren hulpverlening 
- Veelheid aan mogelijke vragen, onderwerpen => BELANG VAN THEORIE 
- Veelheid aan methodes (kwalitatief onderzoek, observatie, vragenlijsten, geleide 

herinnering, gevalstudies…) 
 
Focus procesonderzoek 
 
Verschillende definities van proces: 
- Algemene condities binnen de therapeutische relatie (bv. empathie) 
- Opeenvolging acties tussen therapeut en cliënt 
- Ervaringen van de therapeut en cliënt  
- Formele eigenschappen van een behandeling  

Bv. frequentie, aantal sessies…) 
 
Verschillende focus op basis van analyse-eenheid: 
- Individueel (therapeut of cliënt) 
- Dyadisch of relationeel (interactie) 
 
Verschillende focus obv tijdsschaal: 
- Microprocessen 

Bv. non-verbale acties 
- Therapeutische episodes, events 

Bv. therapeut die iets over zichzelf verteld, kan dat? 
- Volledige sessie 

Hoe wordt een sessie opgebouwd van begin tot einde 
- Volledige therapie 
 
Procesonderzoek moeilijkheden  
Complexe, soms moeilijk vatbare fenomenen, moeilijk te observeren en te meten 
 
Onderzoek binnen therapeutische context: 
- Ethische implicaties: je grijpt in de werkelijkheid; patiënt legt de meest intieme zaken 

van zijn leven bloot (manier van ingrijpen is niet altijd te voorspellen)  
- Mogelijke interferentie in therapeutisch proces 

 
Therapeutfactoren 
Bv. Okiishi et al. (2003). Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects 
Sommige hebben veel grotere effecten als therapeut; bij wie patiënten gemiddeld genomen 
niet veranderen, dan heeft de therapeut niet veel effect.  
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Hoe verklaren? 
• Ervaring, opleiding, … voorspellen verschillen niet 
• Faciliterende interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering): mate waarin iemand 

in staat is om empathisch, maar toch ingrijpend te zijn (zonder de relatie in gevaar te 
brengen)  

• Belang ‘levenslang leren’: zien hun eigen proces als iets dat verder gaat en verder in 
kunnen ontwikkelen  

• Belang openheid voor feedback 
• Belang verder onderzoek! Het is een factor die invloed heeft, maar hoe slagen 

therapeuten erin? (Mechanisme)  
• Belang onderzoek naar interactie met cliëntfactoren à geen eenduidige verbanden 

(sommige hebben grotere effecten bij een bepaalde behandeling of als de klik er is…) 
 

Clientfactoren 
• Demografische variabelen: spelen weinig een rol 
• Ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit: niet opgenomen in therapeutische 

behandelingen 
• Persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme…): minder 

objectiveerbaar  
• Verwachtingen en voorkeuren 
 
Helpende en niet-helpende factoren 
Hoe ervaren patiënten therapie? Welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk? 
 
1. Therapeut faciliteert nieuwsgierigheid naar zichzelf via reflectie omtrent 

interpersoonlijke patronen 
• Proces van verandering via identificeren en begrijpen van patronen 
• Ondersteunende en faciliterende rol van therapeut van moeilijke emoties� 

grotere zelfaanvaarding 
• Mogelijkheid tot exploreren van nieuw gedrag, gedachten, emoties, 

verhoudingen… 
• Holistische verandering op vlak van zelf-narratief: globale verandering in hoe je 

naar jezelf kijkt  
 
2. Belang van begrip en acceptatie door therapeut à groter zelfbewustzijn à verandering 

• Geen oordeel over hoe mensen zich voelen, authentiek, tegenover over-
betrokkenheid is niet de bedoeling, patiënten voelen zich niet meer veilig, maar 
ook niet te afstandelijk zijn 

• Nemen mensen mee naar de buitenwereld en vinden ze het oké dat ze een 
bepaald gevoel hebben… (internalisatie: accepterende therapeut faciliteert 
veranderingen in de buitenwereld) 

• Moeilijkheid om slechte afstemming met therapeut te bespreken en te 
veranderen  
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3. Belang van professionele structuur en grenzen voor geloofwaardigheid 
• Spanningsveld tussen professioneel kader en betrokkenheid, oprechte zorg 
• Therapeuten kunnen conflicten verstaanbaar maken, gebeurt binnen een kader 

waarin je je veilig voelt à  hoe je met dat kader omgaat, bepaalt de werking 
(teveel: geen authenticiteit meer tegenover te weinig: geen betrouwbare 
therapeut meer)  

 
4. Belang van expliciteren cliënt-therapeutrollen, open discussie over verschillen 

• Belang van aandacht voor culturele verschillen 
• Geen nood aan een therapeut die op hen lijkt: anders komt het misschien te dicht 

bij jezelf, maar het moeten kunnen besproken worden� als de therapeut het niet 
kan bespreken, blijven cliënten weg 

 
5. Patiënten spelen een actieve rol (agency): conflicten bespreekbaar maken, exploratie 

maken (empowerment); therapeut is in staat aan te voelen of mensen te veel vermijden 
en bepalen of dat wel of niet zo gelaten kan worden   

 
Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of helpend? 
 
 
Het therapeutische proces in actie 
Belang van systematische gevalstudies als onderzoeksmethode 
• Mogelijkheid om processen over de tijd te bestuderen in de therapeutische interactie 

zelf  
• Mogelijkheid om verschillende onderling afhankelijke processen te bestuderen 
• Mogelijkheid om complexe causale relaties in kaart te brengen (eerder dan eenvoudige 

relaties tussen enkelvoudige factoren) 
• Belang theoretisch kader om te weten waar te kijken… 

 
Bv. verhouding tussen (veranderende) relationele patronen en therapeutische interventies 
in een geval van complex trauma 
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Uitkomst- en procesonderzoek: enkele besluiten 
Honderd jaar onderzoek 
 
Onderzoeksobject van de klinische psychologie is: 
- Therapeutische situatie: systematisch gebruiken van menselijke relatie voor 

therapeutische doeleinden 
- Complexe en non-lineaire processen die gelaagde fenomenen vormen 
 
Vertrekpunt: hoe beschouwen we en gaan we om met een klinisch probleem? 
- Basisassumpties: wetenschapsfilosofische kaders als achtergrond voor verschillende 

benaderingen 
- Evidence-based practice: verschillende operationalisaties 
- Veelzijdigheid opvattingen en onderzoek benaderingen weerspiegelen complexiteit 
 
Het is 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 idiografisch perspectief 
 
EST-beweging zorgde voor meer empirische houding in de klinische psychologie, maar dat 
sluit heel wat bevindingen uit (patiënt- en therapeutfactoren, culturele inbedding, 
processen, …) 
 
Is er onhoudbaarheid van het medisch model? 
- One size does not fit all tegenover EST bij RCT 
- Is er een opdeling specifieke en algemene factoren als artefact voor de methode of het 

model? 
 
Beperkingen RCT-methode: De balans tussen interne en externe validiteit, het onderzoek is 
niet neutraal, en er liggen limieten aan meten van psychische fenomenen 
 
6. EBP in de parktijk 
 
Er is een kloof tussen de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek. Clinici lezen nauwelijks 
wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische 
relevantie 
 
Redenen: 
- Toegankelijkheid 
- Techniciteit (er zijn verschillende opvattingen over mens en therapeutische situatie) 
- Kloof tussen formele (wetenschappelijke) en praktisch/situationele achtergrondkennis 

De kennis waarmee therapeuten werken is anders dan de kennis die wetenchappers in 
experimenten en theorieën gebruiken 
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Formeel tegenover praktisch/situationeel denken 
 
Klinische situatie:  
- Complex en dynamisch 
- Altijd in een bepaalde context, altijd gebonden aan een context 
- Voortdurend beslissingsproces 

Elke beslissing die je neemt, elk antwoord die je geeft, Ook wanneer iemand een 
afspraak wil verleggen, hoe reageer je daarop 

 
Formeel denken (Episteme)  
- Regel gebaseerd 

Logica, uit a volgt b 
- Algemeen 
 
Praktisch/situationeel denken (phronesis) 
- Complexe denkvorm 
- Verloopt (groten)deels buiten bewustzijn, automatisch 

Toch wordt er op een bepaalde manier gedacht 
- Belang reflectie 

Achteraf kunnen we hieruit veel leren ‘ik had het anders kunnen doen’ 
 
Aristoteles spreekt over 3 vormen: 
- Episteme = theorie (wiskunde, regel gebaseerd systeem);  
- Techne = kunst/ambacht (zit altijd iets van de maker in);  
- Phronesis = praxis (praktijk, kunnen nadenken op een manier die ethiek impliceert en in 

een context à beredeneerde keuzes); verloopt automatisch (er wordt op de een of 
andere manier gedacht) 
 

Kennis in de klinische praktijk 
De aard van de kennisbasis in het praktisch/situationeel denken is meervoudig, ingewikkeld 
en veranderend. Ook je eigen achtergrond en cultuur (algemene en specifieke culturen), 
theorie waarbinnen je denkt die daarbij ook veranderlijk is, wetenschappelijk onderzoek die 
reeds werd gedaan, ervaring (zelf en plaatsvervangend) … Er is dus vertaling van het 
wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk 
 
De functie van de kennisbasis van praktisch/situationeel denken organiseert ervaringen, 
verfijnt beslissingsproces maar is niet determinerend, het is dus niet absoluut. Met andere 
woorden: niet omdat je A doet, dat B altijd het resultaat zal zijn, je hebt wel verwachtingen, 
maar je bent nooit zeker van de reactie of het resultaat 
 
Belang van APA-richtlijn dat verschillende vormen van evidentie nodig zijn 
 
Belang van goede klinische beschrijving in onderzoek: 
Bv. De vraag van clinici naar proces-uitkomststudies die concreet beschrijven hoe therapie 
verloopt en focussen op belangrijke veranderingsmomenten en de therapeutische relatie  
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RCT als bron van klinisch bruikbare kennis? 
• beyond pre-post 

Verder kijken dan enkel de uitkomsten, ook processen bekijkeken 
• Aandacht voor interindividuele verschillen 
• Mixed method 
• Onderzoeksproces als data gebruiken om te evalueren 
• Belang van een goeie descriptie van het onderzoek 

 
Evidence based practice in de GGZ 
In hoeverre is het APA-model effectief aanwezig in de praktijk? 
à Beleid is gereduceerd tot 1 brhandeling voor 1 probleem, wat een medische benadering 
impliceert. De focus op de medische evidentie is zeer sterk 
 
Technocratisering? 
Het is een technologisch proces waarbij mensen instappen in een behandeling en dat 
bepaalde stappen worden ondernomen, er wordt afstand gedaan van voorkeur en eigen 
principes van de participant. Dit is niet houdbaar, 1 behandeling voor 1 probleem werkt voor 
evenveel mensen wel als voor mensen niet 
 
De nieuwe GGZ 
Beweging vanuit Nederlandse GGZ (Jim Van Os) 
Van een Platonisch gezondheidsideaal…  (Wat niet goed is in klinische psychologie)  
 
Afwezigheid van ziekte wordt nagestreefd, dit wordt gezien als een complete staat van 
welbevinden  
=> er is een heel scherp onderscheid tussen ziek-gezond 
Als je zoek bent, krijg je siroop, en word je beter 
=> passieve positie van de cliënt, expertpositie van de hulpverlener 
 
Naar een positieve definiëring van gezondheid: “Het vermogen zich aan te passen en zelf de 
regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen” 
 
Aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving, naar functioneren, niet perse genezen 
=> gezondheid als continuüm 
=> Actieve betrokkenheid cliënt (empowerment) 
Sommige ziekten worden misschien te veel als ziekte gezien, te veel als ‘het moet genezen, 
sommige ziektes kunnen ook niet helemaal opgelost worden, sommige ziektes hebben ook 
niet 1 soort oplossing 
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Hoofdstuk 3: Algemene klinische vaardigheden  
Voor examen: Hoofdstuk 6 en 7 uit het boek kennen 
 
Situering: Proces van hulpverlening 
 
Verschillende stadia in hulpverlening: 
- Opbouwen van een therapeutische relatie en een eerste exploratie van de problemen 

(cliëntperspectief zodat je kunt zien welke nadrukken de cliënt zelf legt en weten wat de 
hulpvraag precies is, wat de verwachting is) 

- Assessment (expertperspectief zodat je de vraag kunt bestuderen en beantwoorden 
vanuit jouw expertperspectief, op een betrouwbare en valide manier, gekoppeld aan het 
cliëntperspectief. Het is een gemeenschappelijk proces) 

- Therapiedoelstellingen opstellen, selecteren en implementeren van een strategie  
- Evaluatie en beëindigen 
 
Diagnostiek/ Assessment: een geïndividualiseerd onderzoek bij een unieke persoon die hulp 
vraagt met als bedoeling een zorg op maat te indiceren en te evalueren voor die persoon 
- Uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn context 
- Diagnostiek is niet het doel, want het staat in dienst van de behandeling (functionele 

diagnostiek, het niveau van de diagnostiek moet in relatie staan aan de type hulpvraag 
en type klachten) 

Bv. iemand met complexe problemen: 5 sessies aan diagnose, iemand met enkel 
hondenfobie: halve sessie voor diagnose 

- Mogelijkheid tot classificatie, enkel als dit een belangrijke meerwaarde is voor de 
therapie 

 
Doelen eerste gesprek 
 
- Werkrelatie en vertrouwensrelatie installeren 

De cliënt zit met veel vragen, is angstig 
 
- Probleemverkenning 

Zicht op het probleem vanuit de kant van de cliënt moet optimaal zijn 
 
- Eerste ordening van problemen 

Automatisch heel veel hypotheses genereren over wat er aan de hand zou kunnen 
zijn, waarin je moet organiseren en ordenen 

 
- Duidelijkheid verschaffen 

Mensen al wat laten inzien wat ze kunnen verwachten, en wat ze niet kunnen 
verwachten 

 
- Issues die directe aandacht vereisen 

Situaties waarvan je moet zien of er soms al heel snel iets moet gebeuren, veiligheid 
van de cliënt of anderen verzekeren.  
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Basishouding 
 
Deze basishouding is gebaseerd op “client-centered” therapie van Rogers, nameklijk: 
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.  
 
De 3 condities in de therapie die nodig zijn voor groei zijn: 
- Empathie 
- Echtheid  
- Onvoorwaardelijke acceptatie 
 
Er is heel wat discussie over het feit of deze condities als voldoende voorwaarden voor 
verandering zijn 

- CCT: ja, deze zijn voldoende 
- Directieve benadering: voldoende, maar niet om verandering aan te brengen 
- Analytisch: afgezwakt, om hun eigen verleden in de verf te zetten tgo de therapeut, 

cliënt moet zijn eigen invulling kunnen doen   

Ook is er eensgezindheid over de noodzaak van deze factoren, iedereen vindt deze 3 
belangrijk, maar niet iedereen vindt enkel deze condities voldoende. Sommigen willen meer 
condities bieden dan enkel deze.  
 
1. Empathie 
 
Rogers: “he therapist’s sensitive ability and willingness to understand clients’ thoughts                                                     
feelings, and struggles from their point of view” 
Men gaat kijken vanuit het perspectief van de cliënt  
 
Belangrijke en noodzakelijke facetten: 
- Intrapersoonlijke beleving door de hulpverlener om empathische communicatie 

krachtiger te maken  
- Communicatie door de hulpverlener. Zo goed en krachtig mogelijk de empathie 

communiceren naar de cliënt toe 
- Receptie door cliënt is ook essentieel, meer is niet altijd beter 

Bv. als de client nog niet klaar is om een stap te zetten moet je dat aanvoelen, anders 
zou hij misschien stoppen met therapie omdat hij niet meer wil 
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Intrapersoonlijke vaardigheden doch géén trait! 
Het is niet iets waar mee je geboren wordt en die je niet hoeft te oefenen 
 
Per persoon verschillend en is afhankelijk van: 
- Kenmerken van de cliënt (probleemgerelateerd/-ongerelateerd) 
- Kenmerken van de setting (noodzaak van directiviteit) 
- Interactie kenmerken tussen cliënt en hulpverlener 
- Leergeschiedenis van de hulpverlener 
- Levenservaring van de hulpverlening 
- Huidige levenssituatie van de hulpverlener 
 
 
 
Basishouding voor de hulpverlener: 
Mensen helpen zichzelf te helpen: uitgaan van de autonomie van de persoon 
Hoe minder ik zelf hulp hoef te geven, hoe beter het is, hoe meer de persoon zelf dus 
inbreng heeft, hoe beter dat het is 
 
1. In het begin moet je vooral willen begrijpen. Verandering en aanplakking van de 

problemen is nog niet noodzakelijk (mensen hebben vaak een reparatiereflex waarbij ze 
meteen het probleem al willen oplossen)  

 
2. Actief luisteren naar de cliënt. Wat betekent een probleem in het leven van de cliënt 

precies 
 
3. Concretiseren. Dit is vaak de ultieme sleutel om te begrijpen wat de cliënt meemaakt op 

veel verschillende niveaus, zowel emotioneel als functioneel als,…  
 
Rust en ruimte nemen voor het gesprek. Als hulpverlener moet je bewust zijn van 
problemen en pijnpunten van de cliënt. 
 
Empathie: Inlevingsvermogen 
Componenten:  
- Cognitief  
- Affectief 

Komt vaak vanzelf mee met het cognitieve, om aan te voelen of de cognitie klopt of niet, 
dit kan je toetsen bij de cliënt en is soms een belangrijke factor 

- Gedrag 
Verbaal gedrag maar ook non-verbaal gedrag 

 
Empathie kan zowel verbaal als non-verbaal worden gecommuniceerd  
 
Mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar referentiekader eerder dan het eigen 
referentiekader. Dit vergt veel flexibiliteit van de hulpverlener.  
Je moet de situatie meer ervaren vanuit het kader van de cliënt, niet vanuit je eigen 
levenservaringen met bv. soortgelijke situaties 
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Je moet dus mee denken met de cliënt, niet invullen voor de cliënt of denken over de cliënt, 
maar samen met de cliënt. In functie van diagnostiek moet je natuurlijk wel vaan denken 
over de cliënt. 
 
Verbaal: 
- Toon verlangen om te begrijpen vanuit referentiekader cliënt (vragen, statements) 

Wat betekent dat voor jou, hoe voel jij je daar bij 
- Praat over wat belangrijk is voor cliënt 
- Refereer aan de gevoelens van de cliënt (= primaire empathie) 

Reflecteer over en benoem de gevoelens van de cliënt 
- Refereer aan impliciete boodschappen van de cliënt (= additieve empathie) 

Hiervoor kijk je naar impliciete boodschappen van de cliënt, die hij niet bewust geeft of 
aangeeft 

 
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 het dit met je moeder besproken?” 
 
Non-verbaal 
Non-verbaal empathie communiceren: 
- Oogcontact 
- Naar voor leunen 
- Naar cliënt kijken 
- Open arm positie 
 
Matchen met non-verbaal gedrag van cliënt (Spiegelen) 
 
Echtheid 
Dit betekent zichzelf zijn zonder een ‘rol’ te spelen. 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 
- Congruentie 
- Spontaneïteit  
- Openheid 
 
Echtheid of congruentie is een belangrijke faciliterende conditie 
 
Cliënten hebben vaak veel ervaring met discrepante boodschappen en kunnen dus makkelijk 
incongruentie detecteren. Wanneer er een discrepantie is tussen je verbaal en je non-
verbaal gedrag dan kan dit al snel voor problemen zorgen want de detectie van 
incongruentie kan zorgen voor wantrouwen. 
 
Beginnersfouten: Te vroeg te empathisch, te vroeg prijzend zijn, zonder dat je de persoon al 
echt kent 
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1. Rolgedrag vs. Jezelf zijn 
 
Echtheid ontstaat wanneer je rol, je autoriteit en je status niet over beklemtoond worden. 
Dit ontstaat ook vaak bij hulpverleners die zich goed voelt bij cliënten en geen nood heeft 
een rol op zich te nemen om comfortabel te voelen. Te veel klemtoon op de rol en positie 
kan overbodige emotionele afstand creëren en de cliënt zelf intimideren. 
 
 
2. Congruentie 
 
Woorden, gedrag en gevoelens van hulpverlener moeten consistent zijn.  
Ook durven onder ogen zien van negatieve en positieve gevoelens in sessie en consistent 
gedragen. Anders genereer je een risico op inconsistent gedragen als hulpverlener  
Bv. negatieve gevoelens niet uiten, maar wel afstandelijk reageren 
 
3. Spontaniteit 
 
Vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder uitgekiend of artificieel 
gedrag. Je moet dus met tact omgaan met cliënt zonder over alles bedachtzaam te zijn. 
 
Dit betekent niet dat hulpverleners elke gedachte/gevoel moeten verbaliseren. Je moet 
altijd in je achterhoofd houden dat je nog steeds rol van hulpverlener op je opneemt. 
Sommige dingen kunnen interfereren met de therapie en die vermijd je liever  
 
4. Openheid & Zelfonthulling 
 
Vaardigheid om open te zijn over jezelf. Dit is eerder een complexe vaardigheid die met 
voorzichtigheid moet worden gebruikt 
 
Meestal kiest de hulpverlener er zelf voor om verbaal iets over zichzelf te vertellen, maar er 
is natuurlijk ook een continue stroom van non-verbale info over het zelf, waarvoor minder 
“gekozen” wordt. 
Bv. in welk huis je woont, welke kledij je draagt 
 
Zelfonthulling 
 
De soort van informatie over zelf kan variëren: 
- Demografisch versus persoonlijk 
- Positief versus negatief 
 
Persoonlijke informatie: vaak gevoelens parallel aan gevoelens cliënt 
Het is belangrijk dat wanneer je gevoelens deelt, dat het matcht met die van je cliënt en dat 
je er niet tegen opbotst 
“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” 
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Positieve informatie over zelf: persoonlijke sterkten, succeservaringen 
“ik tracht wel eerlijk te zijn tegenover anderen, als er iets is, zeg ik dat op een tactvolle 
manier” 
 
Negatieve informatie over zelf: persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringen, 
situaties waarin ongepast werd gedragen 
“ik heb het vaak ook moeilijk met beslissingen nemen zonder advies van anderen” 
 
Redenen om zelfonthulling te gebruiken: 
 
- Open en faciliterende sfeer creëren (hulpverlener is gevoelig en warm) 
- Reduceren van afstand ten aanzien van de cliënt 
- Zelfonthulling of expressie gevoelens bij de 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: 
- Breedte: cumulatieve mate waarin info wordt gegeven 

moderaat beter dan te veel anders kun je indiscreet, teveel met zelf bezig overkomen. 
Als je het te weinig doet kun je meer afstand creëren  

- Duur: tijd die wordt gespendeerd aan zelfonthulling. Te veel zelfonthulling geeft te 
weinig tijd aan cliënt. Je moet rekeninghouden met de capaciteit van de cliënt om iets uit 
zelfonthulling te halen, inschatten of het wel zal helpen voor het welzijn van de cliënt/  

 
Unconditional positive regard (acceptatie) 
Dit is de vaardigheid om cliënt te appreciëren als een persoon met waarde en waardigheid 
 
Belangrijke functie in uitbouw therapeutische relatie: De wil om met de cliënt te werken, 
interesse in de cliënt als persoon en acceptatie van de cliënt. 
 
4 componenten: 

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

 
1. Betrokkenheid 
 
Dit is de wil om met cliënt te werken en interesse om dit te doen 
 
Basis: Op tijd zijn op afspraak, tijd vrijmaken voor cliënt, privacy voor cliënt reserveren, 
vertrouwen respecteren. Dit is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.  
 
Gevorderd: Het gevoel geven dat er voor de cliënt een vangnet is, dat je er voor hem zal 
klaar staan. 
 
Barrières op dit gebied zijn gebrek aan tijd en gebrek aan zorg/ bezorgdheid 
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2. Begrip  
 

Cliënt voelt zich gerespecteerd in de mate waarop hij/zij voelt in welke mate de therapeut 
probeert te begrijpen en bezorgd is rond problemen.  
 
Door empathie te tonen, vragen te stellen die informatie die belangrijk is voor de cliënt re 
onthullen, commentaar te geven die interesse in begrip van de cliënt ondersteunen  
  => Respect voor wat de cliënt belangrijk vindt 
 
Actief luisteren is ook een belangrijk medium: parafraseren en reflecteren 
 
3. Aanvaarding 
 
Niet veroordelend: 
- Attitude van de hulpverlener om de gedachten/gevoelens cliënt niet af te keuren 
- Onvoorwaardelijke inleving 

Je moet je hoe dan ook inleven in de situatie van de cliënt, ook als het niet loop zoals jij 
het wilt 

- Hulpverlener moet (covert) gedachten/gevoelens rond cliënt bij zichzelf nagaan 
- Moeilijkheid om persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen. Hulpverlening 

verschilt van andere sociale interacties 
Bv. Hoe omgaan met Moslim die Marokkaanse waarden overtreed waar je weinig van af 
weet 

- Ga uit van de goede wil van de cliënt (weerstand is geen teken van kwade wil) 
- Niet te snel oordelen, niet beoordelen, niet eigen waarden opdringen 
  
=> NIET onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van de cliënt serieus nemen en 
cliënt helpen eisen aan zichzelf te stellen 
 
Bv. CL: “Ik ga volgend seizoen meedoen aan Temptation Island!” 
HV ??? 
 
BV. CL: “Ik weet niet meer wat ik met hem moet doen. Niks helpt. Ik heb gehoord dat 
bachbloesems helpen tegen depressie. Misschien moet ik dat eens proberen.” 
HV: Niet “De effectiviteit van bachbloesemtherapie is nog niet echt aangetoond en bovendien 
lijkt de therapie vooral te werken owv het placebo-effect. Je verbetert omdat je erin gelooft, 
maar eigenlijk is het een effect van spontaan herstel.” 
Wel “Het klinkt alsof je heel erg begaan met de depressie van je zoon en dat je daarbij op 
heel wat frustraties botst. We gaan het zo  meteen hebben over de voor- en nadelen van 
bachbloesemtherapie en andere mogelijke interventies. Ik zou eerst graag wat meer horen 
over je zoon zodat ik zijn problemen beter kan proberen begrijpen.” 
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4. Warmte en nabijheid 
 
Warmte: 
- Zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct maar 

therapeutisch impotent 
- Warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling 
- Warmte lokt warmte uit (! Vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige cliënten) 
 
Nabijheid: 
Op het moment zelf reageren wanneer iets lastig is, even uit het hoofd gesprek stappen om 
even de cliënt tot rust te laten komen 
- Wanneer nabijheid niet aanwezig is in de therapeutische relatie, is er van beide kanten 

onzekerheid (desinteresse, opgekropte gevoelens, defensiviteit, irritatie) 
- Bij nabijheid reflecteert de hulpverlener op de gedachte, het  gevoel en het  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 
 
Bv. 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 van warmte en nabijheid:  Nabijheid is bruikbaar bij overdracht en 
tegenoverdracht! 
Overdracht: wanneer een cliënt zijn eigen ervaringen gaat reflecteren op de therapie 
waardoor soms vreemde onbedoelde of vervelende situaties bestaan.  
Tegenoverdracht: hoe je er mee om gaat en er op reageert 
- Twijfel bij cliënt (…het voelt aan alsof je je woorden wikt en weegt) 
- Vijandigheid, irritatie, boosheid (...ik voel me behoorlijk geïrriteerd omdat je niet op de 

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

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



Lowie Demeyere 
 

54 

Luistervaardigheden 
 

Basisregel I 
Om een dynamische gesprekspartner te vormen dien je dynamische luistervaardigheden te 
ontwikkelen 
 
Ons verlangen om gehoord te worden 
 
Wat is er leuk aan fijne gebeurtenissen? 
Het vertellen aan anderen, fijne dingen delen 
 
We staan te weinig stil bij luisteren 
Als iemand maar half reageert wanneer je je goed voelt over je resultaten voel je je meteen 
slecht 
 
Veelvuldige confrontatie met mensen die niet luisteren 
- Eerder regel dan uitzondering (“Alles ca va?”) 

We worden vaak geconfronteerd met situaties waarin mensen niet luisteren 
- Hoe reageren we bij heftige emoties 

We schieten steeds in de reparatiereflex als we iemand troosten, waardoor we bij 
heftige emoties vaak veel slechter luisteren dan we denken 

 
Het is pijnlijk als mensen niet luisteren. Het effect is sterker bij belangrijke anderen (partner, 
familie en vrienden) 
 
Basisregel II 
Je bent een egoïst en je luistert slecht. Dit is gewoon zo, zolang je je er maar een beetje van 
bewust bent. 
Je bent vaak bezig met je eigen agenda binnen een conversatie 
 
Belangrijke functie van luisteren 
 
Informatie verzamelen over de cliënt, mede persoon 
 
Bearing witness (mede getuige worden door te luisteren naar de gehele situatie) 
- Geeft steun als je gehoord wordt 
- Helpen heftige emoties te hanteren (containment) en dat zorgt voor opluchting 
 
Gehoord worden is serieus genomen worden.  
Je mag niet te snel willen veranderen, want dan besteed je te weinig tijd om de persoon zelf 
serieus te nemen, waarbij je het gevaar loopt dat die persoon jou ook niet zo serieus zal 
nemen. 
 
Geruststellen is niet Luisteren 
“we fixen dat wel, je bent in goeie handen, rustig” dat doe je in functie van jezelf en niet in 
functie van de andere 
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Waarom luisteren mensen niet/slecht? 
 
Verschillende redenen voor niet luisteren: 
- De worsteling om onze eigen noden opzij te zetten (Eerste ervaringen als therapeut!) 

Nood als therapeut: twijfelen of het je zou lukken om de persoon te helpen dus je wil 
snel aan de slag gaan zodat je ‘je geld waard bent’. Dit zorgt er vaak voor dat het moeilijk 
is om rustig te kunnen luisteren 

- Therapie = Eerst luisteren dan veranderen 
- Niet zwijgen: Let op luisteren is in functie van één persoon 

Luisteren is niet hetzelfde als luisteren, als je zwijgt kan je met van alles bezig zijn 
à Vaak semi-luisteren (manier om te laten blijken dat je luistert) 

 
Basisregel III 
Luisteren kan je leren/trainen 
 
Hoe kan ik beter luisteren? 
 
Niveau van luisteren 
- Aandachtig luisteren 

Functioneel luisteren, tonen dat je luistert, feiten, data, afspraken, kennis  
- Empathisch luisteren 

Naast luisteren, ook nagaan wat er gebeurd op de gevoelslaag tussen de 
gesprekspartners, welke betekenis hoor ik je daar aan geven. Jezelf gebruiken als 
resonantie om mee te denken met iemands leven 

=> Luisterresponsen 
 
Luistervaardigheden 
 
Niet-selectieve luistervaardigheden/ Aandachtgevend gedrag: 
Knikken, korte aanmoediging  
 Verbaal volgen, gebruik van stilte, non-verbaal gedrag 
 
 
Selectieve luistervaardigheden: Je bent je als hulpverlener zeer bewust van dit proces, je 
beïnvloedt het gesprek, je geeft meer of minder aandacht aan bepaalde aspecten, je gaat 
selecteren 
Bv. Vragen stellen, parafraseren v. inhoud, reflecteren v. gevoel, concretiseren, samenvatten 
 
Regulerende vaardigheden: Opening gesprek, begincontract, sluiten, terugkoppeling naar 
doel, situatie verduidelijken, hardop denken, gesprek afronden 
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Luisterresponsen: proces 
 

 
Allerlei verbale boodschappen (1) à  verwerking binnen de 
therapeut: waar ga ik op in gaan, zijn er relevante dingen, 
zijn er dingen onduidelijk 
 
Intern beslissingsproces (2) 

 
Als de therapeut dingen begint te vertellen� cliënt wordt bewust van zijn denkproces (3); 
gespreksvaardigheden zijn heel belangrijk, de cliënt blijft verder exploreren over wat hij aan 
het denken is à blijven luisteren!!  
Verwerking langs de kant van de cliënt (4); hoe wordt er gereageerd op hetgeen ik 
communiceer 
Bredere diagnostiek: wat is er aan de hand (5) 
 
Opening gesprek & begin contract 
Is het de eerste keer dat je bij een hulpverlener bent? Vertellen wat de manier is van werken 
met een psycholoog, vragen wat de problemen zijn, luisteren en kijken hoe je de persoon 
zou kunnen helpen.  
 
Niet-selectieve luistervaardigheden + aandachtgevend gedrag 
In het begin nog niet te veel vragen, de cliënt aan de gang zetten om te mogen spreken. 
Rustig gesprekstempo aannemen, luisteren, motiveren om te vertellen 
- Non-verbaal gedrag 

Knikken, oogcontact, open houding 
- Verbaal volgen 

Korte verbale boodschappen “ja, uhu, hmmm” 
- Gebruik van stilte 
 
Vragen stellen 
Doelstelling: cliënt aanmoedigen om meer te vertellen, accuraatheid checken van wat je als 
Hulpverlener hoort en vage, onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleer conclusies 
te trekken 
 
Dit gebeurt in 5 stappen:  

1. inhoud (non)verbale boodschap identificeren (wat zegt cliënt) 
2. nagaan of er vage of ambigue delen in de boodschap zitten 
3. Open of gesloten vraag stellen  

(in eerste gesprek eerder open vragen, gesloten vragen kunnen soms te specifiek zijn 
en het gesprek doen vastlopen of in een patroon duwen) 

4.  Een gepast begin formuleren (zien, horen, voelen)  
Verschillende beginwoorden kunnen een heel anders antwoord verkrijgen 

5.  Ga effectiviteit van de vraag na 
 (Krijg ik antwoord, spreekt iemand er naast en moet ik het opnieuw vragen) 
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Voorbeeld:  
CL: “Soms wou ik dat ik even van de wereld kon verdwijnen” 
HV: “Je wil af en toe stopzetten wat er rondom jou gebeurt en even alleen zijn” 
CL: “Neen, dat is het niet, ik wou gewoon dat ik even kon ontsnappen aan al het werk dat op 
me afkomt” 
HV: “Kun je me beschrijven wat je bedoelt met ‘van de wereld verdwijnen’?” 
CL: “Wel, ik heb zoveel werk. Ik heb continu het gevoel dat ik achterloop. Ik wou dat ik dat 
vervelend gevoel even kon afzetten.” 
 
 
Parafrase 
Boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief - parafraseren) en gevoel (affectief - 
reflecteren). De parafrase gebruik je vooral voor de inhoud van de boodschap, en 
gevoelsreflecties gaan over het gevoel dat in de boodschap vervat zit. 
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 de inhoud van boodschap 
- Om inhoud te benadrukken als aandacht aan gevoelens te vroeg of ongepast is 

Checken of je de inhoud goed hebt begrepen 
 
We gaan dus selectieve aandacht schenken aan de inhoud boodschap. We gaan de 
belangrijkste inhoud herformuleren in de woorden van de hulpverlener. Het verschilt van 
herhalen. 
 
Stappen:  
1. Luisteren en herinneren (intern) wat boodschap cliënt was 
2. Identificeer inhoud (welke situatie, persoon, object of idee werd besproken?) 
3. Gepaste beginzin ontwikkelen (let op sensorische taal)  
4. Hervertaal de inhoud (geen vraag, wel statement, in eigen woorden HV) 
5. Effectiviteit nagaan 
 
Een voorbeeld  
Een cliënt heeft een lang en verward verhaal verteld over zijn lastige puberzoon. Je begrijpt 
uit zijn houding en gezichtsuitdrukking dat hij het moeilijk heeft met zijn situatie, maar uit 
zijn woorden kun je nog niet precies afleiden waardoor  dat komt.  
 
HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer 
dan wat hij mag. Klopt dat?"  
CL: “Ja, precies, zo is het, en bovendien…” en hij vertelt meer. 
CL: “Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en verdrietig 
zijn. Ik denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen.” 
HV: “Het klinkt alsof je nog geen manier gevonden hebt om je vriend te vertellen dat je de 
relatie wil beëindigen owv zijn mogelijke reactie. Klopt dat?” 
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Reflecteren van gevoel 
Voegt emotionele toon toe, hier mee ga je het empathisch luisteren kunnen toepassen, je 
bent betrokken, en dat communiceer je ook naar de cliënt, je gaat verdieping opzoeken die 
veel mensen niet vinden in andere gesprekken. 
 
Doelstelling: 
- Cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten 
- Cliënt gevoelens meer intens te laten beleven 
- Cliënt helpen om meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren 
- Cliënt helpen gevoelens te herkennen en ermee om te gaan 
- Cliënt helpen verschillende gevoelens van elkaar te onderscheiden 
 
Slecht voorbeeld 
Cliënt over zijn puberende zoon 
 
HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer 
dan wat hij mag. Daardoor voel je je machteloos.” 
De cliënt heeft nu de gelegenheid om je aan te vullen of te verbeteren 
CL: "Ja, precies. Maar dat niet alleen, het maakt me zo…" 
 
Goed Voorbeeld 
CL: “Je kan je niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik ontdekte dat mijn vrouw me 
bedroog. Ik zag rood van woede! Wat moest ik doen, haar verlaten of haar een hak terug 
zetten?” 
HV: “Het lijkt alsof je zowel kwaad als wraakzuchtig bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw 
vreemdgaat.”  
CL: “Ik ben kwaad ja, maar niet echt wraakzuchtig, ik denk dat ik haar gewoon hetzelfde 
ambetante gevoel wil geven als ik voel.” 
HV: “Het lijkt alsof je heel kwaad bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw vreemdgaat.”  
 
Reflecteren is moeilijke vaardigheid, emoties niet altijd goed te herkennen 
 
Stappen in reflecteren: 
 
STAP 1: Luisteren naar de aanwezigheid van gevoelens in de boodschap, je luistert naar 
affectieve woorden in boodschap van de cliënt. Er zijn 7 grote categorieën gevoelens: 
woede, angst, onzekerheid, verdriet, geluk, sterkte en zwakte. 
 
Toverbaleffect: aan de oppervlakte komt een emotie boven, waar je in reguliere gesprekken 
vaak niet op in zou gaan, maar in een professioneel gesprek wel. Als je lang genoeg bij die 
emoties blijft dan ga je zien dat daaronder nog veel meer verschillende emoties verscholen 
zitten. 
 
Geluk: opgewonden, goed, gelukkig, optimistisch, enthousiast, blij, content, relaxed, 
bevredigd, kalm… 
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Verdriet: wanhopig, depressief, gekraakt, miserabel, ellendig, verlaten, gedesillusioneerd, 
alleen, slecht, ongelukkig, pessimistisch, gekwetst, verloren, “down”, ontgoocheld, … 
 
Angst: paniek, bang, overweldigd, bezorgd, beverig, gespannen, bedreigd, geagiteerd, 
nerveus, oncomfortabel, ongemakkelijk, defensief, twijfelend, ... 
 
Onzekerheid: gedesoriënteerd, wantrouwig, verward, twijfelend, onzeker, sceptisch, verrast, 
onbeslist, verveeld, … 
 
Woede: vijandig, furieus, boos, woedend, vol van haat, gemeen, geïrriteerd, beledigd, 
gefrustreerd, ongeduldig, … 
Sterkte, potentieel: krachtig, autoritair, sterk, potent, belangrijk, vol vertrouwen, zonder 
angst, energiek, moedig, vol moed, adequaat, zelf-verzekerd, vaardig, beslist, in staat, ... 
 
Zwak: beschaamd, zwak, zonder kracht, kwetsbaar, uitgeput, nutteloos, gedemoraliseerd, 
ontmoedigd, hulpeloos, onbekwaam, … 
 
STAP 2: Emotie ook uit non-verbaal gedrag detecteren 
 
STAP 3: Verbaal teruggeven van de emoties, in eigen woorden van de hulpverlener. Hierbij is 
woordkeuze is zeer belangrijk. Niet enkel type emotie, ook intensiteit van de emotie (nogal, 
sterk, eerder, …) 
 
STAP 4: Start reflectie met gepaste opening.  
Geef de boodschap van ‘ik twijfel aan wat ik zie dus corrigeer me gerust’ 
Het lijkt alsof je… voor mij is het duidelijk dat… 
Het klinkt alsof… ik hoor je zeggen… 
Ik kan je woede voelen, je voelt de woede nu, … 
 
STAP 5: Context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven.  
Mensen gebruiken emoties vaak zeer breed, hou rekening met in welke situaties welke 
emoties voorkomen. 
 
STAP 6: Ga effectiviteit reflectie na 
Op basis van feedback van de cliënt hierop verder gaan, niet elke cliënt vindt het fijn om 
over zijn emoties en gevoelens te praten 
 
Het is belangrijk bij gevoelens dat je niet per se vraag na vraag stelt, maar dat je de cliënt 
ruimte geeft om over de gevoelens te communiceren.  
 
Nuancerende empathie: een deel benoemen om te kijken waar het gesprek naartoe gaat 
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Concretiseren 
Uiterst belangrijke vaardigheid! Het is samengesteld uit de eerdere vaardigheden 
 
Doelstelling: 
- Begrijpen van unieke facetten van een persoon in de relevante context 
- Verduidelijking van ambiguïteit 
- Scherper zicht voor hulpverlener en cliënt op en situatie 
- Zelfcheck: Kan ik het voor me zien 

 
 
Aspecten: Gedrag, gedachten, gevoelens, reacties, antecedenten en consequenties 
 
Hoe? 
-”Kan je een voorbeeld geven?” 
-”Wat bedoel je precies met…” 
 
Samenvatten 
Thema’s en patronen herkennen en benoemen. Dat wat cliënt steeds herhaalt, of met grote 
intensiteit benadrukt 
 
Doelstelling: 
- Verschillende elementen van een boodschap van een cliënt samenbrengen 
- Een thema of patroon identificeren 
- Aan een stuk doorpraten onderbreken 
- Om vooruitgang te bespreken 
 
Bv.  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.” 
 
Bv. 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.” 
 
Bv. 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.” 
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Stappen in samenvatten:  
1. Luister en herinner boodschap of serie boodschappen over de tijd (wat zijn sleutel 

gedachten en gevoelens);  
2. Identificeer patroon, thema, of verschillende elementen die samen horen (wat vermeldt 

cliënt herhaaldelijk) 
3. Selecteer een gepaste beginzin met jij of naam cliëntn zorg voor twijfel zodat je 

feedback krijgt 
4. Selecteer woorden die thema of patroon weergeven (eigen woorden gebruiken) 
5. Ga effectiviteit van de samenvatting na 

 
5 Regulerende luistervaardigheden 
 
Terugkoppeling naar doelen 
Hulpverlener doet aan procesbewaking (Doelterugkoppeling) 
Als hulpverlener ben je niet verantwoordelijk voor de ‘inhoud’ van hoe een probleem in 
staat is gekomen bij de cliënt, je bent wel verantwoordelijk voor het proces. “Zijn wij hier 
nog voldoende duidelijk en juist aan het samenwerken?” Als hulpverlener moet je dus 
expliciete doelen opstellen 
 
Gezamenlijk proces/gezamenlijke doestelling 
Rond die doelen kun je dan samen duidelijk afspraken maken zodat zowel jij als je cliënt ‘aan 
hetzelfde touw beginnen te trekken’ 
 
Expliciete bespreking zorgt ook voor gedeelde verantwoording!  
Hierdoor moet je samen moeite doen voor de doelstellingen  
 
Situatie verduidelijken 
Herstellen van de therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discrepanties of problemen. 
We moeten onduidelijkheden of misverstanden goed communiceren zodat de therapie er 
niet onder leidt. 
Op gegeven momenten kan je discrepanties hebben: iets fout geïnterpreteerd of iets 
verkeerd gezegd à  benoemen en verduidelijken om ervoor te zorgen dat de therapie er 
niet onder lijdt 
Bv. Patiënt is in een sessie plots heel introvert en durft niets meer zeggen, dan moet je 
daarop ingaan omdat er misschien een verkeerde uitspraak was de vorige sessie (Klinisch 
aanvoelen) 
 
Verantwoording: Hulpverlener die het proces bewaakt, goed verduidelijken wat er voor 
gezorgd heeft voor de verstoring van de relatie.  
 
Binnen de interpersoonlijke dynamiek: Het is niet altijd jouw schuld, het kan zijn dat het iets 
is die in het dagelijks leven bij de cliënt voorkomt zoals het gevoel dat ze totaal niet 
begrepen worden.  
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Middelen: 
- Session Rating scale 

Schalen om te meten hoe je cliënt de sessie ervaren heeft 
- Klinisch aanvoelen 
- Meta-gesprek 

Even afwijken van de doelen en een gesprek uitweiden om te praten over ‘hoe de cliënt 
de sessies tot nu toe ervaren heeft 

 
Hardop denken 
Helpend voor de samenwerking, bijvoorbeeld bij vaal ambiguïteit, en biedt veiligheid voor 
cliënt. Dit is een voorbeeld van probleemoplossend denken. 
Je denkt dan niet enkel over de persoon, maar zo deel je ook meteen mee aan de cliënt waar 
over je denkt en kan je hem Bv. deelgenoot maken van een beslissingsproces 
 
Afsluiten van het gesprek 
Tijdsbewaking 
Weten op welke manier je een gesprek op een goeie manier kunt afwerken. Al zijn er net 
midden in het gesprek moeilijke of belangrijke dingen die besproken worden. Ook er op 
letten dat in de laatste 5 minute niet net nog een nieuwe snaar wordt geraakt.  
 
Nadenken over wat te bespreken 
Bv. niet beginnen over traumaverwerking de laatste 5 minuten van de sessie 
 
Je moet dus actief aan ‘time-management & Afronding’ doen.  
 
Probleem-nuancerende vaardigheden 
 
Luisteren reflecteert over het algemeen hoe cliënt zichzelf begrijpt, terwijl actie respons 
reflecteert hoe de hulpverlener de problematiek begrijpt 
 
Doelstelling: cliënten de noodzaak tot actie en veranderen helpen inzien vanuit een meer 
objectief/adaptief referentiekader 
 
Verschillende vaardigheden: 
- Verbanden leggen & Interpreteren 

Bekijken hoe je iets moet begrijpen 
- Confronteren 
- Positief heretiketeren 
- Informatie geven 
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Interpreteren 
Nieuwe kijk op moeilijkheden en andere verklaringen aanbieden aan de cliënt 
Nadat je actief geluisterd hebt naar iemand dan kun je na een tijdje steeds beter zaken 
contextualiseren en verbanden leggen tussen gedragingen. Je gaat als hulpverlener 
puzzelstukjes verzamelen, maar de puzzel niet maken voor de cliënt. Je gaat proberen om de 
cliënt zelf tot het inzicht te laten komen. 
 
Je doet een statement dat associaties legt tussen verschillende gedragingen van de cliënt 
(eventueel causale verbanden) of mogelijke verklaring. Het is de bedoeling dat de cliënt zelf 
tot het inzicht komt, zonder dat je het hem letterlijk zegt, maar je moet hem natuurlijk wel 
helpen.  
 
De hulpverlener doet de interpretatie vanuit theoretisch kader.  
 
Doelstelling: 
- De relatie identificeren tussen impliciete boodschappen van de cliënt en zijn gedrag 
- Gedrag van cliënt op een alternatieve/nieuwe manier of met een andere verklaring 

bekijken 
- Het begrip en inzicht van de cliënt rond eigen problematiek verhogen als basis voor 

verdere verandering of actie ` 
 

Een voorbeeld: 
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.” 
 
Juiste reacties van de cliënt bij nieuwe inzichten: 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 
Als de cliënt dus niet mee is in de interpretatie, laat je het best even gerust, in plaats van het 
met handen en voeten te gaan uitleggen. Je mag ook je eigen interpretatie niet laten vallen, 
je moet verder gaan exploreren binnen de cliënt en proberen inzien waarom hij de 
interpretatie niet vat. 
 
Gebruik van metaforen is vaak heel bruikbaar 
Als je een goeie analogie vindt, dan heb je vaak veel meer effect dan een abstracte 
beschrijving van een probleem van de cliënt. 
Bv. de cliënt is een voetballer, en hij durft geen risico’s nemen:’ als je de bal niet trapt kun je 
nooit scoren’ 
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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 interpretatie gebaseerd is op wat cliënt echt zegt en niet op bias van de 
hulpverlener!  
 
Taal & toon zijn belangrijk: best ik-boodschappen en met gebruik van “het is mogelijk” of 
“wellicht”... 
 
Stappen in interpreteren 
- Detecteer impliciet deel in boodschap cliënt 
- Hoe past deze boodschap binnen een theoretische oriëntatie 
- 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 
De hulpverlener beschrijft discrepanties, conflicten, gemengde boodschappen die duidelijk 
worden vanuit gevoelens, gedachten en gedrag van de cliënt 
Discrepanties zijn uitspraken en gedragingen die niet overeenkomen. 
Bv ik respecteer m’n vrouw maar slaat zijn vrouw wel. 
Ook Bv. verschil tussen de bedoeling van een ouder en het effectieve effect op het kind. 
 
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) 
 
Probeer te letten dat je geen ’maar’ gebruikt, want als je maar gebruikt, dan maak je van 
alles wat je voor de maar zei als een negatie. Dit is niet het geval, het is wel zo dat er 2 
verschillende dingen zijn, en om dat aan te geven moet je ‘maar’ vermijden. Je probeert als 
hulpverlener op een niet ‘beschuldigende’ manier de discrepantie te duiden.  
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Enkele voorbeelden:  
“Je zegt dat je je op je gemak voelt en tezelfdertijd merk ik dat je aan je handen aan het 
prutsen bent.” 
“Enkele weken geleden vertelde je hoe belangrijk deze gesprekken voor je zijn. Nu merk ik dat 
je de voorbije twee afspraken afgezegd hebt.” 
“Je lijkt er je van bewust te zijn dat je hem het grootste deel van de tijd graag ziet, Toch kan 
zijn gedrag je soms ook kan irriteren.”  
“Jullie zijn al drie keer uit elkaar geweest sinds het begin van therapie en nu vertellen jullie 
me dat jullie een kind willen om je relatie te verbeteren. Veel koppels vertellen me dat een 
kind de stress in de relatie verhoogt, eerder dan verlaagt. Hoe kunnen jullie die twee dingen 
met elkaar verzoenen?” 
 
Je moet de incongruente of gemengde boodschappen van de cliënt eerst identificeren en 
ook andere percepties die de cliënt heeft op “zichzelf” of andere situaties proberen 
exploreren. 
 
We gaan de aandacht van de cliënt focussen op aspecten van zijn of haar gedrag die, indien 
ze zouden veranderen, naar een beter functioneren kunnen leiden. Daarvoor moeten we de 
cliënt uitnodigen om de consequenties van zijn gedrag na te gaan, we mogen niet aanvallend 
zijn zodat de cliënt niet defensief reageert? Motivatie voor confrontatie mag niet aanval of 
ventilatie frustratie zijn, wel cliënt vooruithelpen. 
Het doel is niet om je eigen frustratie met de discrepantie weg te krijgen, maar om de cliënt 
verder te helpen in dit proces 
 
We moeten de focus leggen op de inconsistentie, op het probleem, niet op de persoon. Let 
op non-verbaal gedrag (taal, toon, houding,…), mag niet be(ver)oordelend zijn. Wees ook 
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” 
 
Je moet exploratief werken en niet corrigerend. Je mag dit ook enkel als er voldoende 
vertrouwen is in de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener. 
Wat ik niet goed begrijp is dat… 
 
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 in op begrip en bewustzijn, en heeft beperkingen 
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Defensieve reacties: 
- Hulpverlener diskwalificeren (hoe weet jij dat, je hebt zelf geen kinderen.. ) 
- Hulpverlener 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 
 
Een voorbeeld 
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 
 
Stappen in confronteren: 
- Zoek 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 van de confrontatie na 
 
Positief heretiketteren 
 
Doelen: 
- Persisterende schuld/schaamte verminderen bij de cliënt 
- Veranderbereidheid van de cliënt vergroten  
- Belang voor de therapeutische relatie benadrukken 
 
Bv. er gaat van alles fout, alles lijkt te mislukken, maar je benoemt de goeie intenties van de 
cliënt, of benoemt het feit ‘dat hij er wel mee bezig is’ 
 
Werkwijze: Leren kijken naar positieve aspecten door Intenties eerder dan gedrag te 
benoemen. Het moet gemeend zijn!  
 
Aansluiting bij Compassie, waarbij je therapie vormen hebt die in de context van zelfkritiek 
heel actief bezig zijn om ‘compassie vergrotend’ te werken. Wanneer een patiënt terug met 
zichzelf door de deur kan is er meer plaats voor verandering.  
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Informatie geven 
Kan gaan over juridisch aspecten, bijdragen, steun, diagnose, hulpgroepen, … 
Bv. Als mensen naar je komen in verband met echtscheidingen, dan moet je beter wat 
afweten van het juridische aspect 
 
Doelstellingen: 
- Alternatieven identificeren 
- Alternatieven evalueren 
- Mythes doorprikken 
- Cliënten motiveren om dingen die ze vermijden te exploreren 
 
Het verschilt zeker van puur advies geven, we zorgen er voor de cliënt in zijn autonomie 
gerespecteerd wordt en dat hij mee kan denken binnen de beslissingsprocessen.  
Niet ‘als ik jou was zou ik dit of dat doen’ 
 
Een voorbeeld hiervan is ook psycho-educatie  
bv. uitleg over de stoornis en de eventuele aanpak 
 
Basisregel:  
 
- 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 betrouwbare en valide bronnen, 
ga voor Structureer informatie 

 
- Hoe? Vermijd vakjargon, Geef volledige info (ook negatieve dingen), Doseer: geef niet te 

veel informatie, Vraag naar gevoelens/bias cliënt ten opzichte van de info, Gebruik pen 
en papier 

 
Hulpverlening als wederzijdse beïnvloeding: verandering bewerkstelligen 
Procesmanagement 
 
Niveaus: Diagnostiek (klachtgericht, persoonsgericht), Therapeutische Relatie, Verandering 
 
Fase-afhankelijk: 
 
Diagnostiek                       Behandeling 
 
Diagnostiek  
 
Relatie 
 
Verandering 
 
 
Het is altijd zo dat we als hulpverlener een heel aantal doelen monitoren tijdens het proces. 
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Dit is fase afhankelijk.  
 
Er is de vroege fase waar je aan diagnostiek doet, je moet uitvinden wat er aan de hand is. 
Dit neemt een heel klein beetje af. De relatie ben je altijd mee bezig, en is vanaf begin tot 
eind zeer belangrijk. De verandering is meestal iets die pas na verloop van de therapie op 
gang komt, tenzij het al eerder nodig is, in bepaalde situaties. 
 
Deze verschillende lijnen gaan heel erg met elkaar interageren. Als je Bv. pusht voor 
verandering gaat je relatie er misschien onder leiden.   
 
Veranderen: Inleiding 
In de uiterst brede zin, niet enkel hoe de cliënt verandert, ook hoe je als hulpverlener ook 
een beetje anders wordt en beïnvloed wordt. 
 
Wat roept het op als een cliënt zegt: 
- (Wanhopige toon) U moet mij helpen, U bent de enige die mij begrijpt 

De persoon zegt ‘jij moet hier het verschil maken’ waardoor je als hulpverlener hier een 
weg mee moet uitstippelen omdat je eigen de volledige verantwoordelijkheid voelt 

- We zijn nu al de 5e sessie en ik voel me nog altijd even slecht. Ik had meer aan die pillen 
Hier blijkt dat het niet meer neutraal is, veranderingsgericht betekent als hulpverlener 
hier mee een andere positie innemen.  

 
Binnen de context van verandering is er veel nagedacht over de manier waarop mensen in 
therapie komen en de mate waarin ze willen veranderen. Het is zo dat het vaak niet het 
geval is dat mensen effectief hard willen werken aan hun veranderingen te werken.  
 
Het is wel zo dat er verschillende fasen zijn beschreven binnen verandering. 
 
- Precontemplatie: geen intentie om het gedrag te veranderen, gedrag is problematisch 
- Contemplatie: bewust van het feit dat het een probleem is, maar geen actie ondernemen 
- Preparatie: intentie is er om gedrag te ondernemen 
- Actie: actief je gedrag veranderen 
- Onderhouden: het nieuwe gedrag vervangt het oude 
- Terugval: terugval in het oude patroon van gedrag 
 
De reden waarom je je vorige gedrag deed zijn niet zomaar weg, het behouden van de 
verandering is het moeilijkste en meest essentiële deel. Het kost veel tijd en is helemaal niet 
zo simpel. Deze cyclus is opbouwend want telkens je iets doet leer je eruit om zo in het 
vervolg terug die cyclus opnieuw te ondergaan en deze keer dan beter.  
 
Het moeilijkste deel voor de CL is de stap zetten naar de HV om vervolgens effectief een 
fundamentele verandering te maken. Wanneer je als HV gaat zeggen wat ze anders kunnen 
doen, dan gaat de CL in een positie belanden waarin ze zichzelf verdedigen 
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Hypothese:  
De hulpverlener wil de cliënt veranderen, er ontstaat een cognitieve dissonantie bij cliënt 
door de verschillende visie met van de hulpverlener en visie van de cliënt, dit is 
ongemakkelijk voor de cliënt en hij gaat hierdoor de dissonantie reduceren door 
- De hulpverlener te diskwalificeren 
- Rationaliseren 
- Informatie zoeken die tegenspreekt 
- De hulpverlener proberen veranderen 
- Aanvaarden idee van de hulpverlener maar eigenlijk niets doen 
 
Aanvaarden van het idee van de hulpverlener is meer waarschijnlijk bij onderling overleg en 
bij de juiste timing (aansluiten bij cliënt). Belangrijke kenmerken van de hulpverlener zijn: Als 
expert/competent overkomen, als attractief overkomen (wat aangenaam verloop) en als te 
vertrouwen overkomen.  
 
Kenmerken van cliënt: leeftijd, geslacht (match therapeut), ras, attractiviteit, cognitieve stijl, 
motivatie, betrokkenheid, ... 
 
Expertise/ competentie 
Competentie is niet dogmatisch of autoritair zijn maar wel: te vertrouwen, aandachtig en in 
staat om te helpen (door (non)verbale cues) door de cliënt het probleem te laten exploreren 
en de cliënt oplossingen te laten genereren 
 
Niet profileren als “de expert” => intimideert cliënten, wel gelijkheid, vriendelijkheid tonen 
(dus ook niet onderdanig zijn) 
 
Perceptie van cliënt  
Dat de hulpverlener zal helpen om problemen te verminderen 
 
Perceptie cliënt is gebaseerd op:  
- Eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, training, certificaten, anciënniteit, taal, 

setting, boeken, sekse, oordeel anderen, reputatie, stijl HV 
Minder belangrijk dat latere interpretatie 

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

 
Non-verbaal gedrag:  
Oogcontact, leunen, vloeiend praten 
 
Verbaal gedrag: 
- Goede vragen die gedachten uitdagen 
- Aansluiten bij cliënt en luisteren (belang van luisterresponsen) 
- Tempo in de sessie 
- Concretiseren wat de cliënt aangeeft 
- Interpretaties (actieresponsen) 
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Goede vragen  
Vanaf eerste (telefonisch) contact tot laatste sessie moet hulpverlener “intelligente” vragen 
stellen 
 
Indeling van ‘Tomm’ in 4 verschillende soorten vragen op 2 assen. Variatie in vragen m.b.t. 
wie de informatie, als antwoord op de vraag, zal gebruiken (continuüm) 
- Gericht op oriëntatie (HV) 
- Gericht op beïnvloeding (CL) 
 
Variatie in vragen m.b.t. het om lineaire dan wel circulaire (dynamiek tussen de zaken die 
zich aanbieden) informatie gaat. Variatie is nuttig om mensen meer aan te zetten tot 
veranderen.  
 

        Lineair 
 

 
 
 
 
 
Oriënteren Beïnvloeden 
 

 
 
 
 
 

   Circulair 
 
Rechtstreekse vragen 
Oriënteren (voor hulpverlener) en lineair 
 
Onderzoekend, deductief, rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen. Duiden vaak 
iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair) 
Bv. Waarom komt uw man laat thuis van werk ? (veel werk, pas gepromoveerd, komt niet 
graag thuis,…) 
 
Circulaire vragen 
Oriënteren (hulpverlener) en circulair 
 
Circulair (alles is met alles verbonden), hierin gebruik je een systemisch denkkader. Het is 
exploratief, nieuwsgierigheid therapeut speelt een rol. Geeft 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? 
 
 

Rechtstreekse 
vragen

Strategische 
vragen

Circulaire 
vragen

Reflexieve 
vragen
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Strategische vragen 
Beïnvloeden (voor cliënt) en lineair 
 
Nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen. Gaan uit van oorzaak-gevolg 
relatie en Suggereren veranderingen in bepaalde richting. 
Bv. Wat zou er gebeuren, mijnheer, indien U ‘s ochtends vroeger zou beginnen werken 
waardoor U vroeger thuis zou kunnen komen? 
 
Reflexieve vragen 
Beïnvloeden en circulair 
 
Faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven, laten verschillende 
mogelijkheden open zodat de cliënt er zelf een invulling aan kan geven, want daar gaan ze 
doorgaans meer mee zijn dan dat je het hen letterlijk zegt.  => Je bent dus neutraal 
 
Dmv vragen nieuwe reacties bewerkstellingen (dus cliënt in staat om anders te reageren) 
Bv. Als u, mijnheer, niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan veranderen? 
 
Bijvoorbeeld:  
Cl: Mijn echtgenoot is een ramp. Hij heeft geen aandacht meer voor me en respecteert me 
niet. Ik hoop echt dat u hem kunt veranderen nu we samen in therapie gaan want zo gaat 
het niet langer. Als hij dat toch eens zou inzien! 
Rechtstreekse vraag? Circulaire vraag? Strategische vraag? Reflexieve vraag? 
 
Positionering 
Weerstand roept non-therapeutische responsen op. Je bent afhankelijk van de positie 
binnen de roos van Leary  
 

Vertical as: dominantie 
In deze as lokt boven gedrag bij de ene, onder 
gedrag uit bij de andere.  
 
Horizontal as: affiliatie-as 
In deze as lokt samengedrag, samengedrag uit, 
en tegen gedrag lokt tegen gedrag uit 
 
Als hulpverlener streven we ernaar om in de 
hoek te zitten van helpend en samen. De ander 
kan doordoor makkelijk in een ‘volgende’ hoek 
zitten, waardoor we die persoon onvoldoende 
aan de gang krijgen om hem er zelf over te 
laten nadenken.  

 
Op het moment dat je als je hulpverlener eerder ‘onder gedrag’ gaat stellen, dan ga je de 
cliënt in een boven positie duwen wat soms iets goed kan zijn, zodat hij zelf eens initiatief 
neemt.  
Bv. ‘ik weet het ook niet meer, wat stel je zelf voor’ 



Lowie Demeyere 
 

72 

Weerstand omzeilen is een communicatieve vaardigheid, een kwestie van communicatieve 
stijl, als hulpverlener heb je aantal technieken om weerstand te gebruiken in het voordeel 
van de therapie. Want weerstand is een cruciale bron van informatie. Weerstand is ook vaak 
afhankelijk van het veranderstadium. Voor om te gaan met weerstand is er motiverende 
gespreksvoering nodig 
Bv. Door weerstand te voelen, weet je dat de persoon bv. nog in de contemplatiefase zit, en 
nog niet in de actie fase, waardoor je je therapie even moet bijschaven. 
 
Attractiviteit  
Perceptie van attractiviteit door de cliënt is de mate waarin de hulpverlener vriendelijk, 
aardig, prettig in de omgang is en overeenkomst vertoont met de cliënt. 
 
Effect van de interventie en therapie is grootst bij wederkerige aantrekking tussen de cliënt 
en de hulpverlener: Relatie-ondersteunend + gelijke stereotiepe gedachten omtrent 
attractieve personen = succesvol 
 
Attractiviteit heeft zowel oppervlakkige als relationele dimensies  
- Oppervlakkige attractiviteit (statisch) vooral in eerste sessies 
- In latere sessies verdwijnt effect attractiviteit door effect competentie (dynamisch) 
 
Richtlijnen voor structureren:  
- Structuur moet je onderhandelen, niet opleggen ‘wat werkt voor ons’ 
- Nooit als straf (bv. Beperkingen) 
- Reden voor structuring geven (bv. andere fase) 
- Let op of cliënt er klaar voor is 
- Teveel is niet goed (te rigide, HV is te veel bezig met controle houden) 
- Kan competentie niet vervangen 
 
Voorbeeld structureren 
1ste gesprek met Marie die heel onzeker is of ze al dan niet in therapie zou komen:  
“Het kan je misschien helpen als ik je wat uitleg geef van wat therapie nu precies is, wat mijn 
rol is, wat jouw rol is en de dingen waarover we zouden kunnen praten. 
… Mijn rol is om je te helpen praten over de dingen die je bezig houden, om je ze te helpen 
begrijpen en om je te helpen een aantal stappen te zetten om de problemen op te lossen of 
om je leven een andere richting te geven. Weet dat alles wat je vertelt binnen deze vier 
muren blijft….” 
 
Structureren op einde van de therapie-sessie:  
“John, we zijn een paar maanden geleden aan deze therapie begonnen. Je hebt de laatste 
gesprekken al een paar keer vermeld hoe goed je je voelt en hoe je nu beter kan omgaan 
met vrouwen. Ik denk dat we binnen een tweetal gesprekken de therapie kunnen afronden 
omdat ik ervan overtuigd ben dat je voldoende stappen gezet hebt en de dingen alleen 
aankunt.” 
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Vertrouwen 
Vertrouwen is de perceptie van de cliënt dat de hulpverlener hem/haar op geen enkele 
manier zal misleiden of onrecht aandoen, benadelen. In de eerste gesprekken vooral 
gebaseerd op ‘maatschappelijk aanzien’, nadien vooral op het specifieke gedrag van de 
hulpverlener. Dit is meestal een initieel vertrouwen dat verder groeit, tenzij er een reden is 
om niet te vertrouwen 
 
Soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet worden verdiend. Dit is soms 
moeilijk te installeren, maar heel makkelijk terug te breken. Het vraagt tijd, verandert steeds 
en vraagt wederkerige interacties 
 
Vertrouwen is de basis voor goede exploratie van de cliënt in zijn/haar eigen problemen en 
oplossingen 
 
Non-verbaal gedrag dat vertrouwen straalt uit:  
- Congruentie tussen verbaal en non-verbaal gedrag 
- Non-verbaal aanvaarden van de onthulling van de cliënt 
- Non-verbale responsiviteit en dynamiek 
 
Verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 
- Accuraat parafraseren 
- Consistentie tussen zeggen en doen 
- Vertrouwelijkheid 
- Openheid en eerlijkheid 
- Accuraatheid van informatie geven 
- Niet defensief reageren op “test” cliënt 
 
Eroderen van vertrouwen vooral door incongruentie, oordelen of evaluatieve reacties en 
passiviteit 
 
Vertrouwen tussen de cliënt en hulpverlener ontwikkelt niet altijd automatisch. Cliënt heeft 
soms behoefte aan een expliciete test van vertrouwen met de hulpverlener. De cliënt zal 
echter zelden direct vragen om dit te bespreken, eerder subtiele manoevers om gegevens 
over vertrouwen van de hulpverlener te bekomen 
 
= “vertrouwenstest” 
 
De hulpverlener herkent dit niet steeds, reageert op inhoud, ziet cliënt als vijandig of 
reageert zelf defensief 
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Vertrouwentest: informatie vragen 
 
Impliciete vraag: “Kan jij mij helpen?  
 
“ Is het vragen naar feiten of naar opinie/opvattingen ban de hulpverlener? 
Bv. Heb jij kinderen? Hoe lang bent u gehuwd?   
 
Is meestal zoeken naar bevestiging dat de hulpverlener zal kunnen begrijpen wat er scheelt. 
Antwoord van de hulpverlener rond begrip van vertrouwen formuleren 
BV. Ja, ik heb twee kinderen. Hoe denkt U dat dit me helpt u te begrijpen? 
 
Voorbeeld 
CL: “Heb jij ooit al met zo’n ernstig geval als ik gewerkt?” 
Niet “Ja, heel vaak; af en toe; Oh, voor mij ben jij niet zo’n ernstig geval,…” 
Wel “Het gebeurt wel vaker dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald moment 
verward voelen of overweldigd   voelen. Ik vraag me af of jij graag wil weten of ik de 
competentie heb om jou te helpen...” 
 
Vertrouwentest: geheim vragen 
 
Impliciete vraag: Kan ik me kwetsbaar opstellen? 
 
Test of de hulpverlener de cliënt kan aanvaarden zoals hij/zij is, vertrouwelijkheid bewaart 
en kwetsbaarheid niet misbruikt. Soms is het geheim irrelevant 
 
De hulpverlener mag zeker niet beoordelend reageren, dit is de test, wel verbaal en non-
verbaal open reageren 
Bv. Reactie dit is geheim tussen ons 
 
Voorbeeld: 
CL: “Ik heb dit nooit aan iemand kunnen vertellen, zelfs mijn man niet, maar ik heb een 
abortus gedaan een paar jaar geleden 
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” 
 
Vertrouwentest: gunst vragen 
 
Impliciete vraag: Ben jij betrouwbaar? 
 
Gunst vragen in context vertrouwen. Of je gunst verleent of niet is niet belangrijk, wel hoe 
betrouwbaar je beloftes nakomt. Soms kan het wel effectief doorgaan 
bv. Boek lenen 
 
Bij weigering, direct en tactvol zijn 
Bv. Vraag om de cliënt thuis te bezoeken om tijd te sparen. “Ik waardeer je bezorgdheid, 
maar werk liever zonder afleidingen die ik niet ken.” 
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Voorbeeld: 
CL: “Zou u dat boek willen terugbrengen, ik durf mij daar niet meer te vertonen; Zou u voor 
mij willen bellen naar mijn baas?” 
Wat niet helpt: iets beloven wat je niet kan waarmaken 
Wat wel kan: enkel iets beloven dat je kan waarmaken en waarmaken wat je belooft 
 
Vertrouwentest: cliënt diskwalificeert zichzelf 
 
Impliciete vraag: Kun jij me accepteren? 
 
“Zal de hulpverlener me nog mogen/accepteren als ik donkere kant laat zien? 
 
Bedoeld om HV te choqueren, waarbij elk (non)verbaal gedrag van de hulpverlener 
aandachtig wordt gevolgd. De hulpverlener 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. 
 
Voorbeeld: 
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.” 
 
Vertrouwentest: Hulpverlener in verlegenheid 
 
Impliciete vraag: heb jij grenzen? 
Bv. Tijdstip veranderen, sessie afbellen, vragen om te bellen tijdens sessie 
 
HV kan best open en direct reageren, je mag kort maar goed reageren. Grenzen door de 
hulpverlener geeft veiligheid voor de cliënt. 
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?” 
 
Voorbeeld:  
CL: “Mag ik uw GSM eventjes gebruiken voor we beginnen, ik zou nog eens moeten bellen.” 
Niet “Ofwel ja natuurlijk, doe nog maar eens, of Nee, zeker niet” 
Wel “De laatste 2 keer dat ik je zag, vraag je mijn GSM te gebruiken voor de sessie. We 
hebben dan minder tijd voor de sessie. Zou het mogelijk zijn om je telefoons ergens anders 
op een ander moment te doen, of wil je een ander tijdstip,” 
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Vertrouwentest: Motivatie hulpverlener 
 
Impliciete vraag: Is jouw zorg voor mij echt? 
Eerlijkheid/echtheid van de hulpverlener is belangrijk. Test “is het enkel je job?” 
Bv. Vraag naar hoeveel andere cliënten, hoe HV ze allemaal uit elkaar haalt, of HV denkt aan 
cliënt tussendoor. De vraag is eigenlijk “wat beteken ik als cliënt voor jou” 
 
Antwoord dat cliënt gezien wordt als mens “Je voelt je onzeker over je plaats hier, of ik er 
echt om geef...” 
 
Voorbeeld:  
CL: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoveel energie heeft om de hele dag mensen te 
zien.  Je moet wel uitgeput zijn.” 
Niet “Ofwel oh, nee, ik kan daartegen; of ja, ik ben nu wel bekaf” 
Wel “Voel je je onzeker over hoeveel energie ik nog heb om naar jou te luisteren?  Wat me 
bij jou helpt om energie te krijgen is...” 
 
Integratie 
 
Stelling: “De therapeutische relatie is het meest essentiële ingrediënt bij verandering door 
psychologische behandeling” 
 
Verwarrende data 
Er is een groot verschil tussen de effectiviteit van therapeuten. De ene zegt dat de therapeut 
alles bepaald, de andere dat de therapeut slechts een klein deel van de puzzel is. 
 
Wat doe je met deze conflicterende data? 
 
Kernvragen 
Er wordt weinig verschil gevonden tussen EST’s (empirisch ondersteunde behandelingen). 
Dit betekent dat verschillende argumenten er soms weinig toe doen 
 
Bv. Er is een groep mensen die makkelijk te behandelen is, deze mensen worden makkelijk 
geholpen, los van welke soort therapie of hoe goed de therapeut is 
Ook is er een groep mensen met ernstige klachten die moeilijk te behandelen zijn, ongeacht 
de therapie of therapeut lukt het moeilijk tot niet. 
Wanneer je beide groepen in studies steekt die methodes vergelijken, dan is de kans dat je 
geen verschil uitkomt groot, ook al zouden de therapieën op zich wel beter zijn dan de 
andere, als je er een grote groep participanten in steekt zal je amper verschil vinden.  
 
Wampold à  bonafide therapieën: als we redelijk goed onderzochte therapieën tegenover 
elkaar zetten merk je weinig verschil ertussen, rationale aanbieden 
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Is de vraag of behandeling verschillend effectief zijn op groepsniveau nu een belangrijke 
vraag? 

- Ja want dan kunnen we goeie conclusies nemen op grote schaal 
- Nee want soms zijn verschillen binnen individuen zeer interessant om te bekijken in 

plaats van altijd groepen te vergelijken 
à personalized advantage index 

 
Discussie:  
De cliënt op zich is vaak een genegeerde factor binnen dit onderzoek, en ze is zeker wel 
interessant om eens te bekijken. Er is veel evidentie voor het menselijk potentieel tot 
verandering 

1. Zelf-gegenereerde verandering & Spontaan herstel: lessen trekken uit zich slecht 
voelen of mensen met trauma die een weg vinden op eigen kracht 

2. Placebo: als je behandeling doet met een redelijk goede rationale, zie je dat dit al heel 
wat doet; binnen verschillende behandelingen met een redelijke rationale vind je geen 
verschil 

3. Weerbaarheid & groei 
4. Zelfexpressie: op een gestructureerde manier schrijven kan je al veel afleiden   

 
In behandeling: 

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

 
Dus de hulpverlener moet de cliënt betrekken en monitoren, er is een groot belang van de 
rationale 
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Hoofdstuk 4: De structuur van de Vlaamse GGZ 
 
1. Zorg gebaseerd op cijfers 
 
Een voorbeeld: 
“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?” 
Dit is een heel typisch voorkomende situatie waarbij de kwaliteit van je hulpverlening niet 
afhangt van hoe goed je bent, maar gaat over hoe goed je de sociale kaart kent.  
Bv. ‘wat zijn de verschillende zorgsectoren binnen mijn regio’. 
 
Een voorbeeld: 
“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?” 
Je kennis van het Vlaamse zorglandschap is essentieel voor de kwaliteit van je hulpverlening, 
want meerdere personen hebben tegelijk verschillende vormen van hulp nodig 
 
Relevantie 
Het is relevant voor de idividuele cliënten dat ze goed geholpen kunnen worden en de juiste 
hulp krijgen 
 
Bv. Psychologische hulpverlener in een bredere context: 1.2ml Belgen slikken antidepressiva, 
Wachtlijsten zijn een groot probleem 
 
Gezondheidseconomie (artikel Kazdin & Blase) 
De overheid werd overtuigd dat er goeie therapieën zijn, maar dat weinig cliënten effectief 
de goeie therapie krijgen. Ze hebben een economisch model opgesteld om de overheid aan 
te tonen dat er economisch voordeel zou zijn wanneer enkel de goeie therapieën zouden 
worden toegepast 
 
Psychologie studenten moeten ook weten wat zinnige settings zijn om hun cliënten later te 
helpen 
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Inleiding: relevantie van wetenschappelijke cijfers in beeld 
 
Beleid en cijfers 
Hoe kan je de behoefte naar zorg van mensen bestuderen? 
 
Surveys: Nadeel: sampling bias, mensen weten misschien niet dat ze nood hebben aan 
begeleiding  
 
Zorginstellingen: Beschikken over cijfermateriaal van mensen die zich hebben aangemeld en 
die op de wachtlijst staan  
Nadeel: mensen die de stap niet zetten naar hulpverlening (financiën, angst, sceptisch)  
 
Bevraging van de stakeholders: Met verschillende instellingen gaan kijken of er een 
probleem is; sommige mensen komen alleen maar in aanraking met het gerecht en zo 
komen ze in aanraking met het GGZ. Noodzakelijk om een goede inschatting te maken 
 
Allesbehalve een makkelijke vraag om te beantwoorden 
 
Rond zorgbehoefte 
9% van de Vlaamse populatie had het afgelopen jaar een psychische stoornis terwijl 
zorgbehoefte slechts bij 1/3 van deze personen aanwezig is. Een stoornis is dus niet gelijk 
aan een zorgbehoefte. Ook psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch 
zorggebruik!  
 
(Bv. Bijna iedereen heeft een spinnenfobie maar daarom geen hulp nodig)  
 
De onvervulde zorgbehoefte hangt samen met het type stoornis. Bij stemmingsstoornissen 
(50%) krijgen veel meer mensen hulp dan bij angststoornissen (36%) of alcoholstoornissen 
(13,9%). Opvallend hierbij is dat 1/5 personen met meerdere stoornissen in het afgelopen 
jaar geen behandeling heeft gekregen na het zoeken van hulp. 
 
Er is weinig onderzoek naar zorgbehoefte in de populatie. Studieresultaten (Engeland, 
Finland): 8 tot 10% van de populatie heeft een duidelijke zorgbehoefte van deze mensen 
ontvangt 50 tot 60% geen zorg 
 
Er is dus een hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte (consistent probleem, niet 
enkel in België). Dit komt door: 

- Mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg 
- Beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners 
- ‘Antitherapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten 
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Rond ‘zieke’ populatie 
Wie komt uiteindelijk in de zorg terecht? 

 
Psychiatrisch ziekenhuis 
 
Ambulante gezondheidszorg 
 
Huisarts (h)erkent  
 
Huisarts (herkenning van de huisarts voor psychische problemen komt te 
kort en mensen blijven bij ‘buikpijn’ terwijl ze eigenlijk depressief zijn) 
 
Populatie 
 

‘Subklinische’ mensen nemen dus een 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 van categoriale diagnose en is aandacht voor de ‘zieke populatie’ (naast ziek 
individu) dan ook op zijn plaats. 
 
Organisatie: klassieke visie 
Kenmerken van het echelonmodel: 
 
Gebaseerd op het medisch gezondheidszorgsysteem: 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 
 
Als de hulp mislukt in de eerste lijn of is het niet aangewezen dan zal er vanuit deze lijn 
worden doorverwezen naar tweede en later misschien naar derde lijn. 
 
Echelonmodel: overzicht 
 
Nulde lijn: Cliënt - gezin - familie - sociaal netwerk 
 
Eerste lijn: Laagdrempelige, snel toegankelijke hulp (Bv. CLB) 
 
Tweede lijn: Gespecialiseerde ambulante hulp (Bv. CGGZ) 
 
Derde lijn: Gespecialiseerde residentiële hulp (Bv. Psychiatrie) 
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Omgekeerde piramide 
 

 
Een belangrijke stroom is mensen die van 
lijn naar lijn doorstromen. 
 
Er is ook een stroom van directe verwijzing. 
Bv. Van lijn 1 naar lijn 3 als het ernstig is 
 
Ook is er een stroom in omgekeerde richting 
dat er een terugverwijzing is om van lijn af 
te bouwen 

 
Voorbeelden: 
 
Nulde lijn: zelfzorg en mantelzorg 
Bv. mensen die zorgen voor depressieve partner, ouders die zorgen voor kind met autisme 
 
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 
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Zorgaanbod Over de verschillende lijnen 
 
Eerste lijn 
Dit laagdrempelige, snel toegankelijke hulp, voor kortdurende behandelingen 
 
Overzicht 1ste lijn  

- Medische context (huisartsen) 
Is een belangrijke persoon bij doorverwijzing van mensen wanneer ze psychische 
problemen opmerken (soms doen ze dit onvoldoende omdat ze er niet genoeg voor 
opgeleid zijn)  

- Medische context (kinder- en jeugdartsen) 
Belangrijk bij screening op school of binnen gezinssituaties (vaak detecteren maar 
doorverwijzen voor behandeling)  

- Thuiszorg (thuisverpleegkundigen en paramedici) 
- Politie en justitie 
- CLB en onderwijs 
- Telefonische hulpverleningsinitiatieven 
- Organisaties voor vreemdelingen 
- Plaatsingsdiensten en pleeggezinnen 
- Sociale diensten 
- Welzijnswerk 

 
Eerste lijn: medische context (kinder- en jeugdartsen) 
 
Voor jonge kinderen op het gebied van kind en gezin. Dit zijn artsen met een aanvullend 
diploma in jeugdgezondheidszorg of specialisten in kindergeneeskunde.  
Ze gaan kijken hoe er risico’s kunnen vermeden worden voor de sociale gezondheid van 
kinderen, bv. extreme armoede 
 
Uitgebreid netwerk van consultatiebureaus (laagdrempelig, vrijblijvend, elke gemeente) en 
preventieve zorgcentra (concentratiezones van kansarme gezinnen, met interculturele 
medewerkers en ervaringsdeskundigen in kansarmoede) 
 
Coördineren ook (let op: NIET EERSTE LIJN) 

- De vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) 
- Bijna de ganse kinderopvang 
- De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning  

(CKG’s, dag- en nachtopvang van kinderen in een crisissituatie en ambulante opvang en 
begeleiding van risicogezinnen) 

 
Voor schoolgaande kinderen: Medisch schooltoezicht ingepast in de centra voor 
leerlingenbegeleiding. Dit zijn artsen met bijkomend diploma van schoolhygiënist in 
samenwerking met psychologen in Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) 
Vrijwel alle kinderen worden gescreend, maar is niet verplicht 
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Eerste lijn: CLB en onderwijs 
 
School is sociaal netwerk en kan zo ondersteuning betekenen bij omgaan met psychische 
problemen. Het stimuleren van een positief schoolklimaat als school is cruciaal, samen met 
een inspanningen op gebied van (geestelijke) gezondheid. 
Bv. actief beleid tegen pesten voeren, actief mee bezig zijn, preventief 
 
Ideaal kanaal om Gezondheid, Voorlichting en Opvoedings (GVO) interventies en 
omgevingsacties te plannen en te realiseren 
Bv. Stress, voedsel, verslaving, ... 
 
Streefdoelen: Ruim begrip van gezondheid, leerlingenparticipatie, teamwork, schoolgebouw 
en omgeving, positief zelfbeeld van leerlingen, relaties tussen leerlingen, leerkrachten en 
personeel, voorbeeldfunctie, etc. 
 
Vier kernopdrachten 

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

 
Eerste lijn: telefonische hulpverleningsinitiatieven 
 
Telefonische hulpverlening 

- Anoniem (Discreet, vertrouwelijk en veilig) 
- Permanent (tele-onthaal 106) Vooral buiten de kantooruren en bij een crisissituaties 

(water aan de lippen) 
- Je krijgt een vrijwilliger als gesprekspartner: gaan vragen stellen, emotieventilatie zodat 

beller wat afstand kan nemen en helder kan denken om zelf tot oplossing te komen 
 
Er is crisisinterventie, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing 
 
Eerste lijn: Organisaties voor vreemdelingen 
 
Er is een toenemende ervaring in interculturele hulpverlening, maar de factor cultuur krijgt 
maar langzaam ingang in de hulpverlening bij ons. Er is dringend nood aan interculturele 
hulpverleners. 
De hulpverlening in ons land is nog te veel gefocust op de ‘gemiddelde Vlaming’.  
 
Een multiculturele samenleving is een complex gebeuren 
Verschillende mensen uit verschillende culturen hebben verschillende problemen en talen.  

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

 
Doorverwijzing is niet evident, maar is aan het beteren 
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Eerste lijn: thuiszorg (thuisverpleegkundigen) 
 
Afbouw psychiatrische bedden is nodig, maar alternatieven zijn noodzakelijk 
Wanneer je iemand opneemt in een psychiatrie wordt die uit een sociaal netwerk gehaald, 
terwijl een sociaal netwerk belangrijk is voor herstel 
Bv. Beschut wonen (BW) en Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 
 
Maar een grote groep valt nog uit de boot 
 
=> Psychiatrische thuiszorg 
 
Verdere uitbouw van psychiatrische thuiszorg  
 
Er is vroege detectie en vroege interventie omdat die mensen effectief thuiskomen. Door 
vroege detectie vaak een preventie van opname en/of verergering symptomen en klachten 
Bv. zelfverzorging gaat achteruit, of er wordt niet meer gekuist 
 
Uit onderzoek blijkt dat dit een goede aanpak is voor acute psychiatrische cliënten die geen 
gevaar betekenen en bij wie de familie openstaat voor behandeling 
 
Begeleiden van chronische cliënten met het oog op betere handhaving in de maatschappij 
en vroegtijdig herkennen van terugval 
 
Artikel 107! (www.psy107.be)  
 
Politie en justitie 
 
Politionele (gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie) en justitiële (parketten, 
rechtbanken, gevangenissen) diensten. Belangrijke rol bij praktische kant van 
doorverwijzing.  
 
Deze zitten op alle echelons 
Bv. Politie= 0-1, Gevangenissen/internering = 3 
 
Verschillende situaties waarbij politie van belang is: 

- Eerste opvang van mensen met psychosociale problemen en crisisinterventie 
Bv. slachtoffers van geweldmisdrijven, natuurrampen, verkeersongevallen, gijzelingen, 
gewapende overvallens, terugbrengen verdwaalde dementerende bejaarde, melden 
slecht nieuws aan nabestaanden, ... 

- Verwijzing naar andere voorzieningen 
Bv. Drugbeleid, verwijzing naar een vluchthuis, zelfhulpgroepen, buurtwerk, 
straathoekwerk, huisarts, CLB, OCMW, PAAZ, ... 

- Van strikt preventieve aard (eerste aanspreekpunt) 
Preventieambtenaren (o.a. Psychologen voor politie die zelf met moeilijke situaties te 
maken hebben 
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Algemeen welzijnswerk 
Zeer breed doelpubliek: mensen in nood en crisis. Dit is een team van hulpverleners: 
maatschappelijke assistenten, psychologen, juristen, artsen, ... 
 
CAW: Centra Algemeen Welzijnswerk 

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

 
Vlaanderen is op dit moment zeer goed aan het investeren in eerstelijnspsychologie, omdat 
2de lijn vaak lange wachtlijsten heeft. Het is de bedoeling dat er eerstelijnspsychologen 
komen die te werk gaan zoals, en samen met huisartsen. Dit om een diagnose te maken, en 
korte hulpverlening als eerste interventies worden gegeven.  
 
Nog een belangrijke speler, is de VDAB. Deze hebben heel wat mogelijkheden voor mensen 
die psychische problemen hebben, maar die toch willen kunnen functioneren en een 
bepaalde job uitoefenen, normale jobs voor deze mensen zijn vaak te stresserend, maar 
VDAB helpt mensen zoeken naar waar omstandigheden waar hij wel goed in kan 
functioneren. 
 
Tweede lijn 
Dit is gespecialiseerde ambulante hulp 
 
Overzicht 2de lijn 

- Privé-psychiaters 
- Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 
- Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) 
- Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 
- Psychosociale revalidatiecentra 

 
Privé-psychiaters 
 
Grootste groep van psychiaters zijn deels institutioneel en werken deels privé, minderheid is 
exclusief privé. (Verwant met psychologen, psychotherapeuten). Psychiaters hebben vaak 
een meer medicamenteuze visie, wat soms wel een nodige toeveoeging is. Een psychiater 
heeft een sterk anoniem karakter en is daardoor waarschijnlijk ondergewaardeerd in 
bijdrage tot geestelijke gezondheidszorg van cliënten. 
 
Belangrijk voor individuen die moeten worden opgenomen, zijn ze vaak consulent voor 
instellingen en organisaties (rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, scholen, ...) 
 
Ze doen vaan ook de diagnostiek bij ernstige psychische problemen. Goed dus om als 
psycholoog diagnostisch mee samen te werkern.  
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Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 
 
Hierbij is er geen registratie verplicht, waardoor we er zeer weinig over weten.  
Klachten: levensmoeilijkheden, met wisselende graad van ernst, een heel brede 
patiëntengroep.  
 
Criteria voor de keuze van een psycholoog: 

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

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

 
Meestal hebben psychologen al enkele jaren ervaring, het is niet iets die we doen direct na 
het afstuderen omdat we nog te weinig ervaring hebben op het vlak van diagnostiek en er is 
nog te weinig specialisatie. Meeste hebben wel een psychotherapie opleiding gevolgd, want 
dit is echt een grote meerwaarde. Een goede integratie binnen een zorgnetwerk is cruciaal 
 
Supervisie: bij een oudere collega te raad gaan om te vragen wat je kunt doen 
 
Intervisie: clubjes van mensen op het zelfde ervaringsniveau om moeilijke casusen te 
bespreken 
 
Centra geestelijke gezondheidszorg 
van 20 maart 1975 
 
Diensten met 1 of meer equipes, multidisciplinair samengesteld: 

- (Kinder)psychiatrische functie 
- Psychologische functie 
- Maatschappelijke functie 

 
Onder leiding van een in de neuropsychiatrie gespecialiseerde geneesheer.  
Dit staat tegenover een psycholoog, die vaak veel geld kost, en dat is een drempel voor een 
groot deel van de populatie. Soms verschillende equipes --> kinder- en jeugdequipe 
 
 
Er is contact met het normale leefmilieu van de cliënt en er zijn functionele 
samenwerkingsverbanden met ziekenhuisdiensten,psychiatrische zieknehuizen, eerste en 
derde lijn. 
Hier staan vaak wel wachtlijsten voor op: het is redelijk streng wie daar binnenkomt. 
 
Ambulante psychotherapie 

- Diagnose 
- Psychopathologie 
- Psychosomatische problematiek 
- Relatieproblemen 

Preventie (Alcohol en drugspreventie) 
Geeft ook dienstverlening naar eerste lijn 
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Klachten 
 
Kinderen en jongeren: Relatieproblemen (46.6%), Gedragsproblemen (24.2%), Psychische 
problemen (20.8%), Specifieke andere klachten (18.5%), Verwerkingsproblemen (15.9%), ... 
 
Volwassenen: Psychische problemen (57.0%) Relatieproblemen (46.2%), Afhankelijkheid van 
middelen (15.8%), Problemen met sociale inschakeling (14.1%), Verwerkingsproblemen 
(12.4%), ...  
 
Werkwijze 
 
Aanmelding bij huisarts, andere diensten, zeer divers à Intakegesprek (soms centrale 
intaker, diagnostiek) en Teamvergadering 
 
Psychotherapie 

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

 
Psychiatrische consultaties 

- Sommige centra behoren tot 1 model, maar meestal multi therapeutisch (verschillende 
modellen)  

- Residentiële doorverwijzing mogelijk 
- Tijdsduur is meestal onbeperkt, wel registratie 

 
Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 
 
Psychiatrische spoedgevallen en crisissituaties. Er is een toename in het aantal hulpvragen, 
namelijk een overwicht van: jongvolwassenen, vaker mannen dan vrouwen, zwakke SES en 
maatschappelijke marginalisering 
 
Klachten: 

- Depressie, psychotische verwardheid, middelenmisbruik samen 70% van de 
aanmeldingen 

- 15% met gedragsproblemen (soms agressie) en/of suïcidepogingen 
- 10% heeft situationele problemen (crisis in leefomgeving) 

 
Primaire doelstelling is reductie van acuut fysiek en psychiatrische risico.Dit iImpliceert 
farmacologische of gedragsmatige interventies. Zo wil men ontwikkeling van ernstige 
pathologie en lijden voorkomen 
 
Lage drempel om hier binnen te gaan door een makkelijke toegangspoort, 70 tot 80% komt 
op eigen initiatief (zelf de stap zetten). Toegankelijkheid is gekoppeld aan nabijheid, 
onmiddellijke beschikbaarheid en doorzichtigheid. Er is 24-uursopvang, zeven dagen op 
zeven. Bv. Upsie in gent voor dringende psychische problemen. 
 
Goede doorverwijzing cruciaal in dergelijke instellingen 
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Psychosociale revalidatiecentra 
 
Specifieke behandelingsvorm: mensen met psychische kwetsbaarheden die competenties en 
die steunende netwerken laten ontwikkelen die nodig zijn om een behoorlijk zelfstandig 
leven in de maatschappij (opnieuw) mogelijk te maken 
 
Geen specifieke doelgroep in psychiatrische terminologie 
 
Grijze zone: psychische stoornissen, maar meestal verbonden aan andere problematiek 
(neurologisch of ander somatisch lijden) 
 
Bewust van resterende mogelijkheden én van kwetsbaarheden. Kan ambulant, semi-
residentieel of residentieel zijn 
Ambulant: 1 keer per week gaan, residentieel: geïnterneerd daar blijven 
 
Zorgaanbod 3de lijn 
 
Algemeen ziekenhuis 
Geen expliciete opdracht, wel belangrijke speler 
Heeft in de derde lijn als functie om mensen een psychologische ondersteuning te bieden bij 
zaken zoals terminale ziekten die stress induceren 
 
AZ is laagdrempelig aanspreekpunt:  

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

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

 
Paaz en pauz 
(de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis) 
Urgentiepsychiatrie: Mensen die een kortdurige opnamen nodig hebben om tot rust te 
komen, en dan verder doorverwezen te worden naar een meer ambulant netwerk 
 
Werkwijze 

- Aanmelding 
- Observatie en informatieverzameling: mensen gaan functioneren binnen een leefgroep, 

en zo gaan ze informatie verzamelen over de persoon  
- Stabiliserende interventies (bio-psycho-sociaal): op het moment dat er nog geen 

medicijnen worden genomen, kan dat hier opgestart worden in samenspraak met de 
psychiater+ hier worden vaak groepstherapieën gegeven, dag-nacht ritme herstellen…  

- Indicatiestelling, eerste voorlopige probleemstelling/diagnose: deze mensen zien 1à2x 
een klinisch psycholoog per week en de rest in groepstherapie 

- Doorverwijzing voor vervolgzorg (soms ook in PAAZ) 
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Kortdurende behandeling:  
- Intensieve observatie, diagnostiek, psychiatrische en psychotherapeutische 

behandeling (via opname rust brengen) 
- Vaak een eenmalige of eerste psychiatrische decompensatie 
- Ambulante zorg nadien (polikliniek) 

 
Diagnostiek: 

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

 
Therapie:  

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

 
Activatie: 

- Stimuleren van terug opnemen van gedrag, begrenzen 
Bv. bij psychotische cliënten: nood aan activeren en structuur (sociale dimensie tijd) 

 
Team: samenwerken om te komen tot handelingsplan 

- Verpleegkundigen: sociotherapie, dagelijkse zorg, ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven) 
- Ergotherapeuten: herstellen van dagelijkse functioneren 
- Psychomotorisch therapeut: mobiliserenen therapie 

 
Doorverwijzing: 

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

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

problematiek Bv. ernstige verslaving, dementie, ... 
 
Psychiatrisch centrum 
Onderscheid tussen ‘cure’ of behandeling en ‘care’ of zorg en begeleiding 
 
Soorten PC 

- Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ),  
- Psychiatrische Verzorgingstehuis (PVT) 
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Psychiatrisch Verzorgingstehuis:  
 
Verblijfspsychiatrie voor oudere populatie: Personen met een langdurige en gestabiliseerde 
psychische stoornis die geen ziekenhuisbehandeling meer vergen, niet in aanmerking komen 
voor opname in rust en verzorgingstehuis wegens psychische toestand, niet in aanmerking 
komen voor beschut wonen, geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht, 
nood hebben aan continue begeleiding of voor personen met een mentale handicap die aan 
dezelfde voorwaarden voldoen 
 
Permanente begeleiding (in tegenstelling tot discontinue begeleiding in beschut wonen) 
 
Algemeen psychiatrisch ziekenhuis (cure): 
Verschil tussen cure en care: cure is genezen, care is onderhouden 
 
opname-afdeling: 

- deze is beperkt in tijd: 2 à 3 maanden 
- Er wordt vooral diagnostiek gedaan (verschil met PAAZ: specialisatie) 
- Een kortdurende behandeling 

 
Behandel – afdeling 

- Psychosen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, 
eetstoornissen, trauma, ...  

- Resocialisatie: reïntegratie in normale leven 
- Rehabilitatie: langdurige behandeling: 1 tot 2 jaar 

 
Het is zeer multidisciplinair: Programma’s differentiëren volgens: 

- Psychopathologie (psychosezorg, verslavingszorg, eetstoornissen, ...) 
- populatie (kinderen, juridisch statuut, ...) 
- combinatie (forensische eenheid voor seksueel afwijkend gedrag, ...) 
- Werkwijze (gedragstherapeutisch, resocialisatie, ...) 
- Modaliteit (voltijds, polikliniek, ...) 
- Open versus gesloten 

 
Er is ook psycho-educatie, terugvalpreventie, informatie en voorlichting 
 
Belangrijke momenten binnen de derde lijn 
 
• Psychiatrische opname & acute psychiatrie 
• Residentiële psychiatrische behandeling en verzorging 
• Psychiatrische rehabilitatie en resocialisatie 
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Gedwongen opname 
 
Wanneer “Geestesziekte”: 

- Gevaar betekenen voor zichzelf of samenleving, het gevaar moet heel acuut zijn!  
- Weigeren zich te laten behandelen 
- Geen ander therapeutisch alternatief mag mogelijk zijn, alles moet geprobeerd zijn 
- Dit mag niet gebeurd zijn in de context van een misdrijf, dan is er justitie, dit gaat om 

geesteszieken 
 
Er zijn twee procedures 
• Gewone procedure 
• Spoedprocedure 

 
Gewonde procedure:  

- Verzoekschrift: Neer te leggen op het vredegerecht, kan ingediend worden door elke 
belanghebbende 

- omstandig geneeskundig verslag nodig van max.15 dagen oud 
 
Spoedprocedure: 

- Hoogdringendheid: In spoedeisende gevallen kan de Procureur des Konings beslissen 
tot de ter observatieneming 

- Het is belangrijk dat een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisende karakter 
aantoont 

- Beslissing van korte periode en zodra de crisissituatie afgelopen is, kan de opname 
opgeheven worden 

- Mensen worden opgepakt door de politie en worden naar een PAAZ of PC gebrachtà 
dit kan enorm traumatiserend zijn; mensen gaan niet echt meewerken 

 
Behandeling start binnen de gesloten afdeling deze is er ook specifiek voor uitgerust. Bij de 
verdwijning wordt politie en gerecht ingeschakeld. Uitgangsvrijheden kunnen verworven 
worden door de patiënten 
 
Geïnterneerden 
 
Na plegen van delict, een psychiatrische behandeling primeert op gevangenisstraf. Wel in 
een gesloten afdeling. Soms gespecialiseerde instellingen; soms algemene psychiatrie.  
 
Dit is een zware belasting voor mensen in het behandelmilieu 
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Therapeutische gemeenschap 
Een algemene afdeling zou met bv. middelengebruik niet zo goed om kunnen gaan om het 
tegen te gaan of om de ontwenningsverschijnselen te reguleren. 
 
Dit zijn dus drugvrije therapeutische gemeenschappen (eventueel wel medicatie) met een 
intensief langdurig programma met het oog op het stopzetten van de verslaving aan alcohol 
of illegale drugs en het drugvrij integreren in de samenleving 
 
Fysieke ontwenning gebeurt in een aan de therapeutische gemeenschap verwant 
crisisinterventiecentrum of medische setting. De therapeutische gemeenschap wordt 
geplaatst naast talrijke semi-residentiële en meer laagdrempelige programma’s 
 
Doelstelling varieert van ‘harm reduction’ tot drugvrije reïntegratie  
(Familiaal, wonen, werken, ...) 
 
Aantal verwijzingen staat onder druk van justitie. Eerst intake en daarna opname 
 
Uitsluitingscriteria:  
Bv. Aanwezigheid primair psychiatrische pathologie (nu al afgezwakt, nu al speciale TG voor 
dubbele diagnose) 
 
Eerder jonger publiek (18 en 35 jaar). Behandeling in aantal sterk gestructureerde fasen. 
Heeft een werkstructuur: keuken, huishoudelijk werk, administratie  
 
Community as method: werkstructuur van de communie is het vehikel dat gehanteerd wordt 
voor het therapeutisch traject Daarnaast familiewerking, encountergroepen 
 
Jeugdhulpverlening 
 
Decreet integrale jeugdhulp 
 
Op 1 maart 2014 werd het jeugdhulpverleningslandschap volledig hertekend in Vlaanderen 
en Brussel. Verschillende sectoren werken nauw samen om de gepaste jeugdhulp aan te 
bieden aan kinderen en jongeren. 
 
Kernopdracht: beter samenwerken om sneller de gepaste hulp te bieden 
 
Doelstelling van het nieuwe decreet: 
• Vermaatschappelijking van de jeughdhulp 
• Toegankelijkheid van heugdhulp verbeteren 
• Crisisjeugdhulp aanbieden 
• Gepast omgaan met verontrustende opvoedingssituaties  
• Continuïteit in de hulpverlening garanderen 
• Maximale participatie van de cliënt 
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Intersectorale toegangspoort 
 
Een vlaamse overheidsdienst van het agentschap jongerenwelzijn, afdeling continuïteit en 
toegang. Per provincie is er een toegangspoort. 
 
Er is zowel rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp als niet rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp. Deze niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp zijn afgebakende typemodules 
voor hulpvragen met een ingrijpende ondersteuningsnood. 
 
Niet rechtstreeks toegankelijke hulp 
 
• Perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg  
• Opvang en begeleiding en verblijf in een residentieel centrum (VAPH / BJB) 
• Langdurig verblijf in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning  
• Opname in een OBC/OOOC 
• IPO: Huis aan Zee (De Haan) (De Vloedlijn), De Steiger (Koksijde), Pottelberg (Kortrijk) 
• De Rijzende Ster (Kuurne) 
 
Organisatie van zorg: Nieuwe visies & Innovaties in de zorg 
 
Huidig aanbod: 
Gebaseerd op historische organisatie, op een ‘ziektemodel’: De focus ligt op genezing en op 
expertiseniveau’s van de organisatie? 
Vanuit het medische en psychiatrische kader, vanuit een ziektemodel, de klachten reduceren 
van de patiënt. Proberen om iemand die ziek is zo veel mogelijk te behandelen op een zo 
laag mogelijk lijn, tot het echt nodig is om naar een hogere lijn te gaan, om uiteindelijk weer 
te zakken en ook terug te genezen (nulde lijn) 
 
Veld is in transitie, het is aan het veranderen. Mensen zijn bezig om te kijken of er 
alternatieve modellen bestaan voor dit model.  
Bv. reorganisatie van de jeugdhulpverlening. 
Is het wel goed voor mensen met mentale problemen om zorg te geven op verschillende 
lijnen waartussen ze moeten switchen, is dit wel omvattende zorg?  
 
à Nieuwe GGZ 
 
In Nederland bijvoorbeeld, wordt de zorg meer bepaald in functie van financiële middelen, 
zorgverzekeraars bepalen wat al dan niet wordt terugbetaald.  
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Definiëring van gezondheid 
 
Gezondheid = De afwezigheid van ziekte plus welbevinden 
Iemand is in staat zijn potentieel en welbevinden te bereiken. Duidelijk gebaseerd op een 
ziektemodel 
 
Vs. 
 
Gezondheid = Het vermogen zich aan te passen en een zinvol leven te lijden, gegeven 
psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen 
Kriterium van afwezigheid van ziekte is veel minder aanwezig, hier is het meest essentiële 
dat je een zinvol en aangenaam leven kunt leiden, ook gepaard met het omgaan met je 
mentale problemen.  
 
Bv. Ondanks de aanwezigheid van heel erg beperkende angstsymptomen, zien we dat het 
vaak wel echt mogelijk is om deftig te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Niet alles 
wordt bepaald door de ziekte.  
 
Vergelijking:  

 
 
Oud GZModel 

 
Nieuw GZmodel 

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 

 
Huidig zorgaanbod 
 
Patiëntperspectief tegenover het professionele perspectief 
 
Je doet je eigen verhaal, met zijn betekenis, je hebt de relatie met je therapeut, je hebt 
klachten,  dat worden symptomen, en je wordt gediagnosticeert met een ziekte.  
 
We gaan van eigen verhaal naar een ziekte: dit kan leiden tot potentievervreemding. Hoe 
meer we het perspectief op de patiënt leggen, hoe kleiner de kans is op 
potentievervreemding.  
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Nieuwe GGz voorstel: 
Uitgangspunten: 

- Eigen regie, inspraak, bepalingsrecht, ideeën van de patiënt staan zeer centraal.  
Kijken wat de persoon zelf wil, waar er nood aan is 

- Focus op zinvol bestaan, waarbij aandoeningen geen reden mogen zijn om geen zinvlol 
bestaan te leiden 

- Vraaggerichte zorg, de patiënt neemt de stap om tot hulpverlening te stappen 
- Vermaatschappelijking van zorg 

Er zijn te weinig psychologen en ze zijn veel te duur. Bij investering stijgt de vraag, de 
stap is makkelijker te zetten als het laagdrempeliger en goedkoper is 

- Prominente plaats voor ervaringsdeskundigheid 
Patiënten kunnen samen met hulpverleners in groepen ervaringen uitwisselen, dat zou 
voor de patiënten heel goed zijn om zo eens anderen te horen en andere 
perspectieven. 

- Ondersteunende rol voor mhealth (mobile health) en ehealth (online via internet)  
Heel veel verschillende internetbehandelingen, mobiele behandelingen 

 
Indeling in 3 categorieën:  
 

1. Psychische klachten als signaal voor verandering: omgeving veranderen om de 
depressieve symptomen te verminderen 
Bv. scheiden, nieuwe levensfase, verandering 

 
2. Psychische klachten als signaal voor kwetsbaarheid: voldoende zorg en hoe zorgen 

we ervoor dat deze groep het maximaal uit zijn leven haalt 
Bv. Langduriger, hervallen  

 
3. Psychische klachten als signaal voor herstelproces: meer dan enkel symptomen, maar 

ook persoonlijk en sociale participatie mee in rekening brengen 
Kijken wat voor invloed de aandoening op de persoon heeft gehad, hoe revalidatie 
het best verloopt, ook sociale factor is hier zeer belangrijk! ‘resocialiseren’. 

 
Huidig zorgaanbod:     Nieuw GGz alternatief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuw alternatief: 1 op 1 is er wel nog steeds, maar er wordt meer gekeken naar E-
community, meer zelfinspraak in zorg.   
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Zorginnovaties: 
 
Ehealth & Mhealth mogelijkheden: 

- Diagnostiek (vb. online dagboek: afh. Van je type problematiek kunnen mensen 
dagelijks iets registreren, waardoor je sneller aan de slag kan gaan, want beiden weten 
het al)ónu: zelfrapportage, maar enorm onderhevig aan biases en aan wat je als HV 
vraagt+ zeer beperkt (je kent geen details over wat er in een langere tijdsperiode is 
gebeurd) 

- Blended therapie (vb. think life: een andere manier om met suïcidale gedachten om te 
gaan): 1op1 therapie combineren met online mogelijkheden  

- E-communities (vb. psychosenet): goede bron van informatie  
- Therapie: kan je al als eerstelijn-opstap, kijken naar deze vorm van therapie 

 
Mogelijkheden voor multidisciplinaire innovatieve zorg 
=> Aandacht voor (ethische) uitdagingen 
(dagboekdata). Was initieel een onderzoek naar vroege symptomen van depressie, om naar 
de processen te kijken die voorafgaan aan depressie, specifieke transities, fluctuaties in 
stemmingen, kunnen aangeven dat een patiënt in aanmerking komt om een depressie te 
ontwikkelen. Maar is dit ethisch? Laten we iemand depressief zijn, is dit vertrouwelijk om 
mensen te analyseren.  
 
Veel verschillende gebundelde factoren kunnen impliceren dat iemand een depressie kan 
ontwikkelen. Er kan op basis van vele data vandaag zeker zo’n predictiemodel worden 
gemaakt.  
 
Baseline = antidepressieve medicatie ener zijn zeer veel zaken bijgehouden gedurende een 
lange tijd (X-as)  
 
SCL 90= schaal van depressieve klachtenà eerst gedaald en dan gestegen; vervolgens keek 
men naar de dagboekitems: Positief affect, negatief affect, piekeren, mentale onrust à De 
items zijn gekozen voor deze persoon en stijgen naarmate de depressie toeneemt (behalve 
positief affect)  
 
Wat zijn de meest bepalende emoties die de rest doet bewegen om te bepalen waarbij 
gewerkt moet worden om hem/haar te helpen?  
 
Inzet en voordelen: 
Ehealth en Mhealth mogelijkheden: 

- Vergroten eigen regie en keuzevrijheid 
- Drempel verlangend, destigmatisering 
- Onafhankelijk van plaats en tijd 
- Contact in de eigen omgeving 
- Beter aansluiten bij de gebruikservaring 
- Eenvoudiger voortgang bijhouden en bewaken 
- Grotere openheid cliënt 
- Uitgebreidere informatie 
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Potentiële risico’s 
 
• Het mag geen vervanger worden van menselijk contact 
• Is het doel nog steeds de persoon helpen? 
• Wat gaan we doen met alle data? Privacy blijft belangrijk 
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Ethiek en deontologie 
 
Ethische vraagstukken en psychologie:  
Ethische kwesties komen in het dagelijkse leven voortdurend voor. Onderzoekers stellen zich 
de vraag in hoeverre ze mogen ingrijpen in het leven van de mens. Dit zijn onze ethische 
dilemma’s. Ethische kwesties komen ook voor op vlak van gezondheid en in de psychologie 
 
Concrete situaties waarbij het belangrijk is om na te denken vanuit wat we handelen: 
Bv: wanneer mogen we iemand met dwang vastbinden? 
 
Ethische dimensie in visie op de mens, op normaliteit-abnormaliteit, finaliteit therapie, 
verhouding therapeut-patiënt…  
Bv: in welke mate mogen we gebruik maken van dwang in residentiële settings (mensen die 
opgenomen zijn)?  
Bv: in welke mate mag euthanasie voor psychisch lijden? 
 
Ehtische begrippen 
Ethiek en moraal wordt vaak door elkaar gebruikt. Dit is niet problematisch, maar als we ze 
uit elkaar halen dan is ethiek de studie van de moraal, de studie die rationaliteit kritisch en 
systematisch bestudeert en bevraagt. 
 
Ethiek bestudeert en bevraagt systematisch en kritische onze moraal. Onze moraal is het 
samenhangend geheel van opvattingen over wat waardevol is in het leven.  
 
Moraal 
Morele vragen en morele opvattingen, we staan niet altijd stil bij morele keuzes. 
Bv: vegetariër zijn is vaak een morele opvatting dat je dieren geen pijn wil doen 
 
Moraal gaat over opvattingen over hoe we moeten leven. Het gaat dus over waarden en 
normen dat vaak verbonden zijn aan een levensvisie, een ideaal. Dit behoort tot onze 
identiteit. We kunnen het niet afleiden uit de wereld, want het zijn keuzes die we zelf maken  
 
Moraal kan intuïtief zijn, maar dat kan ook rationeel zijn, of emotioneel. Opvattingen zijn 
ook niet statisch: ze veranderen doorheen de geschiedenis en doorheen ons eigen leven  
Bv: hoe denk je over romantische relaties? 
 
Opvattingen komen voor op verschillende niveaus 

• Micro: hoe gaan we om met elkaar in concrete intermenselijke relaties?  
• Meso: Bv: een kledingzaak weigert om te werken met een textielbedrijf die werkt 

met kinderen of Bv: hoe gaat een instelling om met isolatie? 
• Macro: culturen en maatschappijen. Hoe gaan we een samenleving inrichten?  

Bv: hoe vangen we vluchtelingen op?   
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Waarden: omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven. Abstract 
cognitieve begrippen 
 
Normen: handelingsvoorschriften, geven concrete inhoud aan waarden, wat doen mensen 
concreet 
 
Normen worden onderverdeeld in morele normen en fatsoennormen. Morele normen gaan 
over morele vraagstukken. De fatsoennormen zijn niet-neergeschreven normen, over hoe 
we met anderen moeten omgaan (bv. Etiquette). Kinderen maken al heel jong intuïtief een 
onderscheid hierin, maar de grens blijft vaag. 
 
Juridische normen zijn normen die vastgelegd in een wettelijk kader. We handelen hier niet 
altijd naar omwille van onze moraal. 
Bv: vluchtelingen mogen hier niet zien, maar toch vangen we ze op 
 
Deugden gaat over een eigenschap van mensen. Het gaat over waarden die je je eigen 
gemaakt hebt. 
 
Ethiek 
Ethiek is de moraalwetenschap. Er zijn verschillende vormen van ethiek en dus verschillende 
ethische theorieën 
 
Heersende opvatting: We gaan cultuur bestuderen en we gaan na wat mensen beschouwen 
als goed handelen en welke argumenten ze hiervoor hebben. Hoe zouden mensen zich 
moeten gedragen? 
 
Beroepsethiek of de deontologische code voor psychologen: dit zijn principes van handelen 
die ons voorgeschreven worden. Meta-ethiek gaat over de meer fundamentele vragen 
 
We zijn niet volledig in staat om de waarden en normen van een andere cultuur te begrijpen 
aangezien wij in een andere cultuur leven. Mensen zijn heel verschillend. Behandelen we 
mensen als gelijken?  
Bv: hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten? 
 
Ethos betekent zede of gewoonte (cf. moraal). We doen een systematische reflectie op 
morele vragen onder invloed van rationele argumenten 
 
Descriptieve ethiek is het beschrijven van de feitelijke moraal in een gemeenschap 
 
Prescriptieve of normatieve ethiek: voorschrijven principes voor moreel handelen 
 
Meta-ethiek: studie van fundamentele morele vraagstukken 

• Zijn waarden universeel of cultureel gebonden? 
• Zijn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun daden? 
• Zijn mensen gelijk? 
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Ethische/normatieve theorieën 
De beslissingen die wij nemen als psycholoog, hebben niet alleen een impact op de cliënt, 
maar ook op de omgeving 
 
Theologische of gevolgenethiek 
Beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen. Het is dus de 
ethiek die een handelingen afweegt op basis van de gevolgen en het doel dat men wil 
bereiken. 
 
Hume vertrok vanuit de drijfveer dat de mensen moeten streven naar zoveel mogelijk genot 
en zo weinig mogelijk pijn.  
 
Mill en Benthem hebben dit verder uitgewerkt in een utilitarisme. Het gaat over handelingen 
die de beste gevolgen hebben voor zoveel mogelijk mensen. De bedoeling is om alle 
gevolgen in rekening te brengen. Hierin zit de moeilijkheid omdat je niet alle gevolgen kan 
inschatten, je kan de keten van reacties dat jouw handelingen veroorzaken, niet inschatten  
 
Regelutilisme: Je kan moeilijk voor elke handeling die je stelt de afweging maken. Hierdoor 
werd er gedacht of we voor bepaalde situaties kunnen nadenken over de gevolgen die we 
willen 
 
Heiligt het doel de middelen? Mogen we elk middel gebruiken om een doel te bereiken? Dit 
is opnieuw niet gemakkelijk af te wegen 
 
Mill maakte een onderscheid tussen de intellectuele en spirituele gevolgen  
Bv: je mag kinderen dwingen om op schoolbanken te zitten omdat het zal leiden tot meer 
kennis 
 
Er is geen enkele theorie die niet tot conflicten en moeilijkheden leiden. We moeten bij elke 
theorie de gevolgen in rekening te brengen 
 
Moeilijkheden zijn dus:  
• Mogelijkheid om gevolgen in te schatten? 
• Heiligt het doel (altijd) de middelen? 
• Vele soorten pijn, vele soorten genot… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lowie Demeyere 
 

101 

Deontologische of beginselethiek 
Deon = plicht; logos = rede 
 
Wat is een moreel juiste handeling los van wat de uitkomst is? In veel situaties zien we dat 
we dit in rekening brengen  
Bv: gooit iemand een glas expres kapot of was dit een ongeluk? De uitkomst is 2 maal 
hetzelfde, namelijk het glas is kapot 
 
Plichtenethiek: we moeten handelen vanuit een bepaalde waarde, gelijk in welke context we 
zitten. 
Bv: mag je een brood stelen als je in armoede zit?  
 
Religieuze morele richtlijnen zoals de Koran, de 10 geboden hebben een andere basis dan 
bijvoorbeeld de ethiek van Kant. De ethiek van Kant is gebaseerd op de rede: via de rede 
komen we tot een aantal principes.  
 
Onze beroepscode sluit het meest aan bij een deontologische ethiek. Dit betekent niet dat 
we helemaal geen rekening zullen houden met de gevolgen. Het volledig absolute is vaak 
niet bruikbaar 
 
Kant is de vertegenwoordiger van de beginselethiek. De mens moet zich door de eigen rede 
laten leiden. De mens moet zo redelijk zijn dat hij beseft dat hij tot eigen regels kan komen. 
De mens heeft dus als grootste doel autonomie: zelf je wetten bepalen.  
 
Ook wil kant streven naar universele waarden.  
 
Categorische imperatief:  
• Je moet handelen op de manier waarop je wil dat wat je doet een algemene wet wordt. 

Je moet willen dat het een natuurwet wordt.  
• Handel ook zo dat je de andere niet enkel als middel, maar ook als doel beschouwd. 

 
Kritieken: 
• Absolute karakter 
• Bestaan universele redelijkheid?  
• Miskennen van verbondenheid tussen mensen 
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Deugdenethiek 
Deugden is niet statisch. Het wordt anders ingevuld in verschillende situaties. Het gaat niet 
meer om een ideale handeling maar nu om een ideaal karakter.  
 
Door een waarde centraal te stellen, kan je vaak zelf een risico lopen en jezelf in een 
gevaarlijke positie plaatsen. De beslissing die je neemt (als bijvoorbeeld psycholoog) kan 
grote gevolgen hebben. Hiervoor kun je terugblikken naar deugden of eigenschappen.  
 
De basis van de deugdenethiek ligt bij de oude Grieken.  
Plato had 4 kardinale deugden die de basis waren voor een goed leven: wijsheid, moed, 
matigheid en rechtvaardigheid.   
 
Aristoteles wordt als grondlegger van de deugdenethiek beschouwd: Hij bekijkt deugden 
breder. Voor hem was deugd de gulden middenweg tussen 2 ondeugden  
Bv: moed is de middenweg tussen roekeloosheid en lafheid  
 
Hij beschreef ook het begrip ‘phronesis’ of ‘de gulden middenweg’. Dit gaf aanleiding tot de 
zorgethiek en tolerantie, en het belang van eigen emoties en zelfzorg.  
 
De actuele zorgethiek situeert de mensen meer in verbondenheid met anderen. Die 
verbondenheid kunnen we niet negeren 
 
Deontologie van het beroep 
 
Beroepscodes 
Regels op zich zijn niet voldoende, daardoor is het belangrijk om de zin van die regels te 
begrijpen. Het is nodig om de onderliggende waarden en gedragsregels te begrijpen en hoe 
je ze kan toepassen. In België is dit wettelijk geldig en er is tegenwoordig een tuft commissie: 
cliënten kunnen hun klachten neerleggen 
 
Ethiek en deontologie liggen nu ook aan de basis van elke vorm van hulpverlening. 
Beroepscodes worden gebruikt als formeel kader: Belgische deontologische code voor 
psychologen  
 
Regels dienen ter bescherming rechten patiënten. Het biedt een kader voor alle psychologen 
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Vier pijlers: 
Je hebt ook de Europese deontologische codes. In alle verschillende codes komen er steeds 
4 fundamentele waarden die op verschillende manieren worden georganiseerd, maar die 
altijd terugkomen. Het is belangrijk om van die 4 basiswaarden te voelen wat er gaande is 
om te achterhalen hoe je moet omgaan met situaties. Met deze basiswaarden leer je voeling 
krijgen door ervaring 
 
• Respect 
• Integriteit 
• Verantwoordelijkheid 
• 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.” 

 
 

1. Respect 
 
Afkomstig van respicere: ‘omzien naar en opnieuw bekijken’. Het is een vorm van 
openstellen ongeacht de situatie zonder snel een waardeoordeel te vormen.  
 
Respect betekent ruimte laten. Openheid is noodzakelijk. In die openheid kan er iets 
verschijnen en iets veranderen  
 
Je gaat niet redeneren in termen van juist of fout. Je gaat je eigen voorkeuren opzijzetten en 
je gaat respect niet verbinden aan voorwaarden 
 
Zelfbeschikkingsrecht: je hebt respect voor de autonomie 
 
Rechten patiënten en plichten hulpverleners: 
• Recht op vrije deelname en inzagerecht (informatieplicht)  
• Zelfbeschikkingsrecht (plicht tot eerbied voor morele waarden) 
• Recht op geheimhouding (zwijgplicht) 

 
Respect voor morele waarden 
In hoeverre ga je mee in het zelfbeschikkingsrecht?  
Bv: Wat zijn de waarden van mensen in verband met relaties?  
 
Therapie is een onvermijdelijk waardegeladen proces. Ook al laat je dit niet merken, 
mensen vangen dit toch op in kleine reacties 
 
Waarden ondervragen is niet gelijk aan veroordelen.  
• Het is noodzakelijk om deze waarden te ondervragen: dit kan ruimte creëren als 

er geen veroordeling in zit  
• Veroordelen van of opleggen van waarden is wel problematisch 
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Zelfbeschikkingsrecht betekent dat je de plicht hebt tot eerbied voor morele waarden 
 
Deskundigheid: bereidheid zijn tot kritische reflectie, beseffen van relativiteit van 
persoonlijke voorkeuren, overdracht en tegenoverdracht, kennis van het breed spectrum 
van waarden (culturele diversiteit) … 
Voorbeeld: In Treatment ‘April’ 
Cf. Verlichtingstraditie: respect als honoreren van autonomie en vrijheid 
 
Debat over nadruk op autonomie en individuele vrijheid: Spanningsveld tussen regelethiek 
en zorgethiek.  
 
Regelethiek:  
Autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid zoals bij Kant. Er is afwezigheid van 
dwang, je mag zelf kiezen wat je wil, we gaan restrictie en beperkingen. Ook de staat mengt 
zich niet met persoonlijke gelegenheden. 
 
Kritiek: dit ontkent dat mensen onvermijdelijk afhankelijk zijn van andere mensen 
Doordat er geen inmenging is kan je kiezen wat je zelf wil doen, maar dit betekent 
niet dat mensen de mogelijkheden en vaardigheden hebben om die vrijheid te 
benutten 
 
Theoretisch vrije ruimte (opportunities and possibilities) ≠ concreet handelings-vermogen 
(abilities and capabilities) 
 
Grote verantwoordelijkheid ligt bij het individu, dit kan wel leiden tot verlamming, dat je 
niets meer durft te doen.  
 
Zorgethiek: 
Zorgethiek legt de nadruk op de positieve vrijheid: mensen moeten geholpen worden om de 
mogelijkheid te hebben om vrij te kunnen zijn. Autonomie kunnen we enkel zien in 
verbondenheid met anderen. We moeten individuele autonomie dus beschermen, zodat er 
een mogelijkheid is tot zelfbestuur.  
 
Kritiek: we bepalen wat de kwaliteit van de keuzes is (ontvoogding van de cliënt of 
zorgverlamming). Er is een spanningsveld tussen niet-ingrijpen en wel ingrijpen bij mensen 
om hen te helpen.  
 
De visie laat ons toe te beseffen dat autonomie verschilt tussen mensen en binnen mensen 
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Beroepsgeheim 
We hebben respect voor iemands innerlijke ruimte. Als cliënt geef je iemand inkijk in je 
innerlijke wereld dat anderen vaak niet krijgen. Er kan een vertrouwensrelatie ontstaan die 
betrouwbaar en veilig moet zijn.  
 
Je kan niet aan hulpverlening doen als de vertrouwensrelatie niet aanwezig is. Kennis die je 
krijgt, zorgt ervoor dat je macht krijgt. Hierdoor moet die kennis goed gekaderd en 
onderbouwd zijn. Vertrouwensrelatie is hier de basis van. 
 
Zwijgplicht is wanneer je als therapeut niet mag doorvertellen wat er binnen een sessie 
wordt verteld. Spreekplicht is wanneer je verplicht bent om iets te rapporteren, vaak in 
juridische context. Spreekrecht is het recht om gehoord te worden. 
 
Als je met mensen werkt, waar je ook moet rapporteren wat er gezegd wordt, zie je dat het 
moeilijk is om een werkzaam proces te voltooien. Dit komt omdat mensen niet open kunnen 
spreken. Er ontstaan conflicten in situaties waar er vooral spreekplicht is. De grenzen zijn 
niet absoluut. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische 
praktijk. 
 
De ethische positie is zo maximaal mogelijk om de vertrouwensrelatie te onderhouden. Het 
betekent niet dat je geen handelingen mag ondernemen om iemand te beschermen, maar 
het is belangrijk om verantwoordelijkheid op te nemen. 
 
Strafwetboek artikels: 
Je moet zwijgen over alle kennis die je krijgt op basis van je beroep. Enkel wanneer je onder 
eed staat (en getuige bent) moet je spreken.  
 
Je mag je beroepsgeheim niet doorbreken wanneer er geen gevaar is voor een individu of 
anderen.  
 
Je mag wel spreken over mensen die in een kwetsbare positie zitten (bv: beperkingen) of bij 
minderjarigen. Ook dit mag enkel wanneer mensen in gevaar zijn.  
 
Als we geen getuige zijn van dreigend gevaar, moet we het gevaar inschatten. Dit is niet 
evident  
 
Het juridische botst met de hulpverleningspositie. Als psycholoog moet je voorrang verlenen 
aan de hulpverlening.  Als er gevaar dreigt, moet ingeschat worden hoe groot dat gevaar 
werkelijk is. 
 
Overzicht:  
Meestal gaat het dus over situaties waarbij je weet dat er handelingen ondernomen moeten 
worden omwille van het gevaar, maar waarbij je afweegt of je jouw beroepsgeheim 
doorbreekt of niet 
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2. Integriteit 
 
Integriteit gaat over de handelingen van een persoon die gebaseerd zijn op eerlijkheid en 
rechtvaardigheid en die gebeuren volgens oprechte en juiste motieven 
à Innerlijke component van integriteit 
 
Je bent bereid je eigen handelingen te ondervragen, dit is niet gelijk aan geen fouten mogen 
maken. Het is zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag.  
 
Verschillende aspecten: 
• Eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke informatie 
• Oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet? Belang van betrouwbare 

communicatie… 
• Rolintegriteit 

 
Rolintegriteit 
In de deontologische code gaat dit over wat er onder onze rol valt en wat verenigbaar is met 
die rol. Er zijn situaties waardoor je niet meer veilig bent in je therapeutische relatie of waar 
je niet meer betrouwbaar bent.  
 
Meervoudige relaties: Welke relaties kunnen we combineren met onze cliënten? Er zijn geen 
absolute regels hierover. Dit is opnieuw een afweging. 
 
Een therapeutische relatie is asymmetrisch, wat tot machtsmisbruik kan leiden. Wat is de 
macht die je als therapeut hebt? Mensen die bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn, zullen 
vaak testen of de therapeut wel veilig is of niet  
 
Dingen moeten geëxploreerd worden en niet zomaar geageerd worden 
 
Het is mogelijk om als therapeut seksuele gevoelens te ervaren voor een cliënt, maar het is 
belangrijk om te beseffen dat het niet toelaatbaar is in de setting van therapie. Zelf met 
instemming is dit schadelijk voor de therapeutische relatie. Er is een grens tussen wat wel en 
wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening.  
 
Er is wel belang van erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties 
therapeut (tegenoverdracht) 
 
Oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen 
 
Wat met geschenken? 
• Geen absolute richtlijnen 
• Primair: openen (onbewuste) betekenis van de gift 
• Andere overwegingen: aard en grootte geschenk, wanneer, frequentie 
• Belang van verschil tussen betaling en geschenken 
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Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie 
• Verschillende opvattingen (plaats-, theorie-afhankelijk…) 
• Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang patiënt, 

ondervragen eigen motieven…) 
 

 
3. Verantwoordelijkheid 
 
Bereidheid zich te verantwoorden voor professioneel handelen. Patiënt staat in vorm van 
afhankelijkheid ten opzichte van de hulpverlener: machtsverhouding 
 
Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven  
 
Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg 
 
Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor 
handelen 
 
Je hebt ook verantwoordelijkheid ten aanzien van het professioneel handelen van collega’s 
 
4. Deskundogheid 
 
Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 
 
Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van 
deskundigheid: 
 
A. Intellectuele deskundigheid: Problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken 

onderscheiden, synthetiseren, verzamelde kennis creatief kunnen toepassen… 
 

B. Vaktechnische deskundigheid: Technische know-how (opleiding en ‘levenslang leren’) 
Zorg voor kwaliteit (cf. EBP) en kennen van grenzen eigen competenties  
=> doorverwijzen als nodig 

 
C. Emotionele deskundigheid: Persoon van de therapeut 

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

 
à Leertherapie, intervisie, supervisie 
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D. Morele deskundigheid: Vermogen om ethisch te handelen, hangt samen met waarden 

Heeft 4 componenten: 
• Ethische gevoeligheid 
• Ethisch redeneren 
• Ethische keuzes maken 
• Uitvoeren van ethisch gedrag 

 
Vraagt kritisch reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke vorming en flexibiliteit 
 
Morele dilemma’s analyseren 
Hulpmiddel: stappenplan rothfusz 
 
1. De situatie in kaart brengen: beschrijving situatie, onderscheid tussen feiten, gedachten 

en gevoelens 
 

2. Het morele probleem vaststellen: dilemma formuleren 
 

3. Handelingsalternatieven verkennen 
 

4. De betrokkenen noemen en hun belangen afwegen 
 

5. De relevante waarden en normen omschrijven en afwegen 
 

6. Een handelingsalternatief kiezen (argumenteer vanuit gevolgenethiek, plichtsethiek en 
deugdenethiek) 
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Gastcollege 1: Relatie en gezintherapie 
 
1. Definitie 
 
Relatie en gezin therapie verwijst naar de “setting” 
met name een vorm van therapie met meer dan 1 persoon (vs. individuele therapie)  
Bv. ouders (en kinderen), partners (koppel), deel van gezin, ... 
 
Dit vraagt specifieke aandacht en vaardigheden 
- relatie cliëntsysteem is hier een meervoudige therapeutische waarbij je ieders 

perspectief moet begrijpen -> empathisch begrip tonen voor elkaar, voor de cliënt, geen 
benadeling 
P1 vs. P2; ouder vs. Ado 
 

- “meervoudige partijdigheid” (niet 1 kant kiezen; elke visie beluisteren, erkennen; sessie 
structureren: elk voldoende tijd om verhaal te doen) 
Alle visies respecteren en iedereen het gevoel geven dat zijn mening er toe doet 
 

- triadische effecten: effecten die optreden in triadische relaties, wanneer je bijvoorbeeld 
empathie toont voor de ene, dat je de andere het gevoel heeft dat zijn gedacht er niet 
toe doet. 
bv. koppel in therapie; beide partners zijn aanwezig: vrouw klaagt over man die te weinig 
thuis is; hv zegt tegen vrouw: “dat moet idd lastig zijn voor je” -> vrouw voelt zich 
erkend, man voelt zich aangevallen -> effect bedoeld voor vrouw heeft ook effect op 
man (monitoren, bespreken 

 
Belangrijk hierbij: wat slecht gaat raap je op! Telkens als je ziet dat er een engatief effect 
opkomt, kun je een meta-communicatie starten om er letterlijk over te spreken en het zo op 
te lossen. 
 
Soms is er meer dan één psycholoog in de therapieruimte nodig, wanneer het monitoren 
van een gesprek te moeilijk is voor 1 persoon, dit heet dan co-therapie. Vooral bij complexe 
gezinssystemen: NSG, gezinnen met veel conflict, onrust, moeilijk te structureren, 
(letten op inhoud en proces is een enorme bron van info, terwijl de therapeut ook nog de 
gesprekennen moet structureren, dit is zeer moeilijk bij meerdere cliënten) 
 
Hiervoor is er soms back-up van een team achter one-way screen die een nabespreking doet 
op de teamvergadering. 
enkel met informed consent van de cliënt  
 
OF reflecting team: na gesprek bespreekt team hun kijk op het probleem & koppel/gezin 
hoort dit = meerstemmigheid, nieuwe zienswijzen binnenbrengen voor het gezin 
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Relatie en gezintherapie verwijst ook naar een theoretisch kader. 
De problemen van de mensen bevinden zich hier niet intrapersoonlijk (binnen) maar 
interpersoonlijk (tussen). Niet intrapsychische conflicten staan centraal (psychoanalyse) of 
bepaalde gedragingen van een individu (leerpsychologie & gedragstherapie) maar wel 
interacties tussen mensen (=gedrag, emotie, cognitie) 
Hoe gedragen mensen zich tav elkaar? Wat voelen/denken ze daarbij -> geeft dit aanleiding 
tot problemen? 
 
Interventies moeten zich dus richten op wat er tussen mensen gebeurt (=gedrag, emotie, 
cognitie) 
 
2. Hoe is men tot deze visie gekomen? Historiek van relatie en gezin therapie 
 
Historiek 
Relatie en gezintherapie is ontstaan in de VS in de jaren 1950. De visie ging radicaal in tegen 
gangbare kijk op problemen in die tijd. Deze visie was dat de oorzaak van psychische 
problemen in de psyche van het individu ligt (intrapsychische conflicten, trauma, verleden, 
onbewuste), zonder rekening te houden met omgeving van individu 
 
Deze visie impliceert een individuele benadering van psychische problemen: 
pharmacotherapie, psychodynamische gezondheidszorg en experientiële gezondheidszorg 
domineren geestelijke gezondheidszorg in jaren 1950-60 
 
ECHTER pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij problemen tussen partners, ouders-
kinderen, gezinnen en problemen met omgeving 
bv. opvoeding van kinderen in kansarme milieus, bij afwezige vader 

 
mogelijke verklaring van klinische observaties 
- genezing van één familielid na individuele therapie zorgt voor ontstaan/verslechtering 

psychologisch probleem bij ander familielid 
- verbetering één familielid -> verbetering probleem ander familielid 
- ontstaan/verergering problemen op het moment van aankomst (geboorte, 

huwelijk)/vertrek (dood, huwelijk, adolescentie) gezinslid 
- Er is herval van “genezen” patiënten na opname & terugkeer naar huis 
 
Dit draagt bij tot groeiende desillusie in individuele therapie 
 
stilaan inzicht: 
- « psychisch zieke » niet enige oorzaak van zijn/haar probleem 
- evolutie psychische problemen is mede afhankelijk van relationele/familiale/omgevings 

factoren 
 
maar HOE dit verklaren? 
-> 1950: onderzoekers interesseren zich in omgeving van patienten, in het bijzonder hun  
« gezin » (meest directe context) 
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onderzoekers (Bateson, Weakland, Jackson, Haley, Watzlawick) 
studie van communicatie in gezinnen waar een gezinslid schizofrenie (herval!!) heeft 
(observatie in ziekenhuis van communicatie hele families, gedurende WE) 
Bv. sommige soorten communicatie (EE, overinvolvement, verwarrende 
communicatie=stressbron) zorgen ervoor dat problemen erger worden, terugval (cave!! niet 
veroorzaken, wel verloop beïnvloeden bij pt met kwetsbaarheid schizofrenie) 
 
1958: Jackson richt Mental Research Institute (Palo Alto) op: gericht op opleiding 
gezinstherapeuten die geleerd werden om link tussen familierelaties/communicatie en 
ontwikkeling van herstel/ziekte bij een van haar leden te achterhalen. Dit is de geboorte van 
de relatie en gezinstherapie 
 
nieuwe epistemologie: van intraindividueel psychisch naar interindividueel (communicatie & 
gedrag tussen mensen beinvloedt aandoening).  
 
Beweging R&G therapie verspreidt zich stilaan naar Europa. Vanaf dan kwam de zoektocht 
naar modellen die interpersoonlijk/gezins(dys)functioneren kunnen beschrijven, uitleggen, 
voorspellen 
Bv. Cybernetica (Wiener, 1948; Shannon & Weaver, 1949); Algemene Systeemtheorie 
(Bertalanffy, 1968); Communicatie- theorie (Watzlawick); ..... 
 
à Master in Relatie & Gezinstherapie 
 
3. Theoretische uitgangspunten in relatie en gezinstherapie 
A. Sociale complexiteit als vertrekpunt 
 
vertrekpunt van relatie en gezintherapie is de 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 (binnen de 
persoon) processen (emoties, cognities, psychofysiologie). clinicus kan interventies beperken 
tot dit niveau MAAR R&G focust zich op individueel, intrapersoonlijk, en 
interpersoonlijk/contextueel niveau 
 
WAAROM?  
 
Het individu gedraagt zich niet alleen; merendeel van tijd zijn we in interactie met anderen 
(sms, twitter, facebook, ...) min 70% van de dag 
 
Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer -> persoonlijke 
relaties zijn belangrijk!  
- Er is een existentiële nood aan verbondenheid van mensen (cross-cultureel) 
- stress-bufferende rol van relaties (sociale steun) 
- goed netwerk is van belang (bv. bij ziekte, geboorte) 
- verankerd met onze biologie: ons lichaam reageert op wat er in onze relaties gebeurt 

(bv. holding hand studies) 
- uitbouwen partnerrelatie/gezin is belangrijk doel in leven 
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Relaties, gericht op de overleving van de soort: holding-hand-studies 
 
proefpersonen in scanner, kijkend naar video monitor; er werd hen verteld:  
- als ze een rood kruis zien -> 20% kans op elektrische schok via een electrode aan de 

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 en geen hand 
 
Hersenactiviteit bij dreiging: activatie in hersenregios (hypothalamus) die geactiveerd 
worden bij fysieke/emotionele dreiging in omgeving 
 
Activatie in conditie 1 (partner) was significant lager dan in andere twee condities. Activatie 
in de hersenregios (hypothalamus) die geactiveerd worden bij fysieke/emotionele dreiging in 
omgeving neemt sterk af wanneer partner fysiek aanwezig is en hand vasthoudt. Dit effect 
leek het sterkst voor vrouwen die een tevreden relatie hadden (Coan, Shaefer, Davidson, 
2006) 
 
! à Biologische systemen reageren op aanwezigheid partner/relaties 
 
Waarom sociale complexiteit als vertrekpunt 
relaties hebben impact op individu:  
- meer « happiness » bij mensen met partnerrelatie: meer geld, meer seks, betere 

gezondheid 
- meeste emoties vinden oorsprong in interpersoonijke relaties (liefde, haat, 

eenzaamheid, jaloezie) 
 
individu heeft impact op relaties (bv. hechting, 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 beinvloed door groepsniveau (vrienden, collega’s, peers, subcultuur) en 
maatschappij (bv. homo in België of Iran).  
 
à individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening zijn als onderdeel van een 
complex sociaal geheel in constante evolutie 
 
individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context, je kan gedrag niet loskoppelen van zijn 
context Bv. klapgeven,«vuur!», vuur in legercontext is schieten, in klascontext evacueren.  
 
niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies 



Lowie Demeyere 
 

113 

B. Individu in zijn context 
 
Dit is een tweede centrale notie van systeemtherapie: een individu/cl en zijn/haar 
problemen moeten continu gesitueerd worden binnen hun ruimere interpersoonlijke, 
sociale, & historische context (Fraenkel, 2006) 
 
mensen zijn het produkt van hun context (niet passief!) 
 
Wat is context? 
 
Gezins- en familierelaties: focus van interventies voor veel systeemtherapeuten 
« Familietherapie » « Gezinstherapie » 
 
Belang van de context kan hier tot gezin en familie herleid worden,maar moet niet  
bv. student op kot -> eerder kijken naar medestudenten, studentenvereniging, vrienden, 
kotgenoten, partner, sociaal leven op kot, .... 
 
sociale netwerk (vrienden, collega’s, buren, ...) 
 
publieke systemen rond individu (school, kinderopvang, CLB, jeugdrechtbank) 
 
Groepen, subculturen, sociale klasse 
Bv. Nerds of macho’s 
 
Maatschappelijke waarden en 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? 
 
voor elke client stellen we ons de vragen:  
- hoe wordt client (denken, voelen, doen) door al deze aspecten van zijn/haar context 

beinvloed en vice versa?  
- welke contextfactoren zijn probleeminstandhoudend en welke probleemoplossend?  
 
Het is belangrijk als therapeut dat je je focus legt op sterktes/gave terreinen!!! (typisch R&G) 
 
Elk niveau (indiv/relat/soc/...) is een aangrijpingspunt voor interventie 
Bv. delinquent gedrag bij adolescent  
(werken met individuele skills voor emotieregulatie; communicatieproblemen rond 
autonomie/hierarchie in gezin; deviante peergroup; ....) dus systemisch denken 
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Klinisch belang van context 
fundamenteel onderzoek toont belang van contextuele factoren op functioneren van 
individu, koppel, gezin aan (therapie = 1u/week vs. context = 167u/week) 
 
DUS deze context in rekening brengen bij assessment, case- formulation, interventies 
verhoogt therapeutische impact 
Bv. kindermishandeling 
 
Fysieke mishandeling/ verwaarlozing 
Opzettelijk verwonden/vergiftigen van een kind, meestal intra-familiaal, met negatief effect 
op de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Dit is een zeer complex proces: 
 
kind met bepaalde karakteristieken die hem/haar kwetsbaar maakten voor mishandeling 
(jonger dan 5, ontwikkelingsachterstand, ziekte, moeilijk temperament, agressief gedrag) 
(INDIVIDUEEL) 
 
kwetsbare ouder: misbruikte ouder, psychologische problemen, beperkte skills, 
(INDIVIDUEEL) 
 
context: veel stress, partnerrelatieproblemen, weinig steun,... (CONTEXT) 
 
Gedragspatroon (INTERACTIES) 
- kind doet iets bv. roepen, niet eten, liegen wat door ouders aversief en intentioneel 

ervaren wordt, fysieke straf volgt 
- letsel is groot onder invloed van woede en gebrek aan inhibitie 
 
Er is dus grondige assessment vereist van elk niveau = werk op maat. Relatie en gezin 
therapie kan ingrijpen op verschillende niveaus van problematiek (> individuele therapie) 
 
Family-based & Gestructureerde therapie, minstens 6 maanden 
- Gericht op kind (traumagericht; indiv therapie) 
- Gericht op ouders (ouderschapsvaardigheden) 
- Gericht of familie/netwerk (sociale steun) 
- Grondige assessment 
 
Voorbeeld van ouder-kind Interactie Therapie 
BV. 6 sessies: verhogen van motivatie ouders om in ouderschapstraining (leren over 
kindontwikkeling, hoe kan je kinderen aanpakken) te gaan, 7 sessies: live coaching van 
ouders-kdn in positieve kindgerichte interacties (bv samen spelen, kind dat weent troosten, 
leuk slaapritueel) en 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in “disciplineren” (time-out) 
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3. Bi-directionele beïnvloeding 
 
Als de context centraal staat, impliceert dit ook focus op het interpersoonlijke, tussenruimte, 
interacties, wat er tussen mensen gebeurt = oneindige beïnvloeding of een irculaire 
beïnvloeding 
 
Vóór ontwikkeling R&G : verklaring van psychopathologie, problemen gebaseerd op lineaire 
modellen. Dit is lineaire causaliteit = een element, oorzaak leidt tot een effect in een ander 
element zonder dat het laatste opnieuw het eerst beinvloedt 
 
Dit gaat over oorzaak gevolg 
Bv. medisch model: virus -> infectie; medicijn -> genezing 
 
Maar dit is enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen 
Bv. 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 
Bv. schop op een steen: effect voorspelbaar obv 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 = oorzaken en gevolgen volgen elkaar op 
 
“Thinking in circles of influence” 
- tussen individuen 
- tussen individu en context 
 
lineair model = verklarend model in termen van oorzaak & gevolg 
 
is ZEER NEFAST binnen relaties: mensen vragen zich bij problemen immers af wie de oorzaak 
van de problemen is, wie de schuldige is; antwoord is meestal “de andere” -> niet bereid om 
zelf te veranderen 
 
Als je je als hulpverlener de vraag gaat stellen wie begonnen is (oorzaak), en dus lineair gaat 
denken, dan ga je contra- productief te werk omdat dit moeilijk vast te stellen is 
«hoe is de ruzie begonnen? » bv.Hij is verbaal agressief ; omdat zij hem bedrogen heeft; 
omdat hij haar te weinig aandacht gaf; omdat zij hem geen vrijheid gaf, omdat ze niet wil 
eindigen als haar moeder, omdat hij niet wil eindigen als zijn vader, .... 
 
circulaire causaliteit = focus verplaatst zich naar hoe gedrag van A en B elkaar 
beinvloedt/versterkt; schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats.  
Dit vraagt meta-perspectief van therapeut om de valkuil van de schuldvraag te vermijden 
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Bijvoorbeeld: een echtpaar John en Mary 
John en Mary hebben elk eigen, lineaire visie op eigen gedrag en gedrag van partner 
- Mary zegt dat ze zich afgewezen en gekwetst voelt in  hunrelatie omdat John bang is om 

zijn gevoelens te uiten, hij praat daar nooit over met haar. John houdt haar op afstand 
van zijn emotionele wereld en ze voelt zich daarom afgewezen door hem. 

- John zegt dat hij zich overweldigd voelt door Mary 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: 
- John heeft een introverte/vermijdende persoonlijkheid en kwetst Mary 
- Mary is een afhankelijke vrouw die constant aandacht wil van John, en zij is nooit 

tevreden daarover 
 
lineaire verklaringen leiden tot verklaringen in termen van persoonlijkheidskenmerken: 
stabiel en individueel, de andere heeft de schuld 
 
à Het is moeilijk hiermee te werken als therapeut (persoonlijkheid niet echt veranderbaar) 
 
alternatief: proberen achterhalen in hoeverre de mate van afhankelijkheid van Mary of de 
vermijding van John elkaar in stand houdt -> via introductie van circulaire causaliteit 
 
hun probleem is de interactie/cyclus en niet hun persoonlijkheid (kan wel invloed hebben op 
interactie) en niet de andere persoon 
 
goed uitgangspunt voor verdere therapie 
- want cyclus kan aangepakt worden (bv. communicatie training) 
- want probleem is niet de andere (samen vechten tegen probleem ipv vechten tegen 

elkaar) 
 
!!! kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed dan ouder, MAAR ouder heeft veel meer 
macht -> invloed is verschillend van macht 
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Gastcollege 2: Ontwikkelingsgerichte psychotherapie 
 
1. Focus ontwikkelingsgerichte psychotherapie 
 
Focus: stoornissen bij kinderen en jongeren 
Methode: longitudinale benadering 
Onderzoekdomein: Ontwikkelingspsychopathologie. Dit is het ontwikkelen van psychische 
problemen, dit is niet hetzelfde als ontwikkelingspsychologie, maar de ontwikkeling van 
gezonde individuen wordt bestudeerd. Er wordt gekeken naar veerkrachtfactoren en 
kwetsbaarheden. Het gaat over ontwikkeling die afwijkt van de normale ontwikkeling.  
Centraal uitgangspunt: psychische stoornissen ontstaan door kind factoren x 
omgevingsfactoren 
 

 
 
Gaat uit van het diathese-stressmodel: kwetsbaarheid x stress model 
Het model waaruit we vertrekken is het diathese-stressmodel. We zien een vereenvoudigde 
versie op grafiek. Later in de studie zullen we het verfijnder zien. Globaal idee: er spelen 2 
factoren in de ontwikkeling van problemen, namelijk een kwetsbaarheid (ieder individu 
heeft een kwetsbaarheid om psychische problemen te ontwikkelen. Dit kan door omgeving, 
erfelijke factoren …) en stress. Hoe kwetsbaarder mensen zijn, hoe minder stress ze nodig 
hebben om over de drempel te gaan. Zeer kwetsbare individuen hebben een minieme 
hoeveelheid stress nodig. Het model toont ook mensen die niet kwetsbaar zijn, maar enorm 
veel stress hebben, heb je ook kans op de ontwikkeling van depressie; het is altijd in 
combinatie met stress!  
 
Diagnostiek: 
 
Categoriale diagnostiek: je hebt stoornis (of niet), aan de hand van de traditionele DSM-V-
stoornissen, dit is eerder zwart-wit denken 
 
Dimensionele diagnostiek: kwantitatief = kinderen worden gesitueerd op een continuüm 
gaande van veel tot weinig problemen. Kinderen kunnen ook subklinische problemen 
ervaren, ze hebben meer problemen dan het gemiddelde kind, maar niet genoeg om 
effectief klinisch gediagnosticeerd te worden. Het is van belang deze kinderen te screenen 
en preventief te behandelen. 
Met screeningslijsten kun je ook de ernst van de psychopathologie meten.  
bijv. de Gedragsvragenlijst ontworpen door T. Achenbach oorspronkelijke naam: de CBCL 
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Mensbeeld 
Mensen zijn denkende wezens (cognitieve visie) met een rol van onderliggende schema’s of 
kernideeën. Deze kernideeën sturen aandacht, interpretatie en geheugen als ‘bril’ die het 
leven kleur geeft. 
Bv. Het komt nooit goed, niemand houdt van mij 
 
Gevaar: informatie wordt niet geverifieerd. Dit is een belangrijk in standhoudend 
mechanisme. De problematiek wordt vaak door verder gebruik en ervaring met de schema’s 
bevestigd en versterkt. 
 
Methode: 
Longitudinale benadering, waarbij kinderen voor een langere tijd worden opgevolgd. 
Studie van deviaties aan de ‘normale ontwikkeling’ wordt gebaseerd op empirisch 
onderzoek, bij voorkeur op groepsniveau  
 
Behandeling: 
Invalshoek van de cognitieve gedragstherapie (CGT), gericht op denken, voelen en doen 
 
2. Toepassing op depressie bij jongeren 
 
Depressie bij kinderen en jongeren heeft dezelfde kernsymptomen bij kinderen als bij 
volwassenen:  

- Somber/ prikkelbaar 
Bij kinderen kan de sombere stemming helemaal overschaduwd worden door 
prikkelbaarheid 

- Onvermogen om plezier te hebben 
- Weinig interesse of motivatie om dingen te ondernemen 

 
Maar: rekening houden met leeftijdsspecifieke symptomen ten gevolge van: 
 
Leeftijdsverschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling 
Alle kinderen ontwikkelen op individuele snelheden 
 
Leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken 
 
Baby’s (ontwikkelingstaak ‘hechting’): eet-, slaap- en groeiproblemen, huilen, apathie, 
terugtrekken uit interactie 
 
Kleuters (ontwikkelingstaak ‘separatie’): huilen, prikkelbaarheid, spelremming, somatische 
klachten (bv. buikpijn zonder aanleiding), afhankelijkheid, separatieangst 
 
Basisschool (ontwikkelingstaak ‘prestatiemotivatie’): schuchter, negatieve gedachten, 
somatische klachten, onderpresteren (‘leerremming’), agitatie, ongehoorzaam 
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Adolescentie (ontwikkelingstaak ‘individuatie’ of eigen persoonlijkheid ontwikkelen): 
Ontkennen en afweren van depressieve symptomen en gedachten; compenseren met stoer 
gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, seksueel promiscu gedrag, delinquentie, ... 

à Dit is overONafhankelijkheid 
 
Andere extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit, ... 

à OVERafhankelijkheid 
 
Prevalentie: 
2% tijdens de kindertijd en meer dan 10% tijdens de adolescentie. In de kindertijd komt het 
niet zo vaak voor, adolescentie is de cruciale fase om een depressie te ontwikkelen.  
 
29,2 % van de Europese jongeren heeft subklinische depressieve symptomen. Als deze 
jongeren weinig hulp krijgen hebben ze veel kans om een depressieve stoornis te 
ontwikkelen tijdens de volwassenheid  
  
Kans op herval:  

- 20 tot 60%: 1 - 2 jaar na remissie 
- 70%: na 5 jaar!  

 
Er is dus nood aan fundamenteel onderzoek naar onderliggende mechanismen, omdat we 
duidelijk nog zaken over het hoofd zien waardoor herval mogelijk is.  
       
Rol van cognitie en emotie als onderliggende werkingsmechanismen 
 
Rol van cognitieve processen 
 

 
 
De focus ligt hierop omdat je hierop kan focussen in een therapie. Het is veranderbaar in een 
therapie. Daarom is dit interessant.  
 
De rol van cognitieve processen 

- Mensen hebben een bepaalde cognitieve kwetsbaarheid voor depressie en deze staat 
in relatie met stress 

- Naast stress hebben we dan ook kind factoren en de familiale omgeving  
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Cognitieve visie op depressie 
 
Onderliggende schema’s:  
“Het is toch hopeloos” “Ik sta er helemaal alleen voor” “Niemand houdt van mij” 
“Ik zal me nooit beter voelen” “Ik kan niets goed doen” 
 
Rol van onderliggende schema’s (Beck, 1967). Het zijn cognitieve structuren die sturend zijn 
in onze informatieverwerking 
 
Ontwikkelen van deze schema’s gebeurt vroeg in levensloop. Negatieve ervaringen zorgen 
voor mogelijks disfunctionele schema’s. Deze zijn onbewust aanwezig en worden 
geactiveerd door stressvolle gebeurtenis/stimuli.  
 
! Deze beïnvloeden informatieverwerking, informatie die je op verschillende manieren kan 
interpreteren ga je meestal zelf interpreteren, congruent met je schema. Als je een negatief 
schema hebt, ga je informatie ook negatief interpreteren. 
Bv. Groepje staat te lachen op de speelplaats: ze lachen me uit (negatief) of ‘toffe bende, ik 
ga erbij gaan staan (positief). 
 
Ervaringen in het verleden kunnen schema’s beïnvloeden.  
Voorbeeld: een jongere werd gepest in de lagere school. Hierdoor ontstonden schema’s dat 
niemand haar leuk zou vinden, iedereen roddelt... Op 1 september komt ze op school aan 
met de negatieve schema’s. Dit is een stresserende situaties. De schema’s zijn dus actief. In 
de verte ziet ze jongeren staan die aan het lachen zijn. Dit kan je op verschillende manieren 
interpreteren. Vanuit haar negatieve schema’s kan ze denken dat ze haar nu al aan het 
uitlachen zijn. Dit heeft een invloed op haar gedrag en ze zoekt minder contact. Dit kan een 
vicieuze cirkel in werking zetten.  
 
Schema-incongruente informatie krijgt geen kans of wordt verkeerd geïnterpreteerd. In dit 
voorbeeld zou dat bijvoorbeeld zijn dat er iemand vraagt om erbij te komen staan. Dat kan 
positief geïnterpreteerd worden, maar vanuit haar schema’s kan het zijn dat ze er heel zielig 
uitziet en dat ze zich verplicht voelen, alleen schema-congruente informatie wordt 
onthouden 
 
Nieuwe invalshoek: link verstoorde cognitieve controle bij depressie 
 
Cognitieve controle zorgt ervoor dat je flexibel kan reageren.  
Cognitieve controle speelt een rol: je hebt enerzijds de negatieve schema’s die de eerste 
perceptie bepalen, maar je hebt in twee instantie ook cognitieve controle over de 
informatieè bias voor negatieve info. Zo bepaal je welke informatie je aandacht krijgt. Het 
is een heel algemene term en verwijst naar meerdere functies zoals irrelevante informatie te 
inhiberen, informatie te switchen… onderzoek volwassenen: depressie zorgt ervoor dat ze 
geen cognitieve controle hebben. 
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Resultaten onderzoek bij jongeren met depressieve symptomen 
Jongeren met depressieve stoornis zijn meer afgeleid door negatieve/ boze gezichten en 
hebben hogere inhibitie van deze gezichten. Ze hebben moeite hun aandacht weg te richten 
van boze gezichten en zich dus los te maken van negatief materiaal. 
 
Rol van kinderfactoren: emotieregulatie 
Depressie is een stoornis in de emotieregulatie 
Emotieregulatie-processen zijn: “Processen die beïnvloeden welke emoties we hebben, 
wanneer we die hebben en hoe we die ervaren en uiten” 
 
Adaptief (zorgt dat je meer energie krijgt en positieve gedachten) Bijvoorbeeld bij 
herbeoordeling: Je gaat zaken relativeren zodanig dat je je er beter over voelt.  
 
of maladaptief (negatieve gevoelens worden enkel intenser op lange termijn en geven de 
kans op ontwikkeling van pathologie): Negatieve gevoelens worden onvoldoende 
gereguleerd, positieve gevoelens worden onvoldoende gestimuleerd. We gaan meer 
rumineren, en minder aan cognitieve herbeoordeling doen. 
 
Link tussen cognitieve processen en emotieregulatie 
Emotionele inertie à Vastzitten in cyclus van negatieve gevoelens en gedachten waardoor 
je gaat rumineren 
 
Hoe nemen we dit op in de behandeling? 
 
Vaak: acute verlichting van symptomen 
 
(!) richten op onderliggende mechanismen: Recente varianten van de CBT zijn veelbelovend 

- Gedragsactivatie om de cirkel van negatief denken te doorbreken 
- Mindfulness/ ACT = invloed op emotionele ruminatie/ piekeren 

 
Bovenop standaardbehandeling: emotieregulatie/cognitieve controle training. Vooral 
evidentie bij volwassenen 
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3. Klinische praktijk: behandelingsprogramma’s 
 
Is behandeling nodig? JA! Er is een grote ernst van het lijden op veel verschillende vlakken, 
en er is een slechte prognose over hoer het verder zou gaan. Er zijn programma’s voor 
kinderen vanaf 8 jaar 
 
Behandeling van depressie:  
 
Eerste fase: diagnostiek 
 
Multi-method + multi-informant: Multiple stage aanpak. Dat betekent dat we verschillende 
instrumenten gebruiken om diagnostiek te doen (vragenlijsten, interviews…) + andere 
significante personen te betrekken in de therapie om meer informatie te krijgen en meer 
ondersteuning te vinden. 
 
1. Screening (dimensioneel) van depressieve stemming  

Voor kinderen met de DVK/CDI, voor ouders leerkrachten: Gedragsvragenlijst 
 
We gaan risicofactoren en beschermende factoren identificeren 

- Emotiergulatie: Feel-Kj 
- Cognities: CTI-C 
- Executieve functies: BRIEF 
- Ervaren stress thuis en op school 
- Sociale vaardigheden 

 
Deze zijn efficiënt, goedkoop en makkelijk te scoren 
 
2. Diagnostisch onderzoek (categoriaal) 
 
Aan de hand van een Klinisch interview 

- Module depressieve stoornissen uit Scid-Junior (Braet, Wante, Bögels, & Roelofs, 2016) 
- Ouder, kind, leerkracht ook bevragen 
- Ook als er geen depressie geresulteerd wordt kan men toch preventief te werk gaan 

 
Algemene componenten van de behandeling 
 
Opbouw therapeutische relatie: Meevoelen met het lijden van het kind 

- Empathie, respect, betrokkenheid 
- Gevoelens reflecteren, positief aanmoedigen 
- Non-directief bevorderen zelf-inzicht 

 
Motiveren voor de behandeling à rationale. De jongere zelf meldt zich vaak aan. Je moet 
duidelijk maken waarom ze er zin en dat je geen leerkracht bent.  
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Psycho-educatie 
- Symptomen herkennen? 
- Impact omgeving/ school identificeren? 
- Prognose? Kans op herval? 
- Eventueel: rol van medicatie? Hierbij psychiater raadplegen 

 
Interactie tussen Kind x omgeving identificeren! Contextuele aanpak 

- Individuele interventie, Oudertraining, Gezinsgesprekken, Betrekken van 
schoolomgeving 

 
We zagen al dat depressie inwerkt op hoe een kind denkt (cognitieve factor) en zich voelt 
(emotionele factor) en op wat een kind doet. (Gedragsfactor)  
Individuele behandeling: wat is belangrijk als je wil zien wat een kind doet? 
 
Gedragsfactor: Breng het kind weer in actie! 
 
We gaan eerst het kind weer in actie brengen. Vaak doen kinderen niets meer als ze 
depressief zijn. Dan is de kans dat ze positieve ervaringen op doen klein en blijven ze in die 
cirkel.  
 
Je kan kinderen Mastery-experiences laten doen. Dit zijn kleine en eenvoudige opdrachten 
die garantie hebben op succes. Zo doen ze kleine positieve ervaringen op.  
Geef ze gradueel meer activiteiten om te doen. Wat zijn dingen die ze willen doen in de 
toekomst? Wat zijn de eerste dingen die ze kunnen doen. Je kan dit doen aan de hand van 
een weekplanning.  
 
Je moet ondersteuning bieden in de sociale vaardigheden. Kinderen die somber zijn lokken 
soms zelf heel negatieve interacties uit omdat ze zelf alles negatief interpreteren. Ze stralen 
zelf niet meer veel positieve energie uit. SoVa-training = opbouw positieve 
interacties/conflicten leren oplossen. 
 
Emotionele factor: emotie regulerende interventies 
 
Aanleren om moties herkennen, benoemen, differentiëren.  
Hulpmiddelen: ‘Doos vol gevoelens’, Relaxatie of een Gevoelensdagboek 

- Aanbeveling: Focus op positieve gevoelens 
- Gevoelens zien als een signaal 
- Opkikkertjes introduceren (jezelf opkikkertjes geven, ‘komaan je kunt dit’) 
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Cognitieve factor: cognities aanpakken 
 
Bewustwording: Gesprek (non-directief) 
Bv. Plaatjes tonen of spel 
 
Ontlokkers: Dagboekopdrachten (ABC) 
 
Zwart kijken doorbreken: sombere gedachten vangen en cognitief herstructureren.  
 
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, zoals ervaringen uit het verleden 
- huidige situatie thuis, op school, met vrienden 
- Werken met ruimere context! 
- Nazorg inbouwen: 6-12 maanden opvolgen 

 
Onderzoeksresultaten 
Medicijnen in combinatie met therapie zorgt voor de grootste verbetering 

- Medicijnen: zeer effectief in acute behandelfase 
- Therapie: invloed op negatieve/ zelfmoord gedachten  

 
Algemeen 

- CGT effectief bij matige depressie 
- Combinatie= significant beter bij ernstige depressie 
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Gastcollege 3: Introductie op de psychoanalyse 
  
Premisse 1: De mens is een verdeeld subject 
 
Geen homunculus: In de mens zit geen echt mensje verborgen die je nog zou kunnen 
ontdekken, dat is niet de basis van ons functioneren. In de oudheid dacht men nog van wel, 
dat er aan de basis binnen in ons een echte ‘zelf’ zat. Maar dat bestaat niet, je kan jezelf niet 
kennen.  
 
De basis daarentegen is dat er wel driftmatigheid is, we zijn een biologisch lichaam die 
gestuurd wordt door arousal. Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief biologisch 
geregeld, zoals bij dieren. Bij de mens heeft het aangeboren kennis en denkt niet na over 
wat hij precies doet. Dat doen mensen wel. We zijn niet enkel puur getriggerde door biologie 
zoals de dieren, het geeft wel een aanzet, maar wij gaan ook nog redeneren er bij. 
Bv. Bronstijden, bij herten gaat in de winter een hormonale cyclus evalueren bij 
vrouwtjesherten, waardoor de mannelijke herten zich meer mannelijk gaan gedragen, dit 
wordt gereguleerd door seizoenen.  
 
Bij de mens is seksualiteit niet gekoppeld aan bronstijden. Het gaat eerder om culturele 
patronen. De omgang met de prikkeling bevat ook een belangrijke culturele component. 
Cultuur = systeem van omgangsvormen die we leren via overlevering. Anderzijds is het altijd 
een improvisatieproces. Mensen gebruiken het denken, de cultuur om te kunnen omgaan 
met driftmatigheid. Culturen hebben verschillende gewoontes en mensen voegen zich naar 
de gewoontes.  

De driften zijn dus individuele ervaringen op gebeurtenissen, bijvoorbeeld een prikkeling bij 
ontmoeting als ‘vlinders in de buik’. De mens is de ontmoetingsplek tussen nature en 
nurture. 
 
De driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen of ‘existentie thema’s: 
 
1. De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw. Iedereen 

wordt geboren in een bepaald lichaam. Het is niet omdat je een mannenlichaam hebt 
dat je je spontaan man voelt. De geboorte met een bepaald lichaam doet je een vraag 
stellen naar wat het is om man of vrouw te zijn. Die vraag prikkelt de mens 
 

2. De positie in de partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit. Mensen 
voelen zich spontaan aangetrokken tot andere mensen, zowel seksueel als 
vriendschappelijk. De verhouding tussen partners is niet puur biologisch, maar is ook een 
vraag voor de mens. Als die vraag acuut is, worden mensen geprikkeld en gaan mensen 
ervan wakker liggen. Bv. Relatieproblemen: ervan wakker liggen. 
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3. De verhouding in generaties: verhouding met ouders, verhouding met de kinderen/ 
voorouders. We weten niet spontaan hoe het is om een ouder te zijn voor een kind of 
een kind te zijn voor een ouder. Hechtingsrelaties spelen een rol. Als er een kindje 
geboren wordt, ga je een hechting voelen en ga je ervoor willen zorgen. De zorgtendens 
is geen antwoord. Het doet je vragen stellen of je goed bezig bent of niet. Jonge ouders 
praten daar graag over. Kinderen gaan in de adolescentie in conflict gaan omdat ze 
beseffen dat het niet evident is hoe je je opstelt tegenover ouders. Wat geeft hen het 
recht om zo om te gaan met hen? Dat beroert ouders en de adolescent zelf.  
 

4. De houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood. We leven omdat we een 
lichaam hebben, maar dat levende lichaam gaat ophouden met leven. Dat beseffen we 
en dat confronteert ons met de vraag naar zin. We weten niet wanneer we sterven, maar 
we weten wel dat het komt. Dat zorgt voor de vraag naar hoe je je leven gaat inkleuren. 
We beheersen de kunst om er niet aan te denken als mens. We weten dat we geen 
antwoord hebben en we gaan er niet aan denken.  

à Daar lig je wakker van 
 
Veel van wat we normaal gedrag noemen, is de kunst beheersen om met je ogen toe te 
lopen en niet aan de vragen te denken. Veel mensen met psychopathologie slagen er niet in 
om er niet aan te denken. Zij moeten er vaak aan denken.  

Depressief realisme: mensen met depressie zien sommige dingen veel realistischer in dan 
mensen die normaal functioneren. Zij hebben meer voeling met de kwesties die we net 
zagen. Het zijn kwesties waar niet meteen een antwoord op bestaat. Een antwoord creëren 
we doorheen de tijd.  

 
Zijnsvragen ‘verdelen’ het subject 
 
Identificatie met iemand of iemand’s gedrag  à antwoorden en ‘manier van omgaan met’ 
overnemen van anderen en de omgeving. 
Bv. Ik weet niet wat het is om een vrouw te zijn, maar neem ideeën over van anderen 
 
Antwoorden <- gezin en (sub-)cultuur: De meesten groeien op in een gezin. Hieruit halen we 
antwoorden over hoe we het leven moeten lezen. Het gezin is een eerste bron waar we 
antwoorden uit halen. We halen de antwoorden uit de cultuur en subcultuur. In het digitale 
tijdperk zal social media ook een bron van antwoorden zijn. De mens is een spons, die 
ideeën opzuigt aan de hand waarvan hij probeert te denken “dit ben ik”.  
We zijn al vroeg in de kindertijd bezig met antwoorden zoeken.  

Antwoorden wisselen in het leven, maar blijven als geheugenspoor. Dit zorgt voor 
verdeeldheid onder mensen, iedereen heeft een ander geheugenspoor. Het ‘ik’ verandert 
van gedacht, maar de gedachten blijven. Subjectwording kom op de plaats van 
driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op. 
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We bouwen via identificatie een ‘ik’ op en proberen de ideeën die we nu van ons hebben 
centraal te stellen. Oude ideeën van dingen die we deden zullen altijd terug naar boven 
komen. Dit is verdeeldheid. Mensen kunnen er op een verschillende manier mee omgaan. 
Dit zijn verschillende vormen van verweer. Het is die vorm van verzet dat de voedingsbodem 
is van hoe wij symptomen ontwikkelen.  
 
Het idee van verdeeld subject duiden we aan door een s met een streep door. Verdeeldheid: 
nu ben ik anders dan vroeger en je kan je afvragen of je dat wel echt bent (ons subjectgevoel 
is niet eenduidig, we weten niet wie we zijn). Onze ideeënwereld over wie we zijn, is een 
antwoord op het gebrek aan spontaan biologisch weten 
 
Premisse 2: psychisch functioneren = een samenspel tussen 3 dimensies 
Lacan: psychoanalyticus uit Frankrijk. Hij is de meest vooruitstrevende vernieuwer, op het 
eind van de 20ste eeuw. Hij maakte dit onderscheid op basis van al bestaande theorieën.  
 
Het zijn 3 lagen in het psychisch functioneren. Ze spelen samen, maar het samenspel is nooit 
harmonieus.  

• Imaginair 
• Symbolisch 
• Reële 

  
1. Imaginaire 
 
imago = beeld. We functioneren in termen van beelden. Zo hebben we in ons leven heel 
veel beelden. We hebben een zelfbeeld, een beeld van de ander… Dit bouwen we op; 
streven we naar om helder te weten wie iemand is  
 
Ik, vader, moeder. Bij deze woorden hebben we meteen een beeld voor ons. Ze verschijnen 
spontaan. We proberen een beeld op te bouwen over de dingen waar we mee te maken 
hebben.  
 
Uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op -> identificatie. In de tekening zien we 
een hond. Als je het plaatje al eens zag, ga je het zeker zien. In realiteit staat er geen hond 
op de tekening. Eigenlijk is het gewoon een reeks vlekken. Als mens gaan we uit de diffuse 
informatie toch een beeld maken. We proberen een perceptie te krijgen. Dat is een eerste 
kenmerk van hoe het imaginaire functioneert. We bouwen een zelfbeeld op. We zien ons op 
een bepaalde manier, vertrekkend uit diffuse informatie. 
 
De perceptie van totaalbeelden is de norm -> tekorten worden ingevuld -> miskenning.  
In de figuren zie je een cirkel en een rechthoek. Je kan niet anders dan de geometrische 
figuren te herkennen, ook al staan ze er niet. De lijnen zijn onderbroken. Toch zijn we 
geneigd om de cirkel er wel in te zien. We gaan de gaten invullen. Dat is een volgend 
kenmerk van het imaginaire.  Die tendens is het miskennen. We weten het niet allemaal, 
maar toch bouwen we er een beeld van op. Zo zijn we geneigd om met andere om te gaan 
en die beelden gaan snel functioneren als waarheden 
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Mensen kiezen wat ze zien, en dat kan leiden tot misverstanden. 
Eens je een perspectief inneemt, lijkt het waar. Je kijkt met een bepaalde bril  
 
Kubus: je kan op 2 manieren kijken. Ofwel zie je dat de ene hoek naar voor steekt, ofwel de 
andere. Is het een vaas of zijn het twee gezichten?  
 
Mensen die hun eigen perspectief niet kunnen relativeren geven aanleiding tot conflict. 
Beeldvorming is het terrein van conflict en agressie. Het gaat over wie er gelijk heeft. We 
bouwen actief misverstanden op. In onze cultuur zijn we sterk visueel. We zijn een 
beeldcultuur.  
 
Imaginaire =  
• mentaal functioneren in termen van beelden 

Over wat is een goed gezin, wat is zinvol, hoe is een persoon 
• vertrekken vanuit totaalbeelden 
• tekorten, incoherenties, hiaten miskennen, we vergeten eigelijk dat onze beelden vaak 

niet kloppen en niet volledig zijn 
Bv. Ik weet niet wie ik ben, je verliest je antwoord, of komt in conflict met je eigen 
antwoorden 
 

Dit heeft een effect op onze manier van omgaan met de zijnsvragen. We zijn op zoek naar 
het antwoord, het juiste beeld. Als we dat doen, doen we dat altijd in de mate dat de ‘niet-
correcte’ perceptietendensen een rol gaan spelen.  
 
2. Symbolische 
 
De mens gebruikt taal, en met de taal zal met de wereld opdelen en categoriseren. We gaan 
woorden kleven op de dingen. Het zijn woorden die ons vertellen wat de werkelijkheid is. Dit 
niet enkel op de zichtbare werkelijkheid, maar ook op de interne werkelijkheid. ‘wie ben ik, 
wie ben jij’. Hoe meer een mens categoriseert, hoe complexer het wordt.  
Bv. Elementair is man/ vrouw, maar complexer gaat het dan op een dieper niveau over 
enorm veel benoemde aspecten.  
 
Mens kleeft woorden op de dingen: het betekent (benoemt) de werkelijkheid met 
betekenaars (woorden). Woorden staan los van de betekenis, het sijn materiële symbolen 
die mensen hanteren.  
Bv. Vriend en lief zorgt voor een andere omgang. De benoeming bepaalt hoe je met iets om 
kan gaan.  
 
Meer verwoording leidt tot meer complexiteit. Dit kan ook nuttig zijn voor de mens.  
In hoe meer woorden je je verdriet kunt omschrijven, hoe beter je er mee om kunt gaan.  
 
Cultuur = symbolisch geheel van ideeën(wetten, conventies, ideologie, opvattingen…)  
à vertrekpunt voor het individu à de Ander (ideeën die mijn handelen sturen) ≠ de ander 
(een beeld van) 
Kleine  ander is de ander waarvan je een beeld hebt, Anders zijn de ideeën die je sturen die 
we halen uit de cultuur ,die ons helpt om te leven als mens 
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Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren : betekenaars (woorden) roepen andere 
betekenaars op die er associatief mee verbonden zijn. Dit bepaalt ook de omgang met 
zijnsvragen. 
Bv. iemand je lief noemen, je mag er andere dingen mee doen, je mag haar niet bedriegen 
 
Studie op individueel niveau (iedereen bouwt zijn eigen constructie op met woorden. We 
zoeken hoe ze in de knoop zijn geraakt. Mensen die een trauma hebben meegemaakt 
waarover ze hebben gezwegen, gaan vooral een beeld hebben. In therapie gaan we dan 
zoeken naar woorden die het scenario beschrijven.) + naargelang type pathologie (we gaan 
ervan uit dat het spreken in psychotische manieren van functioneren anders is dan 
neurotisch en pervers functioneren) 
 
Symbolisch en Imaginair spelen op elkaar in (we luisteren naar de woorden van een ander en 
bouwen zo beelden op) -> rode draad, betekenis in het spreken. 
Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich.  
 
Symbolisch en Imaginair: defensieve functie, vatten wat ontsnapt. Wat ontsnapt = het Reële. 
Dit kan je met de driftmatigheid gelijkstellen. 
 
3. Reële 
 
Reële: confrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht verstoren, die 
onbehagen oproepen. We roepen beelden op om niet aan de dood van dierbaren te denken 
en weten wel wat het is, maar als er dan iemand echt sterft, ben je daar kapot van. Mensen 
kunnen ook in de knoop zitten met hun betekenisverlening  
 
Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau.  
-> seksualiteit (dit is een vorm van prikkeling waarmee we te maken zullen hebben)/ 
driftmatigheid/ jouissance (= genieten. Dit is het feit dat ons lichaam bewogen wordt). 
 
Psychoanalyse vandaag 
Therapeutische benadering met een traditie, die prominent is in het klinische veld. 
 
Aandacht voor wetenschappelijkheid. Er is vrij veel onderzoek naar gedaan. We gaan een 
aantal studies zien. Het zijn studies naar de effectiviteit en neurologische studies. 
Effectiviteitsonderzoek type RCT: korte vorm = even effectief als andere vormen van 
psychotherapie. 
 
à Kortdurende behandelingen met lage frequentie en langdurige behandelingen met hoge 
frequentie zijn meest effectief -> type vraag. 
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Recente effectiviteitsstudies in tijdschriften: het onderzoek komt in andere bladen.  
 
Artikel Steinert: gaat de toets na en vergelijkt 3 vormen van therapie voor algemene 
psychologische problemen. Ze hebben nagegaan of de uitkomsten als je het kort doet 
hetzelfde zijn. => ja, de behandelingen zijn even effectief en hebben dezelfde uitkomst.  
 
Artikel Leichsering: gaat over de effecten van langdurige therapie. Effect sizes geven de 
impact van een interventie weer. Als het hoger is dan 0.8 is een effect groot. Psychotherapie 
is effectief.  Je ziet in kolom 2 de effectsizes bij langdurige behandelingen. Langdurige 
therapie is effectief. Alle effectsizes zijn hetzelfde, alleen bij de langdurige therapie ligt het 
hoger. Daar is het dus effectiever. 
 
Neurowetenschappen leren: psychoanalytische therapie wijzigt het functioneren van het 
brein: activatie in hersencircuits die instaan voor emotieregulering en emotiecontrole neemt 
toe naarmate stoornis verdwijntè je krijgt een beetje normalisering: functioneren gelijk 
mensen die geen psychopathologie hebbenè het breinfunctioneren veranderen doorheen 
de gesprekken en dus zien als een outcome 
 
Rat race versus afstemmen in functie van de vraag 
Het is een dwaas gevecht om te kijken wie er gelijk heeft. We moeten therapieën 
afstemmen in functie van de mensen. Wat we weten is dat verschillende therapeutische 
modellen een andere benadering hebben. We moeten ze afstemmen op mensen. 
Afhankelijk van wat je wil, is een bepaald model beter. Je moet dus afstemmen in functie 
van de vraag.  
 
Gesprekstherapieën leiden tot veranderingen in het functioneren van het brein. 
Gespresktherapie zorgt dus voor betere regulering.  
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Gastcollege 4: Gedragstherapie, het leer theoretisch kader 
 
Gedragstherapie gaat ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd. Zowel het feit dat een kleuter 
zijn veters moet leren binden, sociaal gedrag, maar ook abnormaal gedrag als het hebben 
van bepaalde angsten, fobieën, en zelfs smetvrees. Aangezien alle gedrag is aangeleerd, 
zullen we het ook weer kunnen afleren. Of toch zeker ánder gedrag aanleren. Gedrag is een 
zinvolle reactie op een betekenisvolle situaties. 
 
Stel: je bent alleen thuis en schiet wakker van een geluid. Wat is het eerste wat je denkt? 
Misschien is er een inbreker!! Hart begint te kloppen, wordt een beetje gespannen en 
angstig, begint goed te luisteren of ze nog iets kan horen. Wat we doen en voelen is dus 
afhankelijk van de interpretatie die we aan een situatie geven. 
 
Onder gedrag valt dus wat we denken, voelen en doen in bepaalde situaties. De 
leertheorie geeft een voorlopige verklaring voor het tot stand komen van het 
leerprincipe en de gedragstherapie is de verandering van et gedrag door 
manipulatie van de leerprincipes die van toepassing zijn. Het is dus als het ware 
een toepassing van de procedure.   

Ook van irrationeel gedrag zeggen we dat het een zinvolle reactie is op een 
betekenisvolle situatie (vb. mama van jonge baby die een enorme smetvrees had, 
na een beetje doorvragen bleek dit het gevolg van een miskraam tijdens de vorige 
zwangerschap en een dokter insinueerde dat het haar schuld wasè logisch) 
 
Procedure: hetgeen wat de cliënt doet.   
Resultaat: de effecten van de toegepaste procedure.   
Theorie: de verklaring voor het resultaat  

- De gedragstherapie is dus een toepassing van bevindingen uit de 
experimentele psychologie. Het heeft dus een zekere empirische 
verankering aangezien deze gebaseerd is op observeerbare principes.  

- Ze is verankerd in het experimenteel onderzoek en een zekere 
experimentele psychopathologie. Het evidence-based denken is effectief en 
efficiënt. Ze werken op een gestructureerde manier met aandacht voor de 
complexiteit.  

- Er wordt gewerkt aan behandeldoelen dewelke elke week, elke sessie 
opnieuw aangehaald worden en waaraan gewerkt wordt en ook zijn 
besproken met de cliënt. 

 
Het empirisme zegt dat de gedragstherapeutische praktijk is als een experiment 
met één persoon waarin een hypothese over zijn probleemgedrag wordt 
getoetst.  
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Het leermodel daarentegen zegt dat abnormaal gedrag is aangeleerd of zijn 
uiteindelijke vorm krijgt via leerprocessen. ‘Uitwendig zichtbaar gedrag’ wordt als 
een belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling beschouwd. Binnen de 
cognitieve stroming wordt ook ‘niet uitwendig zichtbaar gedrag’ als belangrijk 
beschouwd, ook ‘gedragsexperimenten’ blijven hier echter een belangrijk 
aangrijpingspunt voor verandering. 
 
Back to basics: alle gedrag is aangeleerd. 
Wanneer we een pakje frieten zijn er verschillende aangeleerde reacties voor. Het 
water kan reeds in de mond staan, maar er kan ook een ‘vieze’ reactie zijn 
wanneer men bijvoorbeeld eens ziek is geweest van frietjes.  
 

 
 
Conditionering  
 
Klassieke conditionering  
 
= het leren van betekenissen: de Conditioneerde stimulus activeert de 
representatie van de Ongeconditioneerde stimulus en lokt zo de 
Geconditioneerde respons uit. Hierdoor werft een oorspronkelijk neutrale 
stimulus een nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde (intrinsiek 
beladen) gebeurtenis. 
 
Een oorspronkelijke neutrale stimulus verwerft een nieuwe betekenis door 
associatie met een bepaalde (emotioneel saillante) gebeurtenis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Operante conditionering (Skinner) 
 
Dit is het leren van een zekere samenhang tussen wat het organisme doet en het resultaat 
wat erop volgt.  
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The many waves of CBT (gedragstherapie)  
 
First wave:  
De eerste golf binnen de gedragstherapie gaat voornamelijk over het 
‘behaviorisme’ wat besproken werd door Skinner en Watson. Zei zeggen dat ‘Om 
menselijk gedrag te begrijpen en veranderen moeten klassieke en operante 
leerprincipes worden gebruikt.’ Dit kan gaan om stimuluscontrole, het invoegen of 
weglaten van een welbepaalde stimulus waar nodig, maar ook om contingency 
management, het bespelen van de triggerende factoren; door belonen en 
straffen het gedrag bijsturen. Dit is echter al wat de cliënt vanzelf doet. De 
situaties vermijden waar hij bang van is. 
    
à Alleen het gedrag aanpakken  
 
Second wave (cognitief):  
Het gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie. 
Betekenisvol verwijst naar het feit dat er niet gereageerd wordt op de fysieke 
stimulus als zodanig maar op de cognitieve verwerking ervan 

First wave vs second wave:  

 

 
 
 
Een situatie zorgt voor een drievoudige beïnvloeding van gedachten, gevoelens en gedrag 
Bv. Een stimulus of uitlokkende gebeurtenis (kind volgt de les) doet zich voor, hier uit volgt 
een bepaalde gedachte (ik ben te dom en incompetent, dit is de onderliggende oorzaak, en 
een observeerbare output: het is te moelijk voor mij) dit beïnvloedt de emotie (verdriet) en 
het gedrag (spijbelen). Deze laatste twee zijn de symptomen 
 
Het gedragstherapeutisch proces: 
 
Aanmelding en dan klachtenanalyse (beide in intake)  
 
à voorlopige probleemsamenhang à probleemanalyse, diagnosestelling en verklaring à 
indicatiestelling en advies met behandelplan (dit is de gedragstherapeutische 
casusconceptualisatie)  
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Voorlopige probleemsamenhang 
= overzichtelijk schema van wat de problemen nu precies zijn 
 
Ook de leergeschiedenis wordt op dit punt zeker in rekening gebracht. Deze is 
gebaseerd op de ontwikkelingsgeschiedenis. Ook de complexiteit mag als 
hulpverlener zeker niet uit het oog verloren worden. Nooit 2 mensen met exact 
dezelfde klachten…à individualiseren  
 
Mensen komen vaak niet maar met één probleem naar de psycholoog en we 
moeten dan ook kijken naar de relatie tussen de verschillende probleemgebieden 
en deze in kaart brengen. Een model dat we hierbij gebruiken is K=O*P (waarbij: 
K= klacht, O= omgevingsfactoren, P= persoonsfactoren).  
 
+ Gaan toetsen om te kijken of het wel degelijk bestaat 
 
Casusconceptualisatie is dus zeer geïndividualiseerd en heeft nood aan een op 
maat gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’. Het werkinstrument 
binnen de therapie is dus probleemselectie en men doet een poging om met de 
cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken. 
Bv. Aan een relatiebreuk kunnen we niets veranderen. Wel kunnen we de 
gedachten en gevoelens van de cliënt veranderen.  
 
Probleemanalyse als empirische cyclus 

 
 
Functionele analyses 
Het zijn deze zaken die we dan gaan gebruiken om een gestructureerd behandelplan op te 
stellen aangezien deze analyses er (bijna) nooit hetzelfde uitzien. 
 
Therapeut-specifieke analyses zijn onderdeel van verklarende diagnostiek 
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Gedragstherapeutische intervenrties 
Een gestructureerd behandelplan bestaat uit cognitieve en emotieve technieken. 
Ook gedragsexperimenten zijn een sterke motor voor verandering (meisje dat 
zich lelijk voelt fotoshoot laten doen met een vriendin waarin ze beseft dat ze wél 
knapper is dan ze zelf dacht). We gaan mensen niet proberen overtuigen van het 
feit dat ze ‘goed genoeg zijn’ maar zelf doen inzien dat dat zo is. 
Blootstellingstechnieken/exposure zijn de gekende gewenningsexperimenten. 
 
Het is een zeer contextafhankelijke therapie die zeer gekend is en in bepaalde 
situaties wel goed. Mediatietherapie gebeurd met kinderen, de interventies 
worden gedaan door ouders, leerkrachten, …  
 
Operante en klassieke principes: 

- Gestructureerd behandelplan 
- Cognitieve technieken en Emotieve technieken 
- Gedragsexperimenten: sterke motor verandering 
- Blootstellingstechnieken/ exposure; Psycho- educatie;Mediatietherapie 
- Derde generatie GT-technieken 

 
De link tussen de neutrale stimulus en de niet inherente stimulus proberen te doorbreken  
Bv. Operant: sd (thuissituatie)- R (woede-aanval)-Sr(+S+ aandacht)  
 
Procedures met betrekking tot de klassieke comonent 
 

 
 
We proberen de link tussen de centrale en niet-centrale situatie te breken 
 
Thrid wave CBT 
Niet “wijzigen” van cognities maar de “functie ervan”, “houding ten opzichte van”, en 
“relatie tot” wijzigen. Niet gericht op symptoomreductie per sé maar door aanvaarding 
(stoppen met vechten tegen) komt er symptoomreductie!  
 
Integratie van Mindfullness 

- Dialectical Behavioral Therapy (Linehan): specifiek voor borderline 
persoonlijkheidsstoornis 

- Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes): doorbreken van experiëntiële 
vermijding. Openstaan en met aandacht ervaren en aanvaarden 
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Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy: Gedachten en gevoelens worden gezien 
als “mentale gebeurtenissen” ipv “aspecten van het zelf” en “accurate reflecties van de 
werkelijkheid” à 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 kunnnen de aandacht niet losmaken van negatieve stimuli 
 
 


