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Hoofdstuk 1: Inleiding klinische 
psychologie 
1. Het werkveld van de klinische psychologie 

1.1. Introductie 
WHO (World health Organisation): “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 of her own potential, can cope with the normal 

stresses of life, can work productively and fruitfully en is able to make a contribution to her or his community.” 

= houdt zich bezig met geestelijke gezondheid,  nadruk ligt op de mogelijkheid om jezelf waar te 

   kunnen maken, gaat niet uit van een simpele pathologie. 

“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”. 

= uitleg van American Psychological Association (APA) -> klinische psychologie werkt in driehoek bio 

   socio-psycho 

Relevante punten klinische psychologie= 

 - wetenschap: klinische psychologie is gebaseerd op psychologische theorieën en principes. 

 - gericht op het reduceren van ongewenste condities zoals stress, problemen en 

   beperkingen. 

 - gericht op het verbeteren van gewenste condities zoals welbevinden en persoonlijke groei. 

 DUS een integratief model; is niet ENKEL gericht op de psychologische component, maar 

 bekijkt het geheel van functioneren= biopsychosociaal model 

Opmerking: wat je een stoornis noemt is afhankelijk vd situatie 
 vb: nagel in had slaan als ongeluk/ niet als ongeluk…  

1.2 Populatie en settings in de klinische psychologie 

- Populatie= zeer breed: kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen, gezinnen 

 -> er is een grote variatie. 

- Settings en taken van klinische psychologen: 

 - diagnostiek, indicatiestelling 
  -> wat is de beste behandeling?  

 - therapie, revalidatie 
  -> kan curatief (genezend), revaliderend of verzorgend zijn 

 - begeleiding, teambegeleiding 
  -> in verschillende settings moet men bv met verpleegkundige samenwerken 

 - advies, psycho-educatie 
  = preventief werk (heel belangrijk!) 

 - preventie, beleid 
  = hoe motiveren om ander gedrag te stellen? Vb: programma’s voor rookstopbegeleiding, 

     slaapbegeleiding,.. 

 - onderzoek, onderwijs. 
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-> takken waarin pijlers worden opgenomen: 

- psychopathologie - klinische bedrijfspsychologie 

- relatieproblematiek - sportpsychologie 

- psychosociale rehabilitatie - klinische verkeerspsychologie 

- gehandicaptenzorg - gezondheidspsychologie 

- verslaafdenzorg - forensische bedrijfspyschologie 

   = werken met misdadigers/ slachtoffers van 

      misdadigers 

- klinische neuropsychologie 

   = vb: personen met hersenbeschadiging 

 

-> differentiatie van verschillende settings 

 = van veilige, preventieve settings tot ernstige situaties 

- eerste lijn - rust- en verzorgingstehuizen 

- diensten ggz - organisaties ontwikkelingshulp 

- psychiatrie AZ - bedrijven 

- algemene diensten AZ - overheidsinstellingen 

- psychiatrisch ziekenhuis - justitiële instellingen 

- revalidatiecentra - sportverenigingen 

- plaatsingsdiensten - centra voor gehandicaptenzorg 

- centrum leerlingenbegeleiding - onderwijsinstellingen 

- vertrouwensartsencentra - onderzoekscentra 

 

1.3 Beroepen in de klinische psychologie 

- zorg voor de lijdende mens= historisch gegroeid 

- werken als klinische psycholoog= vaak samenwerkend met anderen; multidisciplinaire context: 

 

 -> psychiatrie= medische visie, mogen ook psychotherapie geven MAAR meer georiënteerd 

      naar biologie 
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 -> alternatief= zorg voor de ziel adhv geloof (meneer pastoor, yoga,…) 

 -> psychologie= psychische processen, cognitie- emotie-gedrag,… 

 ! huisarts centrale rol in of psycholoog al dan niet wordt betrokken! 

 - verschil tussen klinische psychologie, klinisch psychoog & psychotherapie: 

 - klinische psychologie= het brede werkveld (biosociaalmodel, multicisciplinair) 
  “(…)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.” 

 - klinisch psycholoog= beschermde titel (master psychologie niet voldoende); heeft breed 

   takenpakket; zowel diagnostiek, preventie als behandeling 

 - psychotherapie= de behandeling 
  “(…)het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot 

  doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen van een individu weg te nemen 

  of te verlichten, het verrichten van 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.” 
 - psychotherapeut= verzamelnaam voor iemand die beroepsmatig een methode toepast ter 

   genezing van lichamelijke/ geestelijke gezondheidsproblemen -> focus op behandeling 
    = vervolg van klinische psycholoog maar al werkende (1x in 2 weken 4 jaar lang training in 

     behandelen van psychische problemen -> analogie met medische wetenschappen) 

 DUS verschil klinische psycholoog & therapeut= psycholoog heeft breder takenpakket, 

 therapeut is meer gespecialiseerd in de behandeling. 

- plaats van psycholoog in ruime praktijkveld= vele recente veranderingen: 

-> wetten zijn veranderd, psycholoog & psychotherapeut beide beschermd= bepaalde dingen 

   slechts uitvoeren bij bepaald diploma MAAR nog veel aan wet moet worden bepaald 
 bv: nodig om na 5 jaar studeren onder supervisie een jaar te werken met mentoring om titel te kunnen 

    verdienen? 

-> voordeel: als beroepsgroep een veel duidelijk statuut, kwaliteitslabel + terugbetaling 
 (nu psychologische hulp bij sommige mutualiteiten slechts een heel klein deel vergoed -> geld is vaak 

  de drempel waarom mensen niet naar een psycholoog gaan, wanneer er terug betaald wordt zal de 

  kwaliteit een belangrijke factor worden, het kwaliteitslabel!) 

2. Modellen in de klinische psychologie 

2.1 Inleiding: wetenschappelijke benadering 
Filmfragement: Jolanda= Nederland meest populaire heler, haar ding was dat ze contact kon maken met 

hierboven & zo mensen kon helpen 

- onderscheid verantwoorde hulpverlening en kwakzalverij: 

 = verantwoorde hulpverlening is gebaseerd op wetenschappelijke achtergrond; op 

   gestructureerde modellen en werkwijzen die hun effectiviteit hebben aangetoond  ☺ 

- hoe komt dat zij ervan overtuigd is dat haar “hulpverlening” effectief is? 

 = als mensen naar je toe komen die in je geloven, direct beter ☺ & gaat met goede 

     bedoelingen mensen helpen, mensen die in nood zijn komen= snel focussen op mensen 

     waarbij er evolutie is DUS overtuigd goed bezig maar eigenlijk placebo-effecten 
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2.1.1. 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 

 WANT wetenschap stroom info die continue groeit -> moet levenslang blijven leren 

- benadrukt de relevantie van het informeren van patiënten gebaseerd op de beste beschikbare 

  onderzoeks-evidentie over geëigende opties voor diagnostiek, preventie of 

  interventiemogelijkheden. 

 DUS als clinicus wordt je continu geconfronteerd met allerlei wetenschappelijke vragen -> 

 vragen  beantwoorden door contact te maken met je vakgebied en vakliteratuur.  

- EBP gaat uit van 3 elementen:  

 I. zonder klinische competenties ben je niets.  

 II. je kan interpersoonlijke vaardigheden hebben, maar 

     als je niet weet wat je juist moet doen, ga je ook geen 

     goede behandeling bieden -> kennis over onderzoek 

     is dus zeer belangrijk. 

 III. de vorige 2 elementen gaan altijd samen in functie 

      van de voorkeur van de patiënt.  

 SYLLABUS ARTIKEL 1  

 Artikel Mcfall: Manifesto for a science of clinical psychology 

(zie syllabus) 

- Kritiek op EBP: 

 - groepsdata kan niet toegepast worden op een individu 
  -> veel data is gebaseerd op groepsdata; doen uitspraken over ene groep tov andere groep -> 

      wil niets zeggen dat groepsgemiddelde iets zegt over individu… 

 - problemen van cliënten zijn nog niet altijd onderzocht en we kunnen niet wachten tot er 

   onderzoek is 

 - elk individu is een unieke samenstelling van ervaringen, cultuur en sociale context & dus 

   niet te begrijpen door algemene psychologische wetmatigheden 

 - klinische ervaring en intuïtie zijn relevanter dan wetenschap 

- MAAR weerlegging argumenten: 

 -  klinische intuïtie kan verkeerd zijn! 
   -> onderzoek trauma; vergelijking mensen met trauma waarbij niks is gebeurd/ emotionele 

       trauma-debriefing (na trauma praten over gevoelens,…) -> mensen zonder interventie zijn 

       gemiddeld beter dan met interventie => intuïtie om direct met mensen te praten en 

       feedback van mensen op korte termijn zegt omgekeerde… (want mensen over algemeen 

       goede weerbaarheid om om te gaan met stress) 

  DUS moet balans vinden tussen intuïtie & wetenschap! 

 - problemen met feedback als klinische psycholoog; moeilijk om te leren van expertise omdat 

    feedback niet steeds valide is…* 

*- Hoe valide is feedback in de klinische psychologie? 

 - sociale wenselijkheid; ‘merci, goed geluisterd,..’ 

 - beperkt vergelijkingsmateriaal van cliënt & HV 
  -> cliënt weet meestal niet wat hij moet verwachten met klinische ps., ook niet qua 
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       effectiviteit. 

  -> HV weet je niet of collega het beter zou hebben gedaan; weet niet of methode het 

      efficiënts was…  

  

 - korte vs lange termijn effecten;  mensen stoppen vaak als ze zich even beter voelen -> lange 

    termijn effecten zijn vaak niet geweten. 

 => Verklaring voor de beperkte effecten van ervaring op effectiviteit? 

 ! Wetenschappelijke input is cruciaal! 

- EBP en de klinische praktijk 

   = momenteel zitten we in een belangrijke transitie-periode: 

 - meerdere goede databases voorhanden= als klinisch psycholoog makkelijker mogelijk om 

   evidence- based te werken 

 - gedifferentieerde kennis voorhanden bv. tijdschriften,… 

 - meer handigheid en vertrouwdheid met ‘just in time knowledge’ (= inzichten evolueren op 

    basis van nieuwe onderzoeksgegevens.) 

 - verhoogde interesse in disseminatie= onderzoekers worden aangemoedigd om ervoor te zorgen 

    dat resultaten van onderzoeken in de praktijk terechtkomen 

 - open access tijdschriften= vroeger tijdschriften enkel voor universiteiten,… omdat ze zo duur 

    waren -> nu open access waarbij auteurs moeten betalen om hun artikels te publiceren (nadeel dat 

    er zoveel tijdschriften zijn gekomen want veel geld mee te verdienen, sommige kwakzalverij, andere 

    beter) 

   MAAR problemen: 

 - term ‘wetenschappelijk bewezen’ zoveel gebruikt dat het niets meer betekend; vooral in 

   marketing gebruikt 

 - (Leannidis?) heel veel van de bevindingen van wetenschappelijke informatie zijn 

    waarschijnlijk niet correct -> veel initiatieven om kwaliteit van psychologisch onderzoek te 

    verbeteren… 

 -> wetenschappelijke info essentieel maar brengt ook problemen mee…  

2.2. Wetenschapsfilosofisch kader 

- epistemologie (kennisleer)=  studie van de aard, oorsprong, voorwaarden en reikwijdte van kennis. 

2.1.1. Grote paradigma’s 

 

 

 

 

I. POSITIVISME 

- Uitgangspunten 

  = er is een werkelijkheid waar we enkel toegang tot hebben via systematische metingen: 

 - er is één werkelijkheid waar we enkel toegang toe hebben via empirische gegevens  

 - de werkelijkheid is bevattelijk, identificeerbaar en meetbaar 

 - alle verschijnselen zijn onderworpen aan onveranderlijke natuurwetten 

 - alleen empirische wetenschap levert werkelijke kennis op 
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 - onderzoeker en onderzoeksobject zijn onafhankelijke entiteiten 

  = je neemt afstand als onderzoeker van je onderzoeksobject 

 - hypothetisch-deductieve methode 

 - gericht op ontdekken universele wetmatigheden (nomothetische methode) 

  

 - verificatie: wetenschappelijke uitspraak kan worden getoetst door na te gaan of deze in 

   overeenstemming is met zintuigelijke (empirische) waarnemingen 

 - kennis is waardenvrij 

- Positivisme en klinische psychologie 

 - psychologie gaat op zoek naar algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie) 
  vb: kijken bij depressie wat dé risicofactoren zijn voor een depressie 

 - er is een specifieke en juiste behandeling voor een specifiek probleem => technieken 

   waarvan de effectiviteit kan geëvalueerd worden. 

 - gezondheid is strikt te definiëren en voor iedereen hetzelfde DUS doel behandeling is ook 

  eenduidig te bepalen  

 - doel van onderzoek: verklaringen die leiden tot predictie en controle van fenomenen (hier 

   psychopathologie). 

 => mechanistisch beeld (ggz wordt streng gedefinieerd, op moment dat je risicomechanismen kan 

      blootleggen, kan je daarop inspelen qua preventie & behandeling=> predictie + controle)  

- Post-positivisme  

  = ontstaan door aantal problemen met positivisme: 

 - er is één ware werkelijkheid, maar slechts gedeeltelijk te bevatten 

 - ipv absolute zekerheid -> plausibiliteit 

 - ipv verificatie -> falsificatie 

 - onderzoeker blijft objectief en  

- (Post-) positivisme en onderzoek in de (klinische) psychologie 

 - kwantitatief onderzoek in de psychologie is dominant & wordt vaak geassocieerd met 

   positivisme MAAR  geen noodzakelijk verband: 
  Comte: “Our business is to study phenomena, in the characters and relations in which they 

  present themselves to us, abstaining from introducing considerations of quantities and 

  mathematical laws, which is beyond our power to apply.” 

 => Wel: hypothetisch-deductieve methode centraal in psychologisch onderzoek.  

- (Post-) positivisme: kritieken (interne kritieken) 

 - dominantie van kwantitatieve methodes => verlies mogelijks andere 

   belangrijke variabelen 

 - geen aandacht voor betekenis en motivatie van menselijk gedrag 

 - artificiële onderzoekscontext doet relevantie voor onderzochte populatie dalen 

 - algemene resultaten zijn niet toepasbaar op individuele gevallen 

 - verdwijnen van de exploratieve dimensie van onderzoek. 
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II. (SOCIAAL-) CONSTRUCTIVISME 

- Uitgangspunten 

 = ontstaan binnen de postmodernistische traditie rond jaren 1960 

 - niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten 
  -> de werkelijkheid is geconstrueerd; afhankelijk van persoon tot persoon 

 - waarheid en objectieve kennis over de wereld zijn onmogelijk 

 - realiteit afhankelijk van taal 
  -> taal staat centraal in paradigma; geen eenduidige betekenis van woorden en teksten 

 - context heel belangrijk! 

 DUS sociale realiteit wordt actief geconstrueerd door mensen; objectieve kennis is zeer 

 moeilijk & accent vooral op cognitieve component. 

- Verschil constructivisme en sociaal constructivisme 

 - constructionisme= de mens is voortdurend betrokken in het verwerken en evalueren van 

   de omgeving en daarop te reageren obv een betekenisverlenend proces 

  = belang van cognitieve processen! 

 - sociaal constructionisme= proces van constructie wordt sociaal gemedieerd 

  = belang van relaties en interacties 

- (Sociaal) constructivisme 

 - methodologie is hermeneutisch en dialectisch 
  -> hermeneutisch= nadenken over betekenis 

  -> dialectisch= nadenken adhv tegengestelden 

 - doel van onderzoek is niet predictie en controle van toekomstige gebeurtenissen, maar de 

   constructie van krachtigere en meer heldere manieren om geleefde ervaring te begrijpen. 

 - het accent ligt op idiografische methode, kwalitatief onderzoek 
  -> idiografische methode= studie van het gedrag dat het individu uniek maakt 

 - onderzoekers zijn niet onafhankelijk van onderzoeksobject; interactie staat centraal 

  => reflexiviteit 

 -> kritiek: extreem genomen geen gedeelde kennis mogelijk!! 

- Implicaties voor klinische psychologie 

 = stoornissen zijn eveneens socio-cultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in functie van 

    machtsstructuren) 

 - geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit 

 - belang van subjectief geleefde ervaring 

 - geen of geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces. 

- Implicaties voor onderzoek 

 - relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal: wat gebeurt er tussen mensen? 

 - belang van taal: identiteit als narratieve constructie (narratief= verhalend) 

 - geen streven naar absolute, wel naar bruikbare kennis, modellen van psychisch 

   functioneren, psychopathologie, behandeling… 

 - kennis & onderzoeksresultaten bestaan nooit op zich; ze zijn niet universeel, context is altijd 

   belangrijk 
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- Kritiek postmodernisme 

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

 -> A deep mistrust of reason, especially that imparted by science and logic;  

 -> A rejection of science as a ‘‘privileged” means of acquiring knowledge, along with the 

    belief that other means of knowledge acquisition are equally valid;  

 -> Pessimism about scientific progress;  

 -> Subjectivism, and the accompanying notion that the world is largely socially constructed;  

 -> Extreme relativism, along with a denial of universal scientific truths 

2.1.2. Wetenschapsfilosofische achtergrond besluit 

 = impliciet aanwezig 

 - onderzoek gebeurt meestal niet vanuit & epistemologisch kader, wel verschillende 

   klemtonen 

 - elk kader heeft sterke en zwakke kanten in het denken over wetenschap 

 => grond voor debatten in psychologie! 

2.3 Metamodellen 

2.3.1. Medische vs contextuele visie 
- wortels van deze discussie: unieke positie van de klinische psychologie (in dominante medische 

  model, denk cirkel (psycholoog, alternatief & psychiatrie) 

- Wampold, B.E. (2007). Psychotherapy: ,”the” humanistic (and effective) treatment. 

  American Psychologist,62, 857-873  

HET MEDISCH MODEL 

- Kenmerken van het medisch model: 

 - duidelijk te definiëren categorie mensen die afwijken van de norm. -> patiënt met een 

   ziekte/stoornis 

 - focus op symptomen en syndroom -> vertrekkend van diagnostiek 

 - medische denk- en handelwijze: unidirectionele causaliteit 
  -> obv diagnose weet je wat de oorzaken & instandhoudende factoren zijn -> op die manier 

      ingrijpen op probleem; men krijgt de behandeling die bij de diagnose hoort 

 - zoektocht naar biologische of psychische oorzaak 
  -> zowel gekeken naar biologische, sociale en psychologische factoren; niet enkel biologie! 

 - duidelijke link tussen diagnose en behandeling 

=> psychopathologie naar analogie van medische aandoening; een psychologische verklaring voor een stoornis 

     met een specifiek veranderingsmechanisme adhv een specifieke therapeutische interventie & specifieke  

     werkzaamheid… 

- Medische visie: oorzaken= wetenschappelijke verklaringsmodellen: 

 - biologische factoren= genen, biochemische processen, hersenafwijkingen,… 

 - sociale factoren= maladaptieve opvoeding, chronische stress,… 

 - psychologische factoren= vaardigheidstekort, maladaptieve cognities, leergeschiedenis,… 

 => feedback tussen biologische, sociale & psychologische factoren 

 => interactie tussen kwetsbaarheid en stress 
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- Medische visie: uitdagingen behandeling 

 - therapieën bevatten veel ingrediënten 
  DUS lastig uit te zoeken wat werkzame mechanisme is 

 - operationalisatie verandering 

 - differentiatie -> wat is het werkzame ingrediënt/ spontaan herstel/ placebo? 
  -> Bij een medicament is het gemakkelijke om placebo te identificeren, bij psychologische 

      behandeling  heel ander verhaal -> een behandeling brengt veel placebo met zich mee & 

      het is moeilijk om goed te weten wat het exacte werkzame deel is. Sociale factoren zoals 

      persoonlijkheid, verwachtingen, spontaan herstel,… spelen een grote rol. Kunnen we de 

      verbeteringen toeschrijven aan onze behandeling? 

  -> nog steeds veel discussie over: zie artikel Wampold 

- Conceptuele problemen van het medisch model 

 - Psychische problemen: geen duidelijk, enkelvoudig biologisch en psychisch substraat. 
  vb: deel genetica in schizofrenie 

 - Complexe interacties tussen biologie, psychische en sociale factoren. 
  vb: blootstelling aan angststoornissen  -> blootstellen aan angststimulus is belangrijk  

         component= bewezen MAAR andere methoden kunnen ook effectief zijn 

  => er zijn verschillende manieren tot verandering 

 - Behandeling kan aanslaan zonder direct effect op causale factoren die betrokken zijn bij 

   etiologie en instandhouding van psychopathologie. 

 - Is het correct om te focussen op symptomen en syndromen? 
  -> symptomen en syndroom kunnen tot last lijden maar kwaliteit van leven hangt daar niet 

      van af; mogelijk om anders in leven te staan, niet om syndroom te verhelpen 

CONTEXTUEEL MODEL 

= volgens model (& Wampold) is het identificeren van werkingsmechanismen niet het belangrijkste; 

  moment waarop mensen hulp nodig hebben is moment waarop ze vastlopen & niet meer weten 

  wat ze moeten doen= gedemoraliseerd -> als mensen gedemoraliseerd zijn, is het nodig een 

  rationale aan te bieden (door iemand met maatschappelijke status zoals genezer) die voor de cliënt 

  acceptabel is maar niet noodzakelijk waar 

 = gaan van demoralisatie naar remoralisatie 
 vb: cliënt gelooft in engelen en rationale gaat daarin mee en genereert daarin andere dingen die voor 

        hoop zorgen -> kan volgens contextuele visie genoeg zijn om voor verandering te zorgen 

- kenmerken contextuele visie 

 - unieke narratieve constructie patiënt is cruciaal 

  => belang van rationale & ritueel/ procedure 

 - werking therapie is afhankelijk van de match tussen de constructie van de patiënt en de 

  hulpverlener => belang van common factors 

 - remoralisatie gebeurt wanneer de rationale komt van iemand met een maatschappelijk 

   statuut als genezer en er een ritueel is dat past bij de rationale.  

 => psychotherapie is een emotioneel geladen vertrouwensrelatie met helpend persoon 

BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL (ENGEL, 1977) 

= toenemende interactie: psychische stoornissen ontstaan uit interactie tussen biologie, sociale en 

   psychologische factoren. Als er bevindingen zijn op 1 niveau zorgt het voor vragen op andere 

   niveaus. 
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 vb. depressie meer bij mannen dan bij vrouwen, komt dit door de genen, of door de sociale 

      verwachtingen,… 

- Verklaringsmodellen: 

Psychologische factoren psychopathologie 

Biologische factoren biologische psychiatrie* 

Sociale factoren epidemiologie 

 

- * Biologische psychiatrie 

= meest onderzoeksgeld naartoe gegaan 

- kennis van de biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de psychologische stoornissen. 

- benaderingen: 

 - Structurele en functionele hersenafwijkingen 
  vb: structureel= oa hersenvolume,… 

  vb: functioneel= persoon met schizofrenie die stemmen hoort, welke hersengebieden zijn 

        betrokken? 

 - Biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endocrinologie) 

 - Genetische invloeden/afwijkingen (GxE) 

-> hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabele in isolatie is vaak beperkt. 

  DUS zeker kijken naar  interactie biologie, psychologie en omgeving!!  

DIATHESIS-STRESS MODEL 

 - diathesis = predispositie, kwetsbaarheid => meestal biologisch gegeven 
  vb: depressie in familie 

 - biologische kwetsbaarheid: genetica, vroege aversie  

 - de noodzakelijke antecedenten conditie = de noodzakelijk aanwezige, voorafgaande 

    conditie die aanwezig moet zijn om een pathologie te ontwikkelen. 

  - kwetsbaarheid voor stressoren= mensen met lage kwetsbaarheid= veel stresserende dingen 

        meemaken zonder ontwikkelenpathologie; hoge kwetsbaarheid= sneller ontwikkelen klachten 

 

= grafiek diathese-stressmodel 

- y-as= weinig stress of veel stress (stressbare gebeurtenissen) 

- x-as= lage en hoge kwetsbaarheid 

= heel medisch model 

! probleem: enkel het disfunctioneren wordt verklaard, niets 

  vermeld over positieve van mensen! 

  

= Diathese-stress/ dual-risk model 

= kritiek op diathese; positieve wordt ook betrokken 

-> een persoon die een hoge weerstand heeft= fixed individual/ resillient individual; omgeving kan 

    heel positief en negatief  zijn, het maakt niet zoveel uit. 
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-> personen die kwetsbaarder zijn= als ze iets positief meemaken, functioneren evengoed als fixed 

   individuals… (kritiek!) 

 

= Differential Susceptibility model 

= kritiek op voorgaande 

- fixed individuals zijn heel stabiel (omgevingsfactoren doen er niet 

   veel toe) MAAR persoon die disfunctioneert in negatieve 

   context (kwetsbare personen) kunnen ook positiever 

  functioneren bij weinig stresserende omgeving 

 => zijn gewoon gevoeliger voor de omgeving! 

 => prepositie om meer reactief te zijn voor de omgeving, niet 

       enkel voor negatieve gebeurtenissen 

 

 vb: onderzoek naar schizofrenie: mensen die schikken over de kwetsbaarheden functioneren qua 

       creativiteit beter. Het leidt niet enkel tot miserie, want waarom zou het gen anders overleven in de 

       evolutie?  

 

(hoe je omgaat met stress wordt ook bepaald door 

sociale factoren, als je in je opvoeding hebt geleerd 

dat de wereld onvoorspelbaar is, gaat het mee de 

invloed van nieuwe, negatieve ervaringen bepalen…) 

onderzoek over diathese stressmodel=  

 

 

 

- genen zijn betrokken bij neuropsychiatrie 

- effect genetische varianten= kijken naar tussenliggende 

biologische mechanismen: 

 - endofenotypes= tussenliggende, meer biologische 

    systemen die invloed hebben op genetica en 

   voorkomen bij depressie.  

 - Resting state systeem = systeem waarvan gedacht 

    wordt dat dit hyperactief is bij depressie.  

Veel risicofactoren => hogere niveaus van stress hebben 

meest risico op depressie.  
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- Sociale aspecten 

 = hebben hele brede invloed 

 - wat is normaal versus een stoornis? 
  -> 1/3 mensen ontwikkeld in leven een stoornis – als dat naar ½ gaat: wie is dan gestoord? 

 - sociale factoren belangrijk bij erkenning (hoe staan we tegenover bepaalde factoren) & 

   herkenning van psychische stoornissen 

 - sociale “drivers” van psychopathologie: 

  - ongelijkheid & discriminatie 

  - armoede & stress 
   vb: veel voorkomende trigger voor depressie= werkloosheid  

  - maatschappelijke tendensen  
   vb: focus op welzijn: generatie grootouders: focus om stabiliteit, nu focus op 

        welbevinden -> meestal goed MAAR als je focus ligt op welbevinden, minder 

       weerbaar als er slechte gebeurtenissen gebeuren! 

   -> experiment: 2 groepen; ene verteld onderzoeksleider verhaal over dat hij focust 

      op positieve dingen, erna krijgen ppn lastige taak. Andere groep kreeg neutraal 

      verhaal en dan een taak 

   => ppn waarbij verhaal focus was op positieve -> reageerde negatiever op stress!! 

 

- feedbackloop biopsychosociaal model 

Genetisch risico => sneller emotioneel reageren -> dit merk je; biologische aspecten hebben invloed 

op psychologische aspecten => sociale vermijding => sociale gevolgen hebben grote invloed.  
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Hoofdstuk 2: Uitkomst- en 

procesonderzoek 

1.Inleiding 

- Inhoud= Uitkomst- en procesonderzoek van behandelingen en interventies die gericht zijn op 

  psychisch lijden te verlichten en voorkomen. 

 DUS van psychotherapie en klinisch psychologische interventies 

 -> vragen= Werkt het? (=uitkomsten) & Hoe werkt het? (=proces) 

 => reeds een hele verschuiving in gebeurd vroeger-nu; op vlak van methoden, gestelde 

      vragen & visie 

 => context voor actuele debatten, kritisch denken over onderzoek & Evidence Based Practice 

- Centrale vraag: Wat kan een evidentie gebaseerde praktijk betekenen? 

 -> is heel wat discussie over & kan op verschillende manieren ingevuld worden. 

 -> evidence- based practice is een kruispunt van 3 aspecten: 

  - best beschikbare wetenschappelijke evidentie 

  - karakteristieke & eigenschappen van de cliënt 

  - klinische expertise 
  => concept dat op verschillende manieren kan w. geoperationaliseerd  

- Historisch & socio-cultureel perspectief 

 = rode draad lessen -> zorgt voor verschuivende invullingen doorheen de tijd (veranderende 

   kijk naar wat psychologisch lijden is & hoe we ermee omgaan) 

 = oorzaak van verschuivingen; interne problemen/externe verschuivingen? 

“Om voor een theorie te kunnen kiezen zonder dat ze een dogma wordt is het belangrijk de geschiedenis ervan 

te kennen, de afwikkeling van argumenten, van de vervangen alternatieven, van de kracht van oude zienswijzen 

en de zwakten van de nieuwe…” (Feyerabend, 1988) 
 DUS we moeten niet zo maar uitgaan van een vooruitgangsgedachte; nieuw is niet perse beter 

- Wat is onderzoek? 

 = afhankelijk van verschillende wetenschapsfilosofische kaders 

 MAAR algemeen: onderzoek is een systematisch proces waar we op systematische manier 

 een vraag beantwoorden om te komen tot valide uitspraken en conclusies die we uitbreiden 

2. De geschiedenis van onderzoek naar uitkomsten en processen 

2.1. Inleiding 
- informatiestroom bepaald hoe we onszelf beoordelen MAAR info niet steeds zo beschikbaar geweest (nu 

  wetenschappelijke kennis voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, niet steeds zo geweest) -> 5 eeuwen terug 

  boeken enkel voor ingewijden toegankelijk, erna boekdrukkunst (midden 15de eeuw) mogelijk info voor breed 

  publiek        

-> ontstaan van verschillende perspectieven op onderzoek, lijden,… 

- vroeger geloof ultieme antwoord, erna rezen vragen op= idem bij wetenschap; steeds vragen die blijven -> 

  zowel bij medische wereld (fraude), psychologie, sociologie,… & moeilijk om onderzoek te repliceren 

  (inconsistente bevindingen lijden tot vragen & artikels in krant die tegenovergestelde beweren want weinig 

  context) => bij wetenschap moet je nadenken! 
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=> belangrijk om kritisch te kunnen nadenken over waarde van kennis & onderzoek te kunnen plaatsen! 

- leerpad= nadenken over wetenschap door context te bekijken -> verschillende paradigma’s waaruit je 

  wetenschap kan doen & idee dat oude wetenschap verleden is en nieuwe de nieuwe shit, genuanceerd & elk 

  onderzoek sterktes en zwaktes -> om die te kennen, noodzakelijk kennis over onderzoek te hebben        

2.2. Bespreking leerpad 

2.2.1. Historisch overzicht: kort samengevat 

= 4 grote periodes in het veld van psychotherapie- onderzoek:  

 1. De vroege geschiedenis (klinische gevalstudies als manier om kennis op te bouwen)    

 2. De ontwikkeling van systematisch onderzoek aan de hand van kwantitatieve methoden 

     = de ontwikkeling van systematisch onderzoek 

 3. De ‘therapie-oorlogen’    

 4. Terug naar de basis: de zoektocht naar praktijk-gebaseerde evidentie 

     = op weg naar methodologisch en epistemologisch pluralisme (pluralisme ook in opleiding; 

        zien verschillende theorieën over menselijk functioneren) 

- 4 periodes geen stikt afgebakende periodes; ideeën uit eerdere periodes blijven invloed uitoefenen 

  maar verdwijnen soms naar de achtergrond 

- doorheen geschiedenis onderzoek meest aandacht besteed aan uitkomsten van psychologische 

   interventies of psychotherapie 

 -> meeste & hevigste debatten rond uitkomstenonderzoek 

 -> procesonderzoek steeds aanwezig geweest maar minder in middelpunt aandacht 

I. VROEGE GESCHIEDENIS: HET GEBRUIK VAN KLINISCHE GEVALSTUDIES OM KENNIS OP TE 

BOUWEN 

 - tot +/- eind 19de eeuw deden mensen met psychische problemen beroep op nabije sociale 

   netwerk/ priesters 

 -> door secularisatie, verstedelijking & industrialisatie; werd minder vanzelfsprekend= ruimte 

      voor nieuwe vormen van hulpverlening waaronder psychotherapie 

 -> eerste grote psychotherapeutische stroming= psychoanalyse van Freud (eind 19de, begin 

      20ste eeuw) 

- pioniers van psychotherapie hadden theorie en discipline in beginstadium DUS moesten kunnen 

  reflecteren over wat ze deden om te evolueren -> gebruikte methode= klinische gevalstudie 

 = was dominante methode in geneeskunde 

 = een gedetailleerde observatie die gelinkt wordt aan een theoretische analyse (liet toe om 

    patiënten nauwgezet te observeren/ bestuderen & bood structuur om theorieën verder te ontw. 

   adhv kritische reflectie) 

 - hadden verhalend karakter, eerder dan ze een wetenschappelijk rapport lijken 

 -> vanuit hedendaags perspectief duidelijk methodologische beperkingen: gevalsstudies 

    gebaseerd op nota’s van analyticus, gebaseerd op zijn geheugen en beïnvloed door eigen 

    assumpties + therapeut alleen die interpretatie deed (werd niet door iemand anders 

    gecontroleerd) 
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- hoe meer psychoanalyse als discipline groeide, hoe meer vraag naar onderzoek 

 -> eerste onderzoek (anders dan gevalstudie)= verzameling follow-up gegevens van mensen 

    die psychoanalytische behandeling hadden gekregen -> resultaten: 1/3 vd patiënten veel 

    verbeterden, 1/3 licht en overige gelijk bleef of verslechterden -> werd initieel als positieve 

   indicaties voor de werkzaamheid vd behandeling geïnterpreteerd! 

- 1952: Eysenck publiceert zeer invloedrijk artikel waarin hij stelt dat er evenveel mensen spontaan 

  herstellen van psychische problemen dan dat er geholpen worden door psychotherapie 
 -> baseert zich daarvoor op cijfers van spontaan herstel 

 -> heeft 2 belangrijke consequenties voor psychotherapie-onderzoek: 

  I. duidelijk dat klinische gevalsstudies niet volstonden als basis wetenschappelijk 

     onderzoek 

  II. stimuleerde onderzoekers om meer objectief & rigoureus onderzoek te doen naar 

      effectiviteit van psychologische interventies/psychotherapie 

 -> Opgelet: pluspunt van case studies= maakt mogelijk om de uitkomst van de case te 

     verklaren en verstaan in een rijke context aan beschrijvingen       

II. DE ONTWIKKELING VAN SYSTEMATISCH THERAPIE-ONDERZOEK OBV KWANTITATIEVE 

METHODEN 

- kritiek Eysenck & aantal maatschappelijke factoren=> ontwikkeling meer systematisch onderzoek 

  naar psychotherapie 
 (oa WOII -> toename vraag psychische hulpverlening voor oorlogsveteranen= toename investeringen 

   in onderzoek door de overheid) 

- oorsprong systematisch onderzoek van kwantitatieve methoden= in onderzoeksgroep van Carl 

  Rogers aan unief van Ohia 

 = grondlegger clientcentred therapie-> ontstaan nieuwe therapievorm= ook nieuw 

    onderzoek 

 = basis meeste onderzoeksmethoden die nu nog w. gebruikt (observatieschalen, 

    zelfrapportagematen, audio-opnames, controlegroepen,…) 

 - geen focus op beschrijven van cliënten met specifieke diagnoses MAAR aandacht aan 

   ontwikkelen van uitkomstmaat die effectiviteit ve therapie probeert te vatten in termen vd 

   cliënt zijn/haar persoonlijke definitie vh probleem 

=> trans-theoretisch onderzoek: 

 - centraal= belang vd therapeutische relatie als noodzakelijke voorwaarde voor verandering 

 - kenmerkend= 

  - poging om filosofische tekortkomingen vd experimentele methoden uit 

    gedragspsychologie als basis voor onderzoek naar psychotherapie te adresseren 

  - blijvende aandacht voor onderlinge relaties tussen uitkomst & proces en ervaringen 

    vd cliënten 

  => heel open onderzoeksklimaat ‘the facts are always friendly’ 

=> inspiratie voor onderzoekers aan andere universiteiten om vanuit hun benadering ook meer 

   systematisch onderzoek te doen 

 -> focus op onderzoeken vh belang en werking vd therapeutische relatie: bevindingen die het 

     belang steunden= geïnterpreteerd als tegenindicatie voor het belang van specifieke 

    technische interventies (= ontstaan debat medisch vs contextueel model) 
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DUS periode gekenmerkt door inspanningen om een strikte methodologie te ontwikkelen die gebruik 

maakte van metingen van uitkomst en proces van het fenomeen psychotherapie. 

 -> grote openheid om therapeutische processen te identificeren en te evalueren die in 

verschillende therapieën plaatsvinden 

 -> grote interesse om te begrijpen wat bijdraagt aan goede en slechte uitkomsten. 

II. DE THERAPEUTISCHE ALLIANTIE (RELATIE): EEN BLIJVEND ONDERWERP DOORHEEN DE 

GESCHIEDENIS VAN THERAPIE-ONDERZOEK 

-> in tweede periode vaak de relatie tussen therapeut en cliënt centraal; werd verondersteld dat 

   kwaliteit van deze relatie cruciaal was om werkzaamheid van psychotherapie te begrijpen 

 - therapeutische relatie= werkalliantie 

 => steeds onderzoek naar gevoerd, ook al verdwijnt dit tijdens de ‘de therapie-oorlogen’ uit 

      het gezichtsveld 

III. DE THERAPIE-OORLOGEN 

- verwezenlijkingen uit voorgaande periode (ontwikkeling meetinstrumenten om uitkomst en processen te 

  onderzoeken) creëerden een situatie waarin het voor veel onderzoekers mogelijk werd onderzoek te 

  doen naar psychotherapie 

 MAAR vorige periode= openheid voor wat ook verscheen in onderzoeksbevindingen; nu 

 focus op aantonen dat 1 therapeutische aanpak beter werkte dan een andere 

-> factoren die hiervoor zorgde= 

 - meer competitief geworden aanbod van psychotherapie in US (marktdenken) 

 - ontwikkeling cognitieve gedragstherapie & andere vormen van therapie in ‘70 

 - toepassing van gerandomiseerde gecontroleerde studies= RCT: randomized controlled 

   trials 

  = overgewaaid uit medische wereld -> daar in ’60 gebruikelijke methode om 

     effectiviteit ve behandeling te testen (vb: geneesmiddel A vs B) 

  -> sloot aan bij opleiding psychologen & aanlokkelijk voor subsidiëringsinstanties die gewoon 

      waren om medisch geïnspireerde projecten te lezen 

- historisch belangrijke uitkomststudie die als een vd eersten een RCT design gebruikte= onderzoek 

  Sloane et al (1975): vergelijkt tijdsgelimiteerde (ca 14 sessies) gedrags-en psychodynamische 

   therapie voor neurotische cliënten -> in studie 3 condities: 

 - 2 vormen van therapie 

 - wachtlijstconditie: gebruikt om effectiviteit vd behandeling in relatie met spontaan herstel 

    te kunnen nagaan 

 MAAR ethische moeilijkheden; wachtlijstconditie kreeg meermaals geruststelling dat ze snel een 

 therapeut kregen toegewezen, kregen nummer dat ze konden opbellen tijdens een crisis, verschillende 

 keren gecontacteerd door onderzoeker om te vragen hoe het ging + hadden intake-gesprek gehad 

 => niet helemaal geen behandeling; minimale ondersteuning, contact en hoop 

 DUS een specifieke behandeling werd vergeleken met een korte non-specifieke therapie 

 + 1/3de van de mensen uit wachtlijstconditie sloegen op het einde een therapie-aanbod af 

    (mogelijks dat ze wachtlijst als afwijzing ervoeren) -> mensen ontevreden= mogelijks slechter 

    scoren dan behandelgroepen door bv frustratie 

 + mensen geen keuze krijgen in de behandeling door random toewijzing -> mogelijks dat een 

   geïnformeerde keuze over de soort therapie positieve verwachtingen en motivatie schept 

    en zo uitkomst beïnvloedt 
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MAAR studie wel als mijlpaal beschouwd; nadien veel aandacht besteed aan manieren om RCT-

studies te verbeteren & strikter uit te voeren 

-> resultaat: RCT= w. gesofisticeerder & steeds meer aspecten w. gecontroleerd -> steeds minder 

    wachtlijstconditie gebruikt, cliënten zorgvuldiger gescreend en w. gewerkt met ‘zuivere 

   diagnostische categorieën’ 

 = ingezet op kunnen trekken van conclusies met zekerheid 

  -> door wens van onderzoekers om methodologische beperkingen van voorgaande 

      studies te remediëren 

  -> door beleid geestelijke gezondheidszorg; nadruk op managed care: therapie w. 

      slechts terugbetaald als er een diagnose w .gesteld & een valide behandeling w. 

       aangetoond 

 = representativiteit voor dagelijkse praktijk verdween naar achtergrond 

=> de mogelijkheid om rigoureuze RCT’s uit te voeren & managed care beleid ontketenden de 

    ‘therapie-oorlogen’ 

 = honderden studies gedaan naar verschillen in effectiviteit tussen therapieën voor specifieke 

    cliëntgroepen + ontstaan methoden voor meta-analyses om resultaten samen te brengen: 

- Cognitive Behavioral Therapy (CBT) onderzoeksgemeenschap heeft in therapie-oorlogen een 

  dominante rol gespeeld: 

 - sloot nauw aan bij academische en experimentele psychologie 

 - belangrijke innovatie van CBT-onderzoek= N=1 of ‘single subject design’ 

  = experimentele manier om gevalstudies te doen 

  = veel gebruikt om nieuwe interventies te onderzoeken vooraleer een volledige RCT 

     uit te voeren 

 - verwezenlijkingen en succes van CBT in therapie-oorlogen= moeilijkheden voor andere 

    therapeutische benaderingen: 
  - cliënt-centered & psychodynamische therapieën= redelijk veel (RCT) onderzoeksevidentie 

  - Gestalttherapie & narratieve therapie= geen of heel weinig gecontroleerde studies 

    (therapievormen meer in praktijk gebaseerd dus moeilijk om complexe en tijds-en middelen- 

     intensieve studies zoals RCT op te zetten) 

=> therapie-oorlogen met nadruk op RCT maakt voor veel therapievromen nagenoeg onmogelijk o 

     daarin rol van betekenis te spelen 

IV. TERUG NAAR DE BASIS: DE ZOEKTOCHT NAAR PRAKTIJKGEBASEERDE EVIDENTIE 

- recent is er heel wat kritiek vanuit het veld van de psychotherapie op de assumpties die 

  samenhangen met de therapie-oorlogen -> verschillende tegenwerpingen opgeworpen tegen de 

  toepassing van RCT methodologie op psychotherapie, zoals:   

 -  RCT's produceren vertekende resultaten die de therapeutische aanpak van de 

      hoofdonderzoekers bevoordelen.    

 -  het selectieproces in een RCT zorgt ervoor dat geselecteerde cliënten niet die cliënten zijn 

    die typisch gezien worden in de dagelijkse praktijk.    

  -  cliënten moeten hun perspectief weergeven via vooraf bepaalde vragen en kunnen niet 

     zeggen wat ze echt vonden van de therapie die ze kregen.    
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 -  het moeten volgen van een manual door therapeuten creëert een situatie die niet 

     relevant is voor de praktijk omdat het merendeel van de clinici hun benadering als 

     integratief/eclectisch omschrijft.    

 -  de belangrijkste uitkomsten van psychotherapie zijn ervaringen en inzichten die niet 

     kunnen gemeten worden.    

 -  cliënten hebben een voorkeur voor het type therapie dat ze denken dat hen kan helpen 

    en hiermee wordt in RCT's geen rekening gehouden.    

   -  de beschikbare evidentie suggereert dat competentie en persoonlijke kwaliteiten van de 

    therapeut, motivatie van de cliënt, en de sterkte van de therapeut-cliënt relatie sterkere 

    predictoren zijn van uitkomsten dan de therapeutische benadering 

  =>  RCT's zoeken op de verkeerde plaats naar de kern van effectieve therapie 

-> elk van deze tegenwerpingen zou (indien valide) de bruikbaarheid van de huidige RCT literatuur 

    ernstig in twijfel trekken MAAR voorstanders kunnen vaak deze tegenwerpingen counteren & 

    stellen dat er geen realistische alternatief is 

 - naast kritiek op beperkingen RCT als bron van evidentie voor therapiepraktijk; ook idee dat 

   therapie-oorlogen in verhouding tot hun hoge kostprijs niet genoeg gedaan hebben om de 

   kwaliteit van therapie die cliënten krijgen te verbeteren. 

 -> vanaf de jaren '90: gezocht naar alternatieve onderzoeksbenaderingen MAAR inspanning 

     getemperd door besef dat RCT's onvermijdelijk nog een tijdje een rol zullen blijven spelen 
    (oa door sterk ingebed in beleidsaspecten)  

 DUS eerder dus dan RCT's te vervangen; doel= RCT’s aan te vullen met onderzoek dat gebruik 

 maakt van hele waaier aan andere methoden 

 => 'methodologisch pluralisme'= een appreciatie van de rol en bijdrage van een diversiteit 

      van methodologische tradities 
  bv. RCT's, case studies, kwalitatieve studies, actie onderzoek...  

-> laatste 20 jaar is methodologisch pluralisme sterk uitgebreid & probeerde meer nadruk te leggen 

    op onderzoek naar hoe therapie in dagelijkse praktijk werkt 
 (= door de focus van RCT's op controle en het aanbieden van een sterk gemonitorde therapie aan 

     cliënten met één specifieke stoornis, geeft ze evidentie voor therapie onder 'ideale condities'; 

     verder onderzoek is dan nodig om na te gaan hoe dit in de dagelijkse praktijk werkt. 

 => sluit aan bij idee van evidence-based practice 

  = praktijk gebaseerd op de best beschikbare onderzoeksevidentie 

 -> alternatief model= practice-based evidence: 

  = het onderzoeken van de dagelijkse praktijk om te identificeren wat daar werkt en 

     niet werkt en zo evidentie te verspreiden over ‘best practice’ om de praktijk te 

     verbeteren 

- de rationale voor de practice-based evidence benadering is gebaseerd op een aantal assumpties 

  over de aard van praktische kennis in dit veld:   

  -  nieuwe ideeën over therapie zijn afkomstig van innovaties en experimenten door 

    praktijkmensen en niet van universitaire onderzoekers of laboratoriumstudies.    

  -  psychotherapie is een sterk gecontextualiseerde activiteit en theorieën en protocollen 

    moeten aangepast worden aan specifieke omstandigheden.    
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  -  goede therapeuten zijn responsief en flexibel in hoe ze werken met cliënten eerder dan 

    dat ze strikt vasthouden aan manuals of protocollen.    

 -  therapie is een geco-construeerde, collaboratieve activiteit, geen 'behandeling' die 

    'toegediend' wordt door iemand aan een ander persoon.    

 - clinici zijn meer geneigd beïnvloed te worden door verhalen en casussen dan door 

    statistische resultaten.    

 - er kunnen verschillende, evenwaardige perspectieven bestaan op wat helpend is in 

   therapie, er is geen reden om te verwachten dat er één vast juist antwoord is. 

=> aantal factoren die de recente onderzoeksontwikkelingen hebben gemotiveerd=ontwikkeling 

    onder vorm van verschillende methodes met gemeenschappelijk element dat ze dicht proberen 

    blijven bij wat er eigenlijk gebeurt in therapie        

 = 'grassroots' onderzoek: het gaat ervan uit dat kennis vanuit de basis komt eerder dan dat 

    het van bovenuit wordt opgelegd.    

- aantal van de methoden die meer en meer aandacht krijgen in de onderzoeksliteratuur:   

  I. Routine uitkomst- en procesmetingen 

   = het gebruiken van vragenlijsten om uitkomst en proces op een snelle manier in kaart te 

      brengen in de dagelijkse praktijk 
  bv door mensen na elke sessie dezelfde vragenlijst te laten invullen 

  ->  geeft info over de effectiviteit van therapie in de dagelijkse praktijk 

  -> grote datasets laten ook toe om bv verschillen tussen therapeuten te bestuderen 

  -> soms gebruikt om feedback te geven aan therapeuten 

 II. Kwalitatief onderzoek 

 = een meer narratieve traditie; om ervaringen en betekenisverlening van cliënten en 

    therapeuten in kaart te brengen of om processen in de therapie in detail te bestuderen.    

   III. Case-based evidentie 

 = terug meer aandacht voor gevalstudies: laten toe om fenomenen in hun context te 

    bestuderen en complexe processen in kaart te brengen 

 -> nieuwe systematische manieren ontwikkeld om gevallen te bestuderen (systematisch 

      verzamelen van data, materiaal bestuderen met verschillende onderzoekers (eerder dan de 

      interpretatie van de therapeut bij de klinische gevalsstudie) & gebruiken van systematische kwantitatieve 

      en kwalitatieve methoden om de data te bestuderen.    

 IV. (Persoonlijke ervaringsmethodologieën) 

-> recentelijk meer aandacht besteed aan eigenschappen van therapeuten om de werkzaamheid van     

    therapie te begrijpen: 
 - verdween bij  RCT's naar de achtergrond omdat therapeuten zoveel mogelijk dezelfde behandeling 

    moesten uitvoeren 

 -> routine uitkomstenonderzoek toonde grote verschillen tussen therapeuten 

 =>  rees vraag naar wat deze verschillen verklaart & welke eigenschappen van therapeuten hier een rol 

      in spelen.    

V. CONCLUSIE    
= een historisch perspectief op psychotherapie-onderzoek maakt duidelijk dat: 

 de zoektocht naar het opbouwen van een evidentiebasis voor psychotherapie gevormd is door een  

 combinatie van: sociale en economische factoren & ideeën en inzichten van onderzoekers 
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2.2.2. Bespreking leerpad les 

LEERPAD VRAGEN DEEL 1: 

- In psychotherapie-onderzoek ligt de klemtoon doorheen de geschiedenis eerder op 

  uitkomstenonderzoek (niet procesonderzoek) 
 => omdat we zo kunnen bewijzen dat iets werkt DUS door grote maatschappelijke invloed en door 

      marktdenken 

- Onderzoek naar uitkomsten en processen van psychologische behandelingen is geëvolueerd 

   doorheen de tijd. Deze veranderingen zijn toe te schrijven aan het feit dat: 

 - de sociale, culturele en economische context verandert doorheen de tijd 

 - er nieuwe ontwikkelingen zijn op wetenschappelijk vlak. 

- Geef twee (of meer) beperkingen van de gevalstudie als onderzoeksmethode: 

 - subjectief, geen systematisatie, geen controle mogelijk, generalisatieprobleem 

 => kritieken op klinische gevalstudie 

 -> generalisatie algemeen moeilijk in psychologie 

- Geef twee (of meer) sterktes van de gevalstudie als onderzoekmethode: 

 - rol in innovatie, rijke & gedetailleerde beschrijvingen, outcome in context van proces, 

   klinisch herkenbaar 

 => als we willen weten hoe iemand verandert, is een gevalsstudie een bruikbare methode -> 

     daarom grote rol in innovatie; in diepte w. dingen opgemerkt die anders ‘bedekt’ blijven… 

=> focus op theorie-opbouw 

LEERPAD VRAGEN DEEL 2 

- Stellingen die juist zijn over ontwikkelingen in de tweede periode: 

 = in deze periode werd de relatie tussen therapeut en cliënt als de belangrijkste factor 

    beschouwd in het begrijpen van de werkzaamheid van psychotherapie. 

 = het kritische artikel van Eysenck uit 1952 was een stimulans voor de bloeiende ontwikkeling 

    van systematisch onderzoek in deze tweede periode. 
  (verzamelde veel cijfermateriaal, wel ad hoc dus verschillende instellingen hadden 

     verschillende criteria…) 

- Kenmerken artikel Eysenck (1952): 

 - ophefmakend artikel over effectiviteit psychotherapie 

 - conclusie: remissie even hoog door spontaan herstel (niet meer herstel door therapie…) 

 - onderzoek naar effectiviteit is problematisch (ad hoc vergelijkingen) 

 - aanleiding tot meer rigoureus onderzoek naar effectiviteit 

 - ontwikkeling meetinstrumenten en gebruik van controlegroepen 

 - start debat medisch versus contextueel model  

- Stellingen die fout zijn over ontwikkelingen in de tweede periode: 

 = Rogers en zijn onderzoeksgroep deden voornamelijk kwalitatief onderzoek waarbij de 

    ervaring van de cliënt voorop stond. 
  => onderzoek kwantitatieve maten; toen geen vragenlijsten zoals vandaag die algemeen 

      geldig zijn -> ontwikkelden instrumenten op maat van de patiënt om kwantitatief resultaten 

      te vergelijken       ) 
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 = De tweede wereldoorlog zorgde voor een rem op de ontwikkeling van psychotherapie- 

    onderzoek. 

  =>  WOII was juist boost door vele getraumatiseerde soldaten (ervoor dachten ze dat 

            symptomen kwamen door bv granaatscherven in de hersenen) 

 = De focus van de onderzoeksgroep rond Carl Rogers lag op het ontwikkelen van maten die 

     algemeen verandering in symptomen konden meten in grote groepen. 
  => wel ontwikkelen van maten maar niet meten van algemene veranderingen; op individueel 

       niveau veranderingen in kaart brengen 

LEERPAD VRAGEN DEEL 3 

- Stellingen die juist zijn ivm de ‘therapie-oorlogen’: 

 - net zoals in de eerste periode de gevalstudie als methode werd overgenomen uit de 

   medische wetenschappen, komt nu ook de RCT als methode overgewaaid van de 

   geneeskunde naar de psychologie 

- het meer controleren van de behandeling in een RCT door het volgen van een manual is in 

  tegenspraak met de opvattingen van het contextueel model. 
 => in contextueel model probeert men te verklaren waarom symptomen er zijn en daarbij w. 

      verklaring van mensen zelf belangrijk geacht=> afgestemd op cliënt 

- Stellingen die fout zijn ivm de ‘therapie-oorlogen’ 

 = Tijdens de 'therapie-oorlogen' ligt het accent op het onderzoeken van de werkzame 

     ingrediënten van een psychologische behandeling. 

  => accent lig niet op proces, wel op uitkomst dus niet op werkzame ingrediënten 

 = Een wachtlijstconditie in een RCT laat toe om het placebo-effect uit te sluiten 
  => fout, denk onderzoek Sloane et al; je weet niet welk effect wachtlijstconditie heeft op 

      symptomen (hoop door minimaal contact of frustratie door wachten?) 

- besluit eerste drie delen: 

 = In de periode dat de psychoanalyse ontstond was de gevalstudie de dominante methode, 

    de periode van de ontwikkeling van systematisch onderzoek ging samen met het ontstaan 

    van de client-centered therapie, terwijl de aanvang van de therapie-oorlogen samen gaat 

    met het ontstaan van de cognitieve gedragstherapie. 

=> fase van focus op een specifieke behandeling voor een specifieke diagnose 

LEERPAD VRAGEN DEEL 4 

- ‘methodologische pluralisme’=  

 - naast elkaar bestaan van verschillende onderzoeksmethoden 

 - bijdrage van verschillende methoden aan kennisopbouw waarderen 

 - impliceert ook epistemologisch pluralisme 

- ‘practice-based evidence’= 

 - alternatief voor evidence-based practice 

 -  klinische praktijk in het veld onderzoeken: wat werkt? hoe werkt het? 

 - bottom-up 

 - EBP en PBE: geen absolute tegenpolen, wel verschillend vertrekpunt 
  (EBP= evidence-based practice, PBE= practice-based evidence) 
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- Correcte stellingen over meest recente evoluties in uitkomst- en pocesonderzoek: 

 - vanuit de visie van methodologisch pluralisme kunnen evidence-based practice en practice- 

   based evidence naast elkaar bestaan. 

 - Onderzoek naar persoonlijke attitudes en interpersoonlijke vaardigheden van therapeuten 

   die heel goede resultaten boeken, sluit meer aan bij een contextueel model dan bij een 

    medisch model. 

- Foutieve stellingen over meest recente evoluties in uitkomst- en procesonderzoek: 

 - De focus op het aantonen van effectiviteit van behandelingen aan de hand van RCT’s heeft 

   gezorgd voor een sterke toename in de kwaliteit van behandelingen 
  => juist kritiek tegen RCT: veel middelen geïnvesteerd om op experimentele manier een 

       causaal verband te vinden maar in de praktijk heeft behandeling geen groter effect 

       gekregen… => moet meer onderzoek doen naar manier waarop & wat voor wie werkt ipv 

       een algemene theorie 

 - Dat de competentie van de therapeut en de motivatie van de cliënt belangrijke voorspellers 

   zijn van behandeluitkomsten, zijn belangrijke argumenten om RCT onderzoek naar de 

   werkzaamheid van verschillende behandelingen te rechtvaardigen. 

=> fase van uitkomsten en proces opvolgen in de dagelijkse klinische praktijk 

2.3. Illustratie: de Gloria interviews 

= voorbeeld van exploratie in de tweede periode 

De gloria interviews= 3 therapeuten (Carl Rogers, Frederick Perls & Albert Allis) interviewden 

dezelfde patiënt (Gloria) en namen dit op: 

- Carl Rogers= grondlegger cliënt-centered therapie 

 -> heel meegaand, volgt verhaal van patiënt; gaat in op hoe Gloria alles ervaart 

- Frederick Perls= grondlegger gestaltpsychologie 

 -> benadert patiënt door te letten op lichaamstaal, heel gevoelsmatig 

  bv ziet Gloria met voet tikken, vragen waarom en komt zo tot verhaal 

- Albert Ellis= grondlegger bepaalde soort gedragstherapie 

 -> heel sturende aanwezigheid, houdt gesprek op logische manier (rede) 

-> probleem Gloria=  algemene onzekerheid over zichzelf, angstig voor reacties van anderen + is 

    gescheiden en moet nu single leven over brengen aan dochter 

 MAAR merkt dat er verschillende problemen naarboven komen bij verschillende psychologen 
  (Elke therapeut merkt zaken op die voor zijn theorie belangrijk zijn, interviews zijn niet 

   objectief! Elke theorie vertrekt van een bepaald mensbeeld die een kader geeft voor het 

    interview.) 
  -> in interactie met therapeut komt klacht naar boven! 

   => verhaal w. in dialoog geconstrueerd!! 

= DE COMPLEXE VERHOUDING TUSSEN WETENSCHAP EN DE REALITEIT 

- wetenschap als observatie van de realiteit versus wetenschap als realiteitsvormend 
 -> Als een bioloog (vroeger) een observatie deed=  puur observeren, nu= observeert de wetenschap 

    niet gewoon, maar manipuleert de realiteit om het effect ervan na te gaan (zonder soms de theorie 

    te kennen) 

- onderzoeksobject klinische psychologie= subject 

 -> zorgt voor moeilijke situaties bv: kunnen we een behandeling voorp stellen, los vd voorkeur vd 

     patiënt? 
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3.Uitkomstenonderzoek 

3.1.Vraag naar uitkomstonderzoek 

- vraag= heeft therapie effect tegenover geen therapie/ spontaan herstel? 

-> onderzocht door verschillende benaderingen, elk met eigen sterktes & beperkingen 

-> doel= werkzaamheid nagaan, verantwoording afleggen, verbeteren hulpverlening 

-> onderzoek situeert zich op een continuüm: efficacy -> effectiveness: 

 - ‘efficacy’= effectiviteit in labo-omstandigheden (hoe werkt het in een gecontroleerde context?) 

 - ‘effectiveness’= hoe werkt het in de de klinische praktijk? 

-> absolute effectiviteit: werkt therapie beter dan geen therapie? 

-> relatieve effectiviteit: werkt een bepaalde therapie beter dan een andere/ welke methode is de 

    beste?  

=> verschillende voorspellingen over werkzaamheid therapie obv medisch vs. contextueel model: 
 (beide verwachten dat therapie werkt maar voor verschillende redenen) 

 

3.2. Verschillende behandeluitkomsten onderzoeken 

- tevredenheidsonderzoek 

- praktijkgebaseerd uitkomstenonderzoek= PBE 

- randomized controlled trials 

- case studies benaderingen vb. N=1 experimentele case studies 

- kosteneffectiviteitsstudies 

- routine outcome monitoring (zie Hoofdstuk leerpad) 

- kwalitatief uitkomstonderzoek 

3.2.1.Tevredenheidsonderzoek 

= Hoe tevreden is de patiënt over de psychologische behandeling? 

 -> belang om cliënten een stem te geven 

 = eenvoudig uit te voeren (anoniem, survey,..) 

 - vooral vraag naar tevredenheid over therapie 

 - gevaar van overschatting therapie-effecten: 

  - sampling bias (vaak extreme antwoorden in sample…) 

  - retrospectief (survey vraagt achteraf naar je ervaring over je behandeling) 

  - geen controlegroep… (hoe kan je hier een controlegroep voor maken? Kan niet…)  
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Voorbeeld: Seligman (1995): the Consumer Report study 

= grote survey: 4 100/22 000 mensen zochten professionele hulp voor psychische problemen (2800 

   bij ggz hulpverlener) 

-> over het algemeen was er een grote tevredenheid 

-> geen verschil tussen verschillende therapeutische benaderingen 

 => “Dodo bird verdict”: geen verschil tussen verschillende behandelingen, tevredenheid is 

       niet afhankelijk van soort behandeling 

-> wel meer verbetering bij lange termijntherapie dan korte termijntherapie (hoe langer mensen in 

    therapie gaan, hoe meer verbetering ze rapporteren) 

3.2.2. Praktijkgebaseerd uitkomstonderzoek 

= Pre-postmetingen in dagelijkse praktijk: 
 = mensen opvolgen in de dagelijkse praktijk adhv bv vragenlijsten op begin & einde van therapie 

 - veelal korte zelfrapportagematen die breed symptomen (angst, depressie, stress) en 

    algemeen welbevinden meten 

 - is een mogelijkheid om eenvoudig gegevens te verzamelen van grote groepen 

 - geen controlegroepen, wel vergelijken met andere informatiebronnen 

 - weinig controle over wie de vragenlijsten invult  (50-60 % return, follow-up zeer moeilijk) 

 - geen controle over behandeling. Kan gedaan worden in instellingen.  

Voorbeeld: Stiles et al. (2008): grote effectiveness studie in UK 

- 5613 volwassen patiënten (eerste lijnshulp NHS) 

- Pre-postmeting: Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE), patiënt en therapeut. 

-> zowel bij CBT= cognitief behavioural therapy, PCT= person-centred therapy & PDT= 
   psychodynamic/psychoanalytic therapy 

=> uitkomst= weinig verschil tussen therapieën, wel veel verschil binnen een groep. Hoe komt dit? -> 

    niet waar te nemen door pre-postmetingen… 

3.2.3. Randomized controlled trials 

= experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de effectiviteit van een 

   behandeling voor een bepaald probleem na te gaan 

- vertrekt vanuit assumpties medisch model van psychotherapie: 

 => psychopathologie naar analogie medische aandoening (entiteitsmodel) 

 => Werkzame factoren van een behandeling zijn specifieke (technische) interventies die 

     inwerken op specifieke psychologische mechanismen onderliggend aan een specifiek 

     probleem. 
  = men gaat uit van 1 mechanisme, dat voor iedereen geldt, waar we op kunnen inwerken 

= meest gecontroleerde test naar effectiviteit 
 -> RCT probeert zoveel mogelijk te controleren zodat het enige verschil tussen de 

    twee groepen de behandeling is (die nauwkeurig gespecifieerd is) waardoor we 

    met zekerheid kunnen zeggen dat de behandeling de oorzaak is       

- gouden standaard? 

- Empirically supported treatment (EST)= specifieke behandeling voor specifiek 

  probleem die effectief bleek in RCT onderzoek: 

 = specifieke invulling EBP 
  -> de jaren ’70 EBP werd vernauwd naar EST; specifieke invulling die  

      vandaag eerder een debat is 
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  -> RCT gezien als enigste methode dat een uitspraak kan doen over een causaal verband in 

      een behandeling 

 - ‘One size fits all’: EST gaat ervan uit dat bij iedereen met eenzelfde aandoening, dezelfde 

   behandeling kan helpen MAAR dit is niet zo! 
  -> gaat ervan uit dat aandoening een entiteit is zoals in geneeskunde griep ook op eenzelfde 

     wijze w. behandeld maar psychopathologie is niet vergelijkbaar met de griep & 

     aandoeningen zijn geen entiteit 

 - Cf. Werkelijkheidsvormende waarde van wetenschap= wetenschap vormt een stuk onze 

   werkelijkheid, ons denken over pathologie is heel hard gevormd door de wetenschap (MAAR zelfs in  

   medische wereld is er niet 1 richtlijn over hoe je bv gezond moet leven of hoe je kanker kan 

   vermijden…) 

BELANGRIJKE 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 2 behandelgroepen 

 -> controlegroep/ placebo moeilijk te verkrijgen bij psychologie (therapeut weet welke 

      behandelingen hij heeft & patiënt ‘voelt’ wat hij krijgt -> zorgt voor verschillende verwachtingen + 

      door slechts kleine interactie met therapeut mogelijks ook reeds effect) 

- randomisatie van participanten over groepen heen 
 = voorkomen van systematische verschillen tussen groepen 

- medische RCT= dubbel blind: therapeut en patiënt blind voor conditie 
 => onmogelijk in psychologie (spijtige zaak)  

- afhankelijke variabele= de uitkomst (symptoomverandering) 

- onafhankelijke variabele= de behandeling 

“Just as there is nothing so practical as a good theory, there is nothing so causally decisive as a good 

experiment (or, more accurately, a meta-analytic aggregation of a body of such experiments). The major 

question is the extent to which RCT’s as they have been conducted to date provide answers to the questions 

most important to everyday clinical practice.’’ -> Westen (2014) (gaat over externe validiteit)  

-> hele opzet is bedoeld om de interne validiteit te verhogen 

 = mate waarin je causale uitspraken kan doen binnen de groep die je onderzocht hebt): 

=> RCT is gericht op maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen toe te schrijven 

    zijn aan de behandeling via controle en standaardisatie van 

 1. Participanten (steekproefselectie) 

 2. Behandeling/therapeuten (manualisering) 

 3. Onderzoekers (allegiance controleren) 

-> kritische kanttekening: theoretisch is een experiment de beste methode om een causaal verband aan te 

    tonen maar in hoeverre is het bruikbaar in de praktijk? & Richten we ons juist met de vraag of een bepaalde 

    behandeling beter werkt dan een andere? 
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VERLOOP ONDERZOEK RCT 

(In elke fase kan iets mislopen) 

1. Assessed for Eligibility= begin: steekproef 

aan de hand van screening -> zo selecteert 

men participanten om de groep homogeen te 

maken. 

2. Randomisatie over groepen heen. Er is 

sprake van drop-out, maar ook van mensen 

die na de behandeling niet meer te bereiken 

zijn.  

3. Follow up -> ook drop-out mogelijk 

4. Analyse: groepen analyseren 

 -> wat is pre-post verschil? 

 -> is er op lange termijn herval? 

 -> hebben verschillende groepen 

     verschillende pre-postresultaten? 

 

DRIE PUNTEN VAN CONTROLE TIJDENS ONDERZOEK RCT 

1. Interne validiteit maximaliseren via steekproefselectie 

- willen homogene groep op basis van DSM-diagnoses 

 = gebruik DSM voor communicatie en vergelijking over studies heen; zodat mensen met dezelfde 

    diagnose geselecteerd worden 

 - er zijn hele strikte in- en exclusiecriteria 

- moeilijkheden: 

 I. beperkingen aan de DSM:  

  => co-morbiditeit= een persoon heeft meerdere stoornissen 
   -> zorgt voor geen homogene groep dus doen niet mee aan onderzoek; in praktijk is 

       co-morbiditeit wel de realiteit 

   -> kritische noot: is groep die allemaal voldoet aan kenmerken van een bep. soort 

       depressie en verder geen diagnoses heeft wel zo homogeen als ze komen met 

       verschillende klachten? 

   -> impliciet verondersteld dat je verschillende diagnoses onafhankelijk kan 

       behandelen (zoals griep ook losstaat van een gebroken been) maar klinisch wel 

       lastig= duidelijk medisch model! 

  => psychopathologie los van persoonlijkheids-functioneren/context 

  => discussie over categorieën,…. 

 II. externe validiteit (representativiteit, generaliseerbaarheid)? 

  => tot 75% vd patiënten met majeure depressie, met verslaving, met 

       gegeneraliseerde angststoornis worden uitgesloten in RCT’s. 
   => verschil tussen klinische en experimentele logica! -> men gaat ervan uit dat 

        stoornissen additief zijn MAAR is niet zo!  
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2. Interne validiteit maximaliseren via controle behandeling 

= Controle op 2 manieren: 

- Tijdslimiet= vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur=> meer controle: 

 - pragmatisch versus inhoudelijk perspectief op tijdslimiet 
  -> tijdslimiet is niet gebaseerd op de inhoud maar bepaald voor de experimentele conditie (?) 

 - impliceert beperking voor wat kan onderzocht worden 
  -> als we enkel therapieën onderzoeken met beperkte tijdslimiet, kunnen we enkel daarvoor 

      ‘bewijs’ krijgen & zijn andere langere therapieën niet/heel weinig onderzocht 

 - impact op therapeutisch proces? 
  = afhankelijk van patiënt; mogelijks verwachting creëren als men weet dat men bv 20 sessies 

    heeft -> gaan proces meer medisch bekijken & verwachten oplossing na 20 sessies 

   “Ik heb gewoon de verwachtingen nie kunnen waarmaken ja eh- opnieuw ergens een 

     schuldgevoel hè, van ik heb het gewoon nie goed gedaan”  

   “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”  

 - heel beperkt onderzoek dat tijdsgelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended therapie 

- 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 

 -> 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 is niet vereist. 

  -> onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome! 

 -> moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence: 

  - responsiviteit= gedrag dat wordt beïnvloedt door veranderende contexten= 

     belangrijke psychologische vaardigheid -> wordt ook verondersteld binnen manuals 

  - conflict tussen systematische verschillen t.g.v. responsiviteit en assumptie RCT dat  

    er enkele willekeurige verschillen zijn door standaardisatie 

   -> RCT assumptie dat assumptie dat verschil tussen ppn enkel de verschillende 

          eigenschappen vd persoon is en niet de behandeling=> niet correct want door 

        responsiviteit sowieso wel verschil (als cliënt huilend binnenkomt ga je niet beginnen 

        met zeggen wat we vandaag gaan doen) 

3. Interne validiteit maximaliseren via controle onderzoeksallegiance 

- Allegiance= affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie. 

 -> vanuit positivistisch perspectief zou dit niets uitmaken want stroming een objectief 

    gegeven (ook vanuit medisch model visie) MAAR: 
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 - onderzoeksallegiance heeft een substantieel effect op uitkomsten vergelijkende studies 

  => Munder et al. (2013): meta-meta-analyse over het verband allegiance 

       onderzoeker en outcome: relatieve behandelingseffecten waren kleiner dan het 

       verwachte verschil tussen behandelingen met of zonder onderzoeksallegiance. 

  => belangrijk om onderzoeksallegiance te minimaliseren in RCT’s! 

 - ook allegiance therapeut= overtuiging dat therapeut zeer belangrijk is; vroeger werden er 

   RCT’s gedaan waarbij de therapeut beide vormen van therapie toediende -> nu niet meer 

  want allegiance 

   => mate van overtuiging rationale en werkzaamheid model en behandeling hangen samen! 

        (belangrijk vanuit contextueel model) 

 => effect van allegiance is groter dan het verschil tussen behandelingen DUS substantieel 

     effect! (allegiance voorspelt welke behandeling er het beste zal uitkomen!!) 

LEZEN BEVINDINGEN RCT-ONDERZOEK 

-> wat statistisch significant is, is niet noodzakelijk klinisch belangrijk=> verschillende methoden 

   ontwikkeld om dat te kunnen onderzoeken; belangrijk om dat te kunnen lezen! 

I. Effect sizes als maat voor effectiviteit: 

- Algemeen:  

 Statistische significantie= maat voor betrouwbaarheid van de relatie tussen onafhankelijke 

 en afhankelijke variabele. 

 Effect size (ES): maat voor sterkte van verband 

- Effectiviteitsonderzoek 

 = indicatie voor grootte van het effect van een behandeling 

 = gestandaardiseerd verschil tussen gemiddelden experimentele en controlegroep. 

 -> interpretatie (verschillende mogelijkheden): 

  - groot effect: d = .80 

  - medium effect: d = .50 

  - klein effect: d = .30 

 Voorbeeld RCT:  
Elkin et Al. “National Institute of Mental Health – the Treatment of Depression 

Collaborative Research Program”:  

 -Multisite RCT naar behandeling depressie. 

 - 4 behandelingscondities. 

 - 16-20 sessies 

=> effect sizes: hier allemaal eerder klein 

- weetje: depressie het meest onderzocht bij RCT 

II. Meta-analyses: 

= brengt resultaten verschillende RCT’s op systematische manier samen  => overall effect 

berekenen 

= oplossing voor aantal beperkingen enkelvoudige studies 

- kunnen onderhevig zijn aan slechte methodes en misinterpretaties: 

 - publicatiebias => selectiebias 
  -> negatieve resultaten gaan niet gepubliceerd raken dus 

     publicatiebias zorgt voor overschatting van effecten therapie 

 - slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen worden 
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 - appels en peren vergelijken 
  -> verschillende studies hebben verschillende opzet (andere in-en exclusiecriteria, verschil in 

     therapieduur,…) -> kan je het wel een hoop gooien en conclusie bepalen? 

Voorbeeld meta-analyse: Barth et al.  
- vergelijkingen effectiviteit 7 interventies voor depressie -> 198 RCT studies, 433 condities, 15118 patiënten. 

- effectiviteit tov wachtlijst: matig tot grote effecten -> verschillende therapieën vergelijkbare effecten. 

- wel verschillen in robuustheid evidentie 

III. Effectiviteitsonderzoek: samenvatting bevindingen 

- Absolute/globale effectiviteit: groot effect van psychotherapie 

 -> d = .80: de gemiddelde cliënt die therapie krijgt, is beter af dan 79% vd onbehandelde 

     cliënten 

- Relatieve effectiviteit: geen of kleine verschillen tussen therapieën (0.0 < d < .20) 

- Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten. 

 => dodo bird effect of equivalentieparadox = ondanks dat therapieën inhoudelijk verschillen, 

     hebben ze gelijkaardige uitkomsten. 

 => hoe interpreteren? => debat medisch en contextueel model (zie zelfstudie: Wampold en 

      DeRubeis) 

- Voorbij gemiddelden: 

 - grote verschillen binnen groepen (verslechten, status quo, verbeteren) 

 - veel drop-out 

 - veel herval, veel bijkomende behandelingen. 

 => onderzoeken we de juiste vragen? 

DUS therapie werkt maar relatieve effectiviteit: niet zo’n groot verschil tussen 2 vormen van therapie & als er 

verschillen w. gevonden in individuele studies verschillen niet zo groot… 

3.2.4. Intermezzo: debat medisch vs contextueel model via artikel Wampold en DeRubeis 

WAMPOLD (2005): PSYCHOTHERAPY: THE HUMANISTIC (AND EFFECTIVE) TREATMENT 

= voorstander van contextueel model: 

 - pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie 

 - belang verklaring patiënt (rationale) voor eigen problemen 

  -> rationale cruciaal om te spreken van psychotherapie 

 - psychotherapie: nieuwe verklaring via interactie tussen therapeut en patiënt 

 - behandeling sluit aan bij aangeboden verklaring => hoop op verandering 

 - juistheid verklaring van ondergeschikt belang; aanvaarding cruciaal 

3 belangrijkste 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”  
 => vaak is er geen verschil tussen de verschillende vormen van psychotherapie 

3. Geen evidentie voor specifieke factoren: “therapie-ontmantelingsdesigns” 
 -> als je wil aantonen dat er ene behandeling effectiever is dan een 

     anderen, kan dat alleen door therapie-ontmantelingsdesings 
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  vb: bij paniektherapie relaxoefeningen eruit halen en zien of er een verschillende 

            effectiviteit is 

DUBEREIS ET AL (2005): A CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE NONSPECIFICS 

ARGUMENT 

= pleidooi voor belang specificiteit (medisch model) 
 DUS neemt andere kant van debat in; bekritiseerd Dodo bird verdict & belang therapeutische relatie 

1. Kritieken op dodo bird verdict 

- “… it is untrue that no superiority has been established” 
 -> volgens Dubereis wel evidentie voor specifiteit van verschillende therapiëen want sommige scoren 

     wel betere op RCT 

- “repeated findings of nonequivalence in well-conducted experiments must be taken as evidence 

   that some differential factors between the two treatments are at work” 
 -> er zijn studies die wel een verschil geven MAAR vaak een vergelijking tussen een echte behandeling 

    en een ondersteunende behandeling.. 

- “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” 
 => stelt vraag naar proces: op grond van RCT & uitkomstenonderzoek kunnen we geen uitspraak doen 

     over hoe de verandering tot stand komt; misschien moeten we meer diepgaand kijken naar de aard 

     vd verandering? 

2. Kritieken op therapeutische relatie als verklaring voor uitkomstequivalentie 

- Hoeveel variantie in de uitkomsten kan verklaard worden door variatie in de therapeutische relatie? 
 -> variantie in therapeutische relatie wel substantieel maar welke impact heeft die? 

- Betekenis verband: wie of wat is verantwoordelijk voor variabiliteit in de therapeutische relatie? 
 -> is cliënt of therapeut verantw.? of de interactie tussen beide? kan je de therapeutische relatie 

     trainen bij therapeuten? 

- Kunnen er wel causale conclusies getrokken worden uit het gevonden verband tussen uitkomsten 

  en de therapeutische relatie? 
  => cf. Falkenström et al. (2013). “Therapeutic alliance predicts symptomatic improvement session by 

        session” DUS=  recent onderzoek toont aan dat een geode therapeutische relatie zorgt 

        voor vermindering van symptomen en dat zorgt weer voor een beter therapeutische 

        relatie         

3.2.5. Intermezzo 2.0. Vraagstuk van de afhankelijke variabele 

Meten in de psychologie heeft veel complicaties en moeilijkheden: Hoe meten? Wat meten? 

-> als we kwantitatief iets meten; meten steeds symptomen maar wat is de uitkomst? 

Wat zien we als een goede uitkomst van therapie? 

Verdwijnen van symptomen?/ Verdwijnen ‘mentale aandoening’?/ verbeterd algemeen 

welbevinden?/ Meer sociaal aangepast functioneren?/ Verhoogd zelfinzicht?/… 
 vb. man met burn-out, wil zo snel mogelijk terug gaan werken, daarna terug burnout, na alle sessies 

       was het voor hem geslaagd dat hij een jaar thuis kon zitten om na te denken of hij zijn job nog gaat 

       verder doen. 

 vb. In relatie therapie: geslaagd als koppel samenblijft of uit elkaar gaan? 
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Kunnen we uitkomsten wel meten? 

 - beperkingen aan meten:  zie 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 bepaald antw. dat je kan krijgen 
    -> volgorde alleen al! denk volgorde-effect 

  - participanten kunnen enkel antw. op de vragen die ze krijgen 

  - vragen weerspiegelen de assumpties onderzoekers, eerder dan ervaring van 

    participant -> meerdere antwoordopties kan al insinueren wat ‘normaal’ is 

  - interpretaties van vragen en antwoordschalen verschillen over participanten 
    vb: wat is impulsief? Last minute naar cinema/ last minute naar Parijs?  

 - mogelijke vormen van bias bij meten: 

   -> hello-goodbye effect= als mensen binnenkomen in bv psychotherapie willen ze geholpen 

        w. en tonen ze dat het niet gaat, als therapie is afgelopen; impliciete gedachte dat men 

        zich beter moet voelen & gaan zich hiernaar gedragen… 

   -> demand effects/ responsiviteit cliënten 

   ->  defensive mental health: zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte mentale 

        gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid 
  -> mensen minimaliseren hun klacht want veel mensen voordat ze in therapie gaan, konden 

      enkel verder met hun ‘normaal’ leven door hun klachten te minimaliseren 

  => zorgt voor vertekening in vragenlijsten! 

Voorbeelden beperkingen aan meten 
-> verbetering rapporteren is niet altijd gemakkelijk 

-> men kan/ scores op vragenlijsten niet rechtstreeks of eenduidig bekijken; in psychologie kunnen we niet echt 

   uitspraken doen zonder de context in rekening te brengen: 

Voorbeeld 1: 

 
- pre-postverschil= uitkomst in RCT (verschil berekend tussen begin & eindscore) 
-> deze patiënt: lijkt na enkele sessies al spectaculaire verbetering te hebben gemaakt MAAR komt binnen met 

interpersoonlijke klachten; lijkt beter te gaan want na eerste sessies komt ze niet meer in contact met andere 

mensen (trekt zich terug op thuis drugs te snuiven) -> tegen einde van therapie gaat het wel beter 

Voorbeeld 2: 

 = bij deze patiënt is het meetmoment enorm 

    belangrijk -> verschil tussen 10 & 12 weken    

    enorm; als je maar 1  meetmoment hebt, heel 

    lukraak  want in begin van therapie vaak veel 

    schommelingen.  
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Voorbeeld 3: 

= korte therapie, lijkt beter te gaan als men vragenlijst analyseert maar therapeut weet niet 

   precies wat er is verandert; misschien was hart luchten genoeg? 

 

 

Voorbeeld 4: 

 
= cliënt met dwangklachten, sociale angst,… -> scoort in het begin heel laag en als men naar prepost-verschil 

kijkt= persoon verslechterd -> eigenlijk defensivemental health!: haar klachten zijn verdwenen maar haar 

referentiekader is veranderd! 

= artikel Hill: bespreekt 2 mogelijkheden om individuele context in rekening te brengen: maten ontwikkelen in 

dialoog met patiënt voor die patiënt & kwalitatief onderzoek 

3.2.6. Kosteneffectiviteitstudies 

- kosten-baten van psychotherapie= Hoeveel kost een therapie en wat brengt het op?  

= economisch geïnspireerd: het gaat vooral over wat het oplevert 
 -> voor maatschappij heel belangrijk (zeker voor terugbetaling) 

- ‘objectieve’ indicatoren: medicatiegebruik, absenteïsme, medische consultaties 
 MAAR ook bij bv hospitalisatiekosten interpretatiewerk nodig; mogelijks dat er na therapie kosten 

 ziekenhuis zijn door een ongeval, niet door herval… 

3.2.7. Routine outcome monitoring 

= een vd eerste vormen van uitkomstenonderzoek die ook in praktijk w. toegepast; op grond van veel 

   patiënten wordt gekeken naar normaalverloop van therapie; therapeut krijgt feedback over patiënt 

   na elke sessie: 

 - routine uitkomst- en procesmetingen 

 - duidelijker link tussen proces en uitkomst 

 - toepassing uitkomstonderzoek in dagelijkse klinische praktijk 

  => informeren clinici in real time + informeren onderzoek vanuit praktijk 

 - geformaliseerde feedbacksystemen 

 - monitoren van progressie van individuele patiënten tijdens therapie 

 - vergelijken met verwachte behandelingsrespons  

- beperkingen: 

 - enge visie op uitkomst en proces 
  -> wordt gemeten door korte symptoomvragenlijsten… 

 - spanningsveld tussen gemiddelde verandering en individuele trajecten 
  -> als we naar gem kijken, verdwijnen de fluctuaties 

3.2.8. Kwalitatieve uitkomststudies 
= alle onderzoeken met narratieve data; vertrekt vanuit visie dat mensen betekenis geven aan dingen 

   die veranderen…. DUS kenmerken: 

 - stem geven aan cliënten (<-> onderzoekersperspectief) 
  -> als we bv vragenlijst geven, geen ruimte voor patiënt; weten eigenlijk niet wat patiënt zelf 

     het belangrijkste vindt 
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 - begrijpen van positieve en negatieve effecten van therapie 

 - inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor cliënten 

 - vaak via interviews 

 - minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces 

= studie Binder et al (2010): ‘qualitative exploration of good 

   outcome from a patients’ point of view.’ 

 -> uit kwalitatieve uitkomststudies blijkt vaak dat patiënten 

symptomen niet als belangrijkste en enigste uitkomst van 

therapie zien: (symptoomreductie is deel van wat mensen 

ervaren, maar dit vindt samen/ in interactie met andere factoren 

plaats)  

 

= studie Nilsson et al (2007: uitkomst is 

aan proces gekoppeld! 

!Kwalitatief onderzoek is de brug tussen 

uitkomst en proces. Als je mensen vraagt 

welke verandering zij ervaren hebben, zij 

dat onvermijdelijk linken aan op welke 

manier het tot stand is gekomen! 

 

 

 = studie met onderzoekers uit cognitieve gedragstherapie (CBT) en psychodynamische therapie (PDT)  

 -> hebben elk 6 ontevreden & 8 tevreden patiënten 

 -> vraag= wat zorgt voor verandering bij patiënten? 

 -> resultaten= patiënten ervoeren bij verschillende therapie een verschillende aard van verandering 

     maar andere facetten waren wel hetzelfde (zowel bij tevreden als ontevreden patiënten) 

  => door verschillende methoden wel even tevreden, kun je dan van psychologie een medisch 

      model maken? Is persoonlijke voorkeur ook niet belangrijk? 

  -> ontevreden patiënten halen aan dat ze zich wel meer bewust zijn geworden vh probleem 

      maar lijkt niet genoeg; lijken andere behandeling nodig te hebben 

   - CBT: te weinig ruimte om te exploreren, te gestructureerd 

   - PDT: willen concrete dingen en niet sluimeren in het verleden 

4. Procesonderzoek 

4.1. Vraag naar proces 
= een onderscheid maken tussen uitkomst en proces van therapie is moeilijk; proces gaat over wat er 

bijdraagt aan verandering -> we weten dat therapieën werken, maar hoe komt dat nu? proces = 

binnenkant van therapie DUS moeilijk om te onderzoeken want oneindig aantal factoren die 

beïnvloeden hoe een therapie werkt… 

 DUS:  - hoe en waarom is therapie werkzaam? We willen de processen identificeren die 

     verbonden zijn met goede uitkomsten 

  - complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld. 
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- doel vraag naar proces= begrijpen en verbeteren van hulpverlening 

 => veelheid aan mogelijke vragen, onderwerpen 

 => veelheid aan methodes 
  vb: kwalitatief onderzoek, observatie, vragenlijsten, geleide herinneringen, gevalstudies,… 

= zaken die bijdragen aan verandering in therapie 

“The rich research literature on psychotherapies for children, adolescents, and adults 

has identified several interventions that can ameliorate or effect significant change in 

psychiatric disorders and a variety of social, behavioral, and emotional problems and 

can enhance medical outcomes and recovery. After decades of psychotherapy research 

and thousands of studies, there is no evidence-based explanation of how or why even 

the most well-studied interventions produce change, that is, the mechanisms through 

which treatments operate.”= Kazdin (2009) 

 

 

 

 

 

4.2. Focus procesonderzoek 

Verschillende definities van proces: 

- algemene condities binnen therapeutische relatie (bv. empathie) 
 -> zorgen de common factors dat een therapie werkt?  

- opeenvolging acties therapeut en cliënt 
 = hoe loopt het proces?  

- ervaringen therapeut en cliënt 
 -> kan gaan over globale deel van therapie of specifiekere aspecten  

- formele eigenschappen behandeling 
 -> wat is bv impact van frequentie, aantal sessies,…?  

-… 

Verschillende focus op basis van analyse-eenheid (onderzoek op verschillende niveaus): 

- individueel (therapeut of cliënt) 

- dyadisch of relationeel (interactie) 

Verschillende focus obv tijdsschaal: 

= onderzoek naar aantal minuten van een sessies; diepgaand kijken naar wie woord neemt, welke 

   non-verbale signalen w. gebruikt,… -> mate van detail bepaald je tijdschaal: 

 - microprocessen= paar minuten heel diepgaande analyse 
  vb: wat is impact van aarzelingen, woordgebruik,… 

 - therapeutische episodes, events= grotere episodes uit therapie w. bestudeerd 
  vb: wat is de impact van moment waarop therapeut iets over zichzelf verteld? = disclosure  

 - volledige sessie 

 - volledige therapie 
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4.3. Procesonderzoek moeilijkheden 
= de problemen van uitkomstonderzoek blijven gelden, maar er komen problemen bij:  

- complexe, soms moeilijk vatbare fenomenen. 

- moeilijk te observeren en te meten. 

-> meten binnen therapeutische context: 

 = ethische implicaties: men wil binnenkijken in de therapie… 
  -> kan schending privacy zijn/negatief resultaat hebben op patiënten 

  vb: patiënten die psychotisch zijn; feit dat ze onderzocht w. kan symptomen doen toenemen 

       of achterdocht of… 

 = mogelijke interferentie in therapeutisch proces 
  => als mensen de vragen hiernaast invullen, gaat dat een effect hebben op de patiënten 

  vb: in vragenlijst praat men over doelstellingen maar therapeut heeft woord  

       ‘doelstelling’ nooit gebruikt, kan patiënt gevoel hebben dat er bij hen geen doelstellingen 

       waren terwijl die er wel zijn…  

4.4. Therapeutfactoren 
= Wat draagt een therapeut bij tot de verandering? (vraag kwam ook reeds in RCT aan bod) 

- onderzoek Okiishi en al. (2003). ‘Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects’ 

= therapeuten verschillen heel erg in uitkomsten, groter 

   verschil dan tussen methoden! 
 (hoe hoger lijn, hoe slechter therapeut scoort) 

 

 

 

-> Hoe verschillen tussen therapeuten verklaren? -> verklaring staat nog in kinderschoenen MAAR: 

 NIET:    ervaring, opleiding,… -> voorspellen verschillen niet 

 WEL:  I faciliterende interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering) 
   -> betere therapie-uitkomsten bij therapeuten die goed zijn in omgaan met  

       conflicten binnen  therapie 

  II belang ‘levenslang leren’ 

  III belang openheid voor feedback 

 -> er is belang voor verder onderzoek + onderzoek naar interactie met cliëntfactoren 
  (zelfs bij goede therapeuten werkt behandeling niet altijd; moet klikken tussen cliënt & 

   therapeut -> moet cliënt ‘graag kunnen zien’= steeds eigenschappen van patiënten waardoor 

   je er goed/minder goed mee kan werken) 

4.5.Cliëntfactorren 

= studie op individueel niveau: 

 - demografische variabelen= geen voorspellende waarde 

 - ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit= wel voorspellende waarde 
  -> logisch dat verandering moeilijker is maar in globale conclusies effectiviteitsonderzoek niet 

      meegenomen + kritische noot: co-morbiditeit gecorreleerd met ernst 

 - persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme,..)= belangrijk 
  vb. angstige hechting => moeilijk therapeutische relatie 

 - verwachtingen en voorkeuren. 
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4.6.Helpende en niet-helpende factoren 

= wat ervaren cliënten zelf als helpend/ niet- helpend in therapie? 

vb. Studie Werbart et al. (2015). “Spinning one’s wheels”: non improved patients view their  

     psychotherapy. 

Studie: onderzoekt patiënten die langdurig, 

individuele therapie krijgen, die weinig 

verandering ervaren ( = spinning one’s wheel)  

Ondanks goede therapeutische relatie, toch het 

gevoel dat er niet echt veel verandert. Ze snappen het 

doel niet etc.  

Jongeren en adolescenten bleven in therapie: ze 

waren niet ontevreden, maar de verandering voldeed 

toch niet aan de verwachting; ze bleven ter plaatste 

trappelen.  

Er zijn ook veel zaken, zoals omgeving en familie, 

waar de therapie niet veel aan kan veranderen. 

 

 

-> spinnings one’s wheel; komt door complexe interacties 

(zoals levenscontext) + mismatch tussen wat patiënten 

nodig hebben en wat therapie kan bieden 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uitkomst- en procesonderzoek: enkele besluiten 

- uitkomstenonderzoek veel dominanter binnen psychologie dan procesonderzoek 
 -> uitkomsten politiek belangrijk & als je je moet verantw. als psycholoog op werk gaat het ook over 

    uitkomsten… 

- procesonderzoek is een breed onderzoeksveld waar moeilijk greep op te krijgen is -> nog veel 

  onderzoek nodig (itt uitkomstenonderzoek waar 1 vraag w. behandeld) 

5.1.honderd jaar onderzoek…  
- Onderzoeksobject van de klinische psychologie: 

 - therapeutische situatie: systematisch gebruiken van menselijke relatie voor therapeutische 

    doeleinden 

 - complexe en non-lineaire processen -> mens is complex ; niet zo voorspelbaar als een machine… 

 - gelaagde fenomenen. 



Tusschans Eva 2017-2018 Inleiding tot de klinische psychologie 

46 
 

- 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 onderzoeksbenaderingen weerspiegelen complexiteit 
 -> verschillende benaderingen zijn geen puzzelstukjes die perfect passen; spanningsveld zowel rijkdom 

    als rem voor verdere ontwikkeling -> ‘strijd wat werkt best’ ipv ‘hoe werkt therapie’… 

- Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld tussen: 

 - medisch vs contextueel 

 - specifiek vs algemeen -> beide relevant om te bestuderen! 

 - absolute kennis vs kennis-in-context, know-how 

 - top-down vs bottom-up -> bestaat steeds meer naast elkaar maar blijft spanningsveld want 

   vertrekt vanuit verschillende visie 

 - nomothetisch vs idiografisch perspectief => kunnen we van grote groepen onderzoek doen om 

   algemene wetmatigheden te vinden die dan op individuen van toepassing zijn? 

  -> idiografisch= van individu vertrekkend 

  -> nomothetisch= algemeen geldend 

- EST beweging zorgt voor meer empirische houding in de klinische psychologie, MAAR: 

 - sluit heel wat bevindingen uit 

  oa. patiënt- en therapeutfactoren, culturele inbedding, processen,… 

 - onhoudbaarheid medisch model? 

  -> One size does not fit all? 

  -> opdeling specifieke en algemene factoren als artefact van methode/model? 

 - beperkingen RCT methode -> 3 grootste kanttekeningen: 

  = balans interne/externe validiteit 

  = onderzoek is niet neutraal 

  = limieten aan meten van psychologische fenomenen 

6. EBP (evidence based practice) in de praktijk 

6.1. Kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk 
-> volgens onderzoek Morrow-Bradley; 1986 & Abma;2010): 

- clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek 

- wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische relevantie 

-> redenen: 

 - de toegankelijkheid: wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke 

   tijdschriften -> niet steeds even toegankelijk/kost veel geld 

 -  de techniciteit (= verschillende opvattingen over mens en therapeutische situatie) 

  -> veel technisch jargon & cijfermateriaal; voor clinici is niet steeds evident om te 

      weten waarover het gaat 

 - kloof tussen formele en praktisch situationele kennis: 

  -> klinische situatie= complex en dynamisch, er is een context (die invloed heeft op 

      wat er gebeurd) & een voortdurend beslissingsproces 

  -> formeel denken= regelgebaseerd & algemeen 
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   -> ligt ten grondslag aan veel onderzoek, maar niet aan wat we concreet doen in 

       werk met patiënten.  

  -> praktisch/situationeel denken= complexe denkvorm die (groten)deels verloopt 

      buiten bewustzijn/ automatisch (pas op momenten dat er iets onverwacht gebeurd, w. 

       je er bewust van) -> belang reflectie 

 
  => Op wat is praktisch denken gebaseerd? Op allerlei kennis WANT om het beslissingsproces 

       (van wat moet ik wanneer zeggen) in gang te laten komen hebben we meervoudige, 

       ingewikkelde en dynamische kennis nodig. 

6.2. Kennis in de klinische praktijk 

- aard kennisbasis praktisch/situationeel denken= 

 - meervoudig, ingewikkeld en veranderend 

 - bepaald door cultuur (algemeen en specifiek), theorieën, wetenschappelijk onderzoek, 

   ervaring (zelf en plaatsvervangend) 

  -> wetenschappelijke kennis zorgt voor “apperceptieve massa”= web van concepten 

 - afhankelijk van je vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk 

DUS: onze praktische, situationeel denken is veranderlijk over ons leven heen want komt nieuwe kennis bij,… -> 

die kennis is gebaseerd op je algemene & specifieke (vb: opleiding) cultuur) + op wetenschappelijke kennis & 

theorie die je volgt + op je eigen ervaringen       

- functie van kennisbasis praktisch/situationeel denken: 

 - organiseert ervaring: laat je begrijpen wat er gebeurd 
  vb: mensen proberen uitzoeken of ze je kunnen vertrouwen maar zeggen dat niet rechtuit -> 

        testen het -> afh van hoe jij reageert= hun beoordeling DUS om dat uitzoekingsproces te 

       ‘horen’ => kennis nodig! 

 - verfijnd het beslissingsproces: vanuit kennisbasis kunnen we meer zien wat er gebeurd 

  = meer gefundeerde beslissingen over wat we doen & beter zicht op reactie 

 - niet determinerend: je weet nooit zeker hoe iemand gaat reageren 
  -> mens verleent betekenis aan wat therapeut zegt en doen & bevindt zich zelf ook in een 

     bepaalde context… 

=> analogie met voetbalspel: stel dat je niets van voetbal weet, dan is een voetbalmatch maar saai, maar als je 

hier heel veel van weet dan krijgt het spel veel meer betekenis, je ervaringen worden georganiseerd; verfijnd je 

beslissingsproces maar voorspelt niet hoe tegenstander gaat reageren        

- belang van APA richtlijn dat verschillende vormen van evidentie nodig zijn 
 -> er zijn veel verschillende vormen van evidentie nodig omdat we met mensen werken… 

- belang van goede descriptie/beschrijving in onderzoek 

 => vraag clinici naar proces-uitkomststudies die concreet beschrijven hoe therapie verloopt 

      en focussen op belangrijke veranderingsmomenten en de therapeutische relatie 

      -> die descriptie zorgt ervoor dat abstract onderzoek vertaald kan worden naar de 

           klinische praktijk. 
 => belangrijk dat onderzoek bruikbaar w. gemaakt; daarvoor moet in onderzoek voldoende duidelijk 

     voor welke klinische situatie het bruikbaar is => nood aan meer aandacht voor een goede 

    beschrijving! 
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6.3. Evidence based practice in de GGZ 

- In hoeverre APA model aanwezig? 

- Focus op medische benadering? 

-> op beleidsniveau vreemde interpretatie van EBP; men wil een eenvoudig model (een eenzijdig 

    medisch model) MAAR oplegging 1 behandeling roept vragen op 
 -> er zijn landen waar patiënten zelf hun behandeling kiezen -> werkt goed <-> Zweden: i 

      iedereen omscholen naar CBT voor terugbetaling => werkt niet omdat er geen keuze is. 

6.4. “De nieuwe GGZ” 

- intro= filmpje Eleanor Longden (vrouw die naar psycholoog ging en aandacht kreeg toen ze zei dat ze    

  stemmen in haar hoofd hoorde -> stemmen werden benaderd als symptoom van ziekte maar w. niet  

  nagegaan vanwaar ziekte kwam…) 

-> men wil van een Platonisch gezondheidsideaal naar een positieve definiëring van gezondheid: 

 - platonisch gezondheidsideaal= 

  - afwezigheid van ziekte 

  - complete staat van welbevinden 

  => scherp onderscheid ziek-gezond 

  => passieve positie cliënt, expertpositie hulpverlener 

 - positieve definiëring van gezondheid: 

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

      lichamelijke en sociale uitdagingen” 

  = aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving 

  => gezondheid als continuüm 

  => Actieve betrokkenheid cliënt (empowerment) 

-> nu is in GGZ de ziekte groter dan de persoon en we moeten naar model waar persoon groter is dan 

    de ziekte (niet vertrekken van model normaliteit-abnormaliteit maar vraag stellen naar wat symptomen 

     betekenen       ) 
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Hoofdstuk 3: Algemene klinische 

vaardigheden 

= hoofdstuk 6 en 7 in het handboek 

1. Situering: proces van hulpverlening 

1.1. Algemeen  

- Stadia in hulpverlening= 

 1. Opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen (cliëntperspectief). 
  => meeste luistervaardigheden nodig, eerst luisteren naar wat het probleem is & zien hoe 

      patiënt probleem ziet 

  -> je hebt cliënt nodig om actief iets te kunnen veranderen; kan enkel door eerste fase te 

     structureren zodat cliënt mee is met wat gaat gebeuren… 

 2. Assessment (expertperspectief)  
  => expertperspectief nodig om juiste therapie te vinden… 

 3. Therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren van een strategie 

 4. Evaluatie en beëindigen 

-> stadia in hulpverlening <-> behandeling; veel meer dan enkel gespreksvaardigheden nodig! 

- Diagnostiek/Assessment= een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als bedoeling een 

  zorg op maat te indiceren en te evalueren. 
 =>  meer vanuit expert perspectief kijken naar welke info we nodig hebben om de problematiek te 

       beschrijven 

 => uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn context 

  -> diagnostiek staat in dienst van de behandeling (functionele diagnostiek) 

  <-> mogelijkheid tot classificatie 

- Doelen van 1ste gesprek: 

 - een werkrelatie – vertrouwensrelatie installeren 
  -> werkrelatie is de eerste stap; indien mogelijk een vertrouwensrelatie (maar gebeurd 

      meestal niet in sessie 1) 

 - probleemverkenning -> waar legt de patiënt nadruk op, wat zijn de oorzaken,… 

 - eerste ordening problemen 

  => gevolg van probleemverkenning; hoe hangen zaken/problemen van cliënt samen? 

 - duidelijkheid verschaffen 

  => je moet duidelijkheid geven over wat je werkwijze is, wat je verwachtingen zijn,… 

 - issues die direct aandacht vereisen 

  => in eerste gesprekken soms situaties waaruit blijkt dat direct opname nodig is; moet je 

        over nadenken! 

=> alle 5 zaken moeten aan bod komen zodat je op goede manier volgende gesprekken kan starten; soort 

   ‘mental map’  

=> behandeling vaak gemakkelijker dan diagnostiek in eerste fase 

2. Basishouding 

-> Wat is meest zinnige manier/ basishouding om doelen te bereiken? -> verschillende therapiescholen zullen 

+/- afwijken -> ene strekking doet bepaalde dingen meer dan anderen 
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MAAR algemeen: basishouding gebaseerd op “client-centered” therapie (Rogers): 

- basisprincipe= iedereen heeft een inherente tendens om te streven naar groei, zelfrealisatie en 

  zelfsturing 

 -> deze tendens realiseert zich wanneer individuen toegang hebben tot condities (in en  

     buiten therapie) die groei bevorderen. 

 -> in therapie 3 condities nodig voor groei: 

  - empathie 

  - echtheid 

  - onvoorwaardelijke acceptatie 

 => discussie over deze condities als voldoende voorwaarden voor verandering 
  volgens Rogers: als die condities er zijn, gaan mensen uit zichzelf groeien en zijn het dus 

  voldoende voorwaarden MAAR niet iedereen mee eens (inzicht in problemen zorgt er niet 

  automatisch voor dat persoon ook iets anders kan…) 

 => wel eensgezindheid over de noodzaak van deze factoren (deze basisingrediënten moeten 

     sowieso aanwezig zijn/ zijn condities waarnaar je streeft als therapeut) 

2.1. Empathie 

= volgens Rogers (1957): “… the therapist’s sensitive ability and willingness to understand clients’ 

   thoughts, feelings and struggles from their point of view.” 
 = het proberen verstaan van iemand zijn gevoelens, moeilijkheden,.. vanuit perspectief van cliënt. 

    (sommige mensen kunnen hier iets mee andere niet). 

2.1.1. Belangrijke en noodzakelijke facetten van empathie: 
 - intrapersoonlijke beleving door therapeut (als therapeut moet je kunnen meeleven met cliënt) 

 - communicatie door therapeut (TH moet aan cliënt laten merken dat hij die verstaat) 

 - receptie door cliënt (individuele verschillen in hoe men omgaat men empathische reacties -> soms 

    empathische reacties van HV als schokkend ervaren, soms aanmoedigend) 

= een interpersoonlijke vaardigheden, maar geen trait! 

    = geen trait want niet zo stabiel; mate van empathie is afhankelijk van context en individu 

    -> per persoon verschillend; afhankelijk van:  

 - de kenmerken van de cliënt (probleemgerelateerd/ -ongerelateerd) 
  => als patiënt veel over gevoelens praat, makkelijker om empathische te zijn dan iemand die 

       geen emoties in gesprek betrekt 

 - kenmerken setting (noodzaak voor directiviteit) 
  -> bij bv crisishulpverlening is er geen tijd om hele emotiewereld van persoon te 

      onderzoeken; HV is begripvol maar noodzaak voor directiviteit  

 - interactiekenmerken cliënt en hulpverlener 
  -> inleven kan een valkuil zijn we kunnen onze eigen ervaringen gaan aftekenen op patiënt 

 - leergeschiedenis hulpverlener 
  vb: HV waarvan ouders steeds hebben gezegd weinig te zeuren en direct aan de slag te gaan= 

        moeilijker omgaan met iemand die maar aanhangt en niets doet 

 - levenservaring hulpverlener 

 - huidige levenssituatie HV 
  -> bepaald of je kunt openstaan voor andere mensen hun problemen 

  vb: als je als HV zelf door echtscheidingsprocedure gaat, moeilijker om je open te stellen voor 
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        anderen DUS nodig dat je eigen noden w. verzorgt -> als die te problematisch zijn; gaan 

        interferen met ervaringen van anderen… 

BASISHOUDING VAN DE HULPVERLENER 

= mensen helpen zoeken naar hun eigen insteek voor het probleem; mensen helpen zichzelf te 

  helpen: uitgaan vd autonomie vd persoon (HV moet zijn eigen reparatiereflex onderdrukken!) DUS 

  taak HV= 

 - vooral willen begrijpen/ verandering is niet noodzakelijk 

  = vaak grootste fout bij beginnende HV omdat ze zichzelf willen bewijzen 

 - actief luisteren naar de cliënt, wat betekent een probleem in het leven? 
  -> als persoon kan uitleggen waarom een probleem zo lastig is, gemakkelijker voor HV om 

     empathies te zijn & zich in te leven want dan begrijp hij het 

 - concretiseren 
  -> concretiseren belangrijk omdat gevoel vaak komt door een situatie 

  vb: verschil tussen ik ben mat/futloos <-> ik ben mat/futloos want ik ben moeder van 3 

        kindjes en de kleinste weent een hele tijd en blablabla 

- empathie/inlevingsvermogen heeft 3 verschillende componenten: 

 - cognitief= beschrijving van situatie nodig 

 - affectief 

 - gedrag= zowel verbale als non-verbale communicatie in functie van andere 

 => empathie kan zowel verbaal als non-verbaal w. gecommuniceerd 

 => empathie zorgt voor mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar 

      referentiekader, eerder dan het eigen referentiekader 

  = vereist flexibiliteit vd HV (moet cognitief flexibel zijn om te kunnen ervaren hoe situatie 

     voor cliënt moet zijn: moet samen met cliënt kunnen denken!) 

  = betekent denken met de cliënt, niet voor of over cliënt 

VERBAAL UITEN EMPATHIE 

- het verlangen tonen om te begrijpen vanuit referentiekader cliënt 
 vb: zeggen: Ik wil weten wat er door jou ervaren wordt/ werd? 

- praat over wat belangrijk is voor cliënt 

- refereer aan de gevoelens van de cliënt 

 = primaire empathie -> als je gevoelens ziet/meent te zien -> kan je erover reflecteren 

 vb: Zie ik dat je kwaad aan het worden bent?/ Klopt het dat je het niet echt met me eens bent? 

- refereer aan de impliciete boodschappen van de cliënt 

 = additieve empathie 

NON-VERBAAL UITEN VAN EMPATHIE 

= door: oogcontact maken, naar voren leunen, naar cliënt kijken, open arm positie. 

-> matchen met non-verbaal gedrag van cliënt (spiegelen) 
-> stoelen vaak 90° gepositioneerd zodat je non-verbaal gedrag kan zien maar persoon ook makkelijk kan 

    wegkijken       

2.2. Echtheid 
= therapeut is een professionele HV en slagen van therapie is voor een groot deel jouw verantwoordelijkheid 

   MAAR als men te nauw is betrokken, kan men niet analytisch zijn DUS voor doel te bereiken enige afstand 

   nodig maar tegelijk moet je ook maximaal aanwezig zijn als mens… 
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= zichzelf zijn zonder een rol te spelen 

- HV getraind om “professioneel” te zijn; echtheid refereert naar mens zijn &samenwerken met cliënt 

- draagt bij tot betere therapeutische relatie om het emotionele afstand kleiner maakt 

-> belangrijke facetten: 

 - rolgedrag vs jezelf zijn 

  = je rol/autoriteit/status mag niet teveel beklemtoond zijn 

  -> teveel klemtoon op rol & positie kan overbodige emotionele afstand creëren & 

      intimidatie van cliënt 

  vb: als iemand binnenkomt met ‘dankje professor dat je tijd voor me hebt’=> nodig dat 

        mensen je eerst terug als mens aanzien; anders teveel afstand 

 - congruentie= woorden, gedrag en gevoelens van HV zijn consistent 

  => onder ogen zien van negatieve en positieve gevoelens in sessie en consistent 

       gedragen 

  vb: gevoelens van “we gaan er zo totaal niet geraken en ik begin me eraan te  frustreren” 

        moet je kunnen communiceren naar cliënt -> anders risico op inconsistent gedrag 

  -> verbale en non-verbale boodschappen moeten congruent zijn! (anders ontstaat  

      wantrouwen -> beginnersfout= te vroeg empathisch zijn) 

 - spontaniteit= vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder 

   uitgekiend of artificieel gedrag 

  => manier waarop je met mensen omgaat: als je alles wikt en weegt, heel bedenkelijk= 

        weinig menselijk DUS stukje spontaniteit is goed om afstand te verkleinen MAAR context is 

        allesbepalend; verschil tussen misdadigers seksueel misdrijf/ mensen met problemen 

        echtscheiding 

 - openheid en zelfonthulling= vaardigheid om open te zijn over zichzelf 

  - eerder complexe vaardigheid; moet met voorzichtigheid w. gebruikt 

  = elke info over zelf die HV aan cliënt doorgeeft 

  - soorten info kan variëren: 

   - demografisch vs persoonlijk 

    -> persoonlijke info: vaak gevoelens parallel aan gevoelens cliënt 
   - positief vs negatief 
    -> pos.info over zelf= persoonlijke sterken, succeservaringen 

        vb: “ik tracht wel eerlijk te zijn tegenover anderen, als er iets is, zeg ik dat 

               op een tactvolle manier” 

    -> neg. info over zelf= persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringen, 

        situaties waarin ongepast w.gedragen,… 

        vb: “ik heb het vaak ook moeilijk met beslissingen nemen zonder advies 

               van anderen” 

  - kan bewust (verbaal iets over zichzelf zeggen) maar sowieso continue stroom van non- 

     verbale info (door kledij, kantoor, manier waarop je contact maakt,…)  

  - mogelijke redenen voor zelfonthulling: 

   - open & faciliterende sfeer creëren (HV is gevoelig en warm) 

   - reduceren afstand tov cliënt 

   - zelfonthulling of expressie gevoelens bij cliënt bevorderen 

   - perceptie op probleem en gedrag bij cliënt veranderen 
    -> nieuw perspectief bieden kan nodig zijn om doel te bereiken 
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  - basisregels rond wat, wanneer, en in welke mate informatie over zelf wordt 

    gegeven: 

   -> gaat niet om wel of niet MAAR: 

   - breedte= cumulatieve mate waarin info w. gegeven: moderaat beter dan 

     veel of weinig: 
    -> veel= indiscreet, teveel met zelfzelf bezig, zelf nood aan therapie 

    -> weinig= creëert teveel afstand  

   - duur= tijd die wordt gespendeerd: 

    -> teveel= geeft te weinig tijd aan cliënt 

    -> afhankelijk van capaciteit cliënt om iets uit zelfonthulling te halen 

2.3. Onvoorwaardelijke acceptatie/ unconditional positive regard 

= Vaardigheid om cliënt te appreciëren met waarde en waardigheid. 
 (hier hebben patiënten het vaak moeilijk mee gehad; vaak voorwaardelijke liefde gekend…) 

= een belangrijke functie in de uitbouw van de therapeutische relatie -> aantal trappen die nodig 

  zijn om onvoorwaardelijke acceptatie te bereiken: 

 - de wil om met de cliënt samen te werken 

 - de interesse in cliënt als persoon 

 - de acceptatie van de cliënt.  

2.3.1. Vier componenten van onvoorwaardelijke acceptatie  

I. BETROKKENHEID TONEN TEGENOVER CLIËNT 

= wil om met cliënt te werken en interesse om dit te doen 

- basis= op tijd zijn in afspraak, tijd vrij maken voor cliënt, privacy voor cliënt reserveren, vertrouwen 

  respecteren,.. (= agenda-technische dingen) 

- gevorderd= gevoel dat cliënt ervaart dat als hij met jou gaat werken, hulpverlener alles uit kast gaat 

  halen om je erdoor te loodsen 

 -> ‘wat er ook gebeurd, ik ga je niet in de kou laten staan’/ als er crisis is, mogen ze bellen,… 

-> barrières zijn gebrek aan tijd en gebrek aan zorg/bezorgdheid 

II. BEGRIP; INSPANNING DOEN OM CLIËNT TE BEGRIJPEN 

= cliënt voelt zich gerespecteerd in de mate dat hij/zij voelt hoe therapeut probeert te begrijpen en 

   bezorgd is rond probleem. 

 -> door empathie te tonen, vragen te stellen die informatie onthullen dat belangrijk is voor 

     de cliënt, commentaar geven die interesse in begrip van cliënt ondersteunen. 

  => respect tonen voor wat de cliënt belangrijk vindt! 

 -> door actief te luisteren: parafraseren & reflecteren 

=> ook begrip voor stommiteiten/fouten! -> begrip is niet hetzelfde als acceptatie maar de bereidheid om de 

    andere kant vd medaille aan te horen; kan je bv bij seksueel misdrijf het opbrengen om naar andere kant van 

    verhaal te luisteren? 

III. ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING 

= niet veroordelend zijn  

   (in 70-80% vd gevallen heel gemakkelijk, in andere contexten iets moeilijker -> belangrijk om na te 

  gaan of je mensen in hun waarden en normen kan steunen zonder veroordelend te zijn -> anders 

  moet je doorverwijzen…) 

= attitude van de hulpverlener om de gedachten en gevoelens van de cliënt niet af te keuren 

= een onvoorwaardelijke inleving 
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= hulpverlener moet (covert) gedachten/gevoelens rond cliënt bij zichzelf nagaan; moet zich 

   comfortabel kunnen voelen 

- moeilijkheid om persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen; hulpverlening verschilt van 

   andere sociale interacties 
 -> in gewone, dagelijkse leven zijn mensen heel veroordelend; hier moet je kijken of je gezichtspunt 

     cliënt serieus kan nemen 

= ga uit van de goede wil van de cliënt 
 -> als mensen weerstand vertonen tegen wat je zegt/ persoon vervalt= geen teken van kwade wil 

DUS niet te snel oordelen, niet beoordelen, niet eigen waarden opdringen 

 => NIET onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van cliënt serieus nemen en cliënt 

     helpen eisen aan zichzelf te stellen! 
 -> voorbeeldje dia 30 bij slides nr 6 

IV. WARMTE UITDRUKKEN & NABIJDHEID 

- Warmte 
“Zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct, maar therapeutisch impotent”

 = uitspraak Goldstein (1986) 

- warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling 

- warmte lokt warmte uit => vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige cliënten! 
 vb: als persoon niet volledig vrijwillig komt 

 - Nabijheid 

-> wanneer nabijheid niet aanwezig is in therapeutische relatie, is er van beide kanten onzekerheid 

    oa desinteresse, opgekropte gevoelens, defensiviteit, irritatie 

- bij nabijheid reflecteert hulpverlener op gedachte, gevoel, gedrag van: 

 hulpverlener of cliënt of relatie 
 DUS nabijheid is als je binnen conversatie dingen ziet gebeuren & die gaat benoemen 

  vb: ik zie dat het bij jou niet meer gaat => techniek om aanweziger te zijn 

- nabijheid is niet het doel op zich, maar een middel in opbouw therapeutische relatie. 
-> voorbeeldje dia 34, slides nr 6 

3. Luistervaardigheden 

3.1. Waarom luisteren belangrijk is 
BASISREGEL 1: OM EEN DYNAMISCHE GESPREKSPARTNER TE VORMEN DIEN JE DYNAMISCHE 

LUISTERVAARDIGHEDEN TE ONTWIKKELEN 

= we kunnen niet veel zeggen en toch fantastische gesprekspartner zijn 

-> impliceert een ding: in een reguliere conversatie is een gesprek een twee-wegs: we doen aan 

    semi-luisteren want wachten gewoon totdat het onze beurt is te spreken -> in therapie echt 

    luisteren! 

Ons verlangen om gehoord te worden: 

- Wat is er leuk aan fijne gebeurtenissen?= deze meedelen aan anderen 

-> in reguliere conversatie staan we te weinig stil bij luisteren -> vaak komen we in confrontatie met 

    mensen die niet luisteren 
 -> eerder regel dan uitzondering (“Alles ca va?”) 

 - hoe reageren we bv bij heftige emoties? 

-> pijnlijk als mensen niet luisteren 

 -> effect is sterken bij belangrijke anderen (partner, familie & vrienden) 
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BASISREGEL 2: JE BENT EEN EGOÏST EN JE LUISTERT SLECHT 

= in reguliere conversatie ben je meestal bezig met je eigen noden in een conversatie 
 (vriend helpen is dubbel; info verzamelen om te helpen maar ook om miserie niet zelf te moeten 

  meenemen; zelf slecht voelen) 

Belangrijke functie van luisteren: 

 - informatie verzamelen 

 - bearing witness (verhaal vertellen => alles op een rijtje => nieuwe kijk):  

  - steun 

  - helpen heftige emoties te hanteren (containment) 

  => zorgt voor opluchting 

 - gehoord worden is serieus genomen worden 

 - luisteren is niet gelijk aan geruststellen -> in klinische situatie is luisteren serieus worden 

    genomen, niet geruststellen (geruststellen gebruikt vaak uit eigen noden; je wil niet dat er teveel 

    over problemen wordt gepraat) 

3.2. Waarom luisteren mensen niet/slecht? 
-> verschillende redenen voor niet luisteren: 

 - de worsteling om onze eigen noden opzij te zetten (eerste ervaring als therapeut!) 

 - therapie= eerst luisteren dan veranderen 

 - luisteren is niet hetzelfde als zwijgen -> luisteren is in functie van één persoon 

  -> echt luisteren is ook actief langs kant luisteraar 

 - in dagelijkse leven vaak semi-luisteren 

  -> medeleven tonen, zwijgen maar niet aandachtig, adviserend 

3.3. Hoe kan ik beter luisteren?/ luisteren= een vaardigheid 

BASISREGEL 3: LUISTEREN KAN JE LEREN/TRAINEN 

-> Hoe kan je beter luisteren?  2 niveaus van luisteren: 

I. aandachtig luisteren= informatie verwerk je intensief, orden je en memoriseer je.  

II. empathisch luisteren= je bent aandachtig voor inhoud maar ook voor gevoel en beleving 

van de ander. 

=> luisterresponsen 

VERSCHILLENDE LUISTERVAARDIGHEDEN 

Niet-selectieve luistervaardigheden, 

Aandachtgevend gedrag 

= non-verbaal gedrag, verbaal volgen, gebruik van stilte 

 

Selectieve luistervaardigheden = 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  

 

-> luisterrespons= een proces: 
 cliënt vertelt= inhoud + cues +… -> moet w. opgepikt door therapeut; filtert hoofd & bijzaken -> kiest 

  hij terugkoppeld naar cliënt        
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3.4. Selectieve luistervaardigheden 

3.4.1. Vragen stellen 

- Doelstelling= 

 - cliënt aanmoedigen meer te vertellen 

 - accuraatheid checken van wat je als hulpverlener hoort 

 - vage, onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleer conclusies te trekken 

 !opgelet: veel vragen => interviewvorm zoals dokter; wil je vermijden!  

- 4 stappen: 

 1. Inhoud (non)verbale boodschap identificeren (wat zegt cliënt) 

 2. Nagaan of er vage of ambigue delen in de boodschap zitten 

 3. Open of gesloten vraag 

 3. Een gepast begin formuleren (zien, horen, voelen) 

 4. Ga effectiviteit vraag na  

- Voorbeeld: 

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.” 

3.4.2. Parafrase 

= boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief – parafraseren) en gevoel (affectief – reflecteren)  
 Bv. ‘Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en verdrietig zijn. Ik 

       denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen.’ 

- Doelstelling= 

 - cliënt helpen focussen op inhoud van boodschap 

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

    -> accuraatheidscheck: kijken of je de boodschap goed begrepen hebt.  

= Selectieve aandacht aan inhoud boodschap door belangrijkste inhoud te herformuleren in woorden 

    van hulpverlener -> verschilt van herhalen! 

- 5 stappen in parafraseren: 

 1. Luisteren en herinneren (intern) wat boodschap cliënt was 

 2. Indentificeer inhoud (welke situatie, persoon, object of idee?) 

 3. Gepaste beginzin ontwikkelen (let op sensorische taal) 

 4. Hervertaal inhoud (geen vraag, wel statement, in eigen woorden) 

 5. Ga effectiviteit na 

- 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. 
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3.4.3. Reflecteren van gevoel 
= voegt emotionele toon toe (moeilijke vaardigheid want emoties niet steeds gemakkelijk te herkennen) 
 -> emoties zijn zoals een toverbal: als je langer naar emoties kijkt, kan het ander geïnterpreteerd w. 

   vb. boosheid kan triestheid betekenen. 

- Doelstellingen: 

 - cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten 

 - cliënt gevoelens meer intens laten beleven 

 - cliënt helpen om meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren 

 - cliënt helpen gevoelens te herkennen om ermee om te gaan 

 - cliënt helpen verschillende gevoelens van elkaar te onderscheiden 

- Voorbeeld: 
Cliënt over zijn puberende zoon 

HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer dan wat hij mag. 

Daardoor voel je je machteloos.” 

De cliënt heeft nu de gelegenheid om je aan te vullen of te verbeteren 

CL: "Ja, precies. Maar dat niet alleen, het maakt me zo…" 

STAPPEN IN REFLECTEREN 

STAP 1: Luisteren naar aanwezigheid gevoelens 

-> luister naar affectieve woorden in boodschap cliënt. 

- 7 grote categorieën gevoelens: woede, angst, onzekerheid, verdriet, geluk, sterkte en zwakte: 

• Geluk: opgewonden, goed, gelukkig, optimistisch, enthousiast, blij, content, relaxed, 

bevredigd, kalm… 

• Verdriet: wanhopig, depressief, gekraakt, miserabel, ellendig, verlaten, gedesillusioneerd, 

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

• Angst: paniek, bang, overweldigd, bezorgd, beverig, gespannen, bedreigd, geagiteerd, 

nerveus, oncomfortabel, ongemakkelijk, defensief, twijfelend,... 

• Onzekerheid: gedesoriënteerd, wantrouwig, verward, twijfelend, onzeker, sceptisch, verrast, 

onbeslist, verveeld,… 

• Woede: vijandig, furieus, boos, woedend, vol van haat, gemeen, geïrriteerd, beledigd, 

gefrustreerd, ongeduldig, … 

• Sterkte, potentieel: krachtig, autoritair, sterk, potent, belangrijk, vol vertrouwen, zonder 

angst, energiek, moedig, vol moed, adequaat, zelfverzekerd, vaardig, beslist, in staat, ... 

• Zwak: beschaamd, zwak, zonder kracht, kwetsbaar, uitgeput, nutteloos, gedemoraliseerd, 

ontmoedigd, hulpeloos, onbekwaam,… 

STAP 2: Emotie uit non-verbaal gedrag detecteren. 

STAP 3: Verbaal teruggeven emoties, in eigen woorden HV.   
 -> woordkeuze is zeer belangrijk 

 -> niet enkel type emotie, ook intensiteit (nogal, sterk, eerder, …) 

STAP 4: Start reflectie met gepaste opening. 
 - Het lijkt alsof je… voor mij is het duidelijk dat… 

 - Het klinkt alsof… ik hoor je zeggen… 
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 -Ik kan je woede voelen, je voelt de woede nu,… 

STAP 5: Context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven. 

STAP 6: Ga effectiviteit reflectie na. 

3.4.4. Concretiseren 

= Uiterst belangrijke vaardigheid, samengesteld uit eerdere vaardigheden. 

- doelstellingen: 

 - begrijpen unieke facetten van een persoon in de relevante context 

 - verduidelijking van ambiguïteit 

 - scherper zicht voor hulpverlener EN cliënt 

- aspecten: gedrag, gedachten, gevoelens, reacties, antecendenten, consequenties. 

- Hoe? 
 -“Kan je een voorbeeld geven?” 

 -“Wat bedoel je precies met…?” 

 -> Zelfcheck: kan ik het voor mij zien? 

3.4.5. Samenvatten 

= thema’s en patronen herkennen en benomen; wat cliënt steeds herhaalt, of grote intensiteit 
-> vaak als moeilijkste ervaren want in normaal gesprek w. dat niet gebruikt; in therapie doen we dit wel om 

   een ordening te geven aan de sessie. We doet dit ook om het tempo te reguleren, zo kunnen we 

   verschillende stukjes rustig bekijken. In welke mate is de persoon nog mee? 

- doelstellingen: 

 - verschillende elementen van een boodschap van een cliënt samenbrengen 

 - een thema of patroon identificeren 

 - aan een stuk doorpraten onderbreken 

 - mogelijk om zo vooruitgang te bespreken 

- voorbeeld: samenvatting om verschillende elementen samen te brengen: 
CL: “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 nu weet ik 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.” 

- voorbeeld: samenvatten om thema te identificeren: 
CL: “1 van de redenen waarom we scheidden is dat zij mij dwong dingen te doen. Ik kon nooit nee tegen haar 

zeggen en 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 je zelf wil in verschillende relaties, 

niet enkel met je ex.” 

- voorbeeld: samenvatten om tempo te reguleren: 
CL: “Ik had een verschrikkelijke week. De verwarming liep kapot, mijn hond was vermist, mijn auto stond in 

panne en ik ben nog eens twee kilo verdikt. Het lijkt alsof alles op me afkwam.” 

HV: “laat ons eerst even stoppen voor we verder gaan. Het lijkt alsof de tegenslagen zich opgestapeld hebben 

deze week.” 

- Stappen in samenvatten: 

 1. luister en herinner boodschap of serie boodschappen over de tijd 

  -> wat is de sleutel van cliënt zijn gedachten & gevoelens 

 2. identificeer patroon, thema, verschillende elementen die samen horen 

  -> wat vermeldt cliënt herhaaldelijk? 
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 3. selecteer een gepaste beginzin met jij of de naam vd cliënt 

 4. selecteer woorden die thema of patroon weergeven 
  -> gebruik je eigen woorden! 

 5. ga effectiviteit samenvatting na 

 -> toon is essentieel: samenvatting is eerder vragend dus woord “dus” probeer je te vermijden! 

3.5. Regulerende luistervaardigheden 

= essentieel; cliënt is grotendeels verantwoordelijk voor inhoud, HV= verantw. voor proces 

3.5.1. Terugkoppeling naar doelen 

= Hulpverlener doet aan procesbewaking: doelterugkoppeling: 

 = gezamenlijk proces: HV doet best om cliënt te helpen maar persoon moet zelf willen meewerken 

 - expliciete bespreking zorgt voor gedeelde verantwoording 
  -> hoe meer expliciet, hoe meer gedeeltelijk proces; als hv alleen doelstellingen impliciet 

         meegeeft= sneller afhaken & mogelijks niet dezelfde doelstellingen… 

3.5.2. Situatie verduidelijken 

= Herstellen van de therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discrepanties of problemen. 

- verantwoording: HV die het proces bewaakt. 

-> klinische intuïtie is belangrijk maar ook instrumenten beschikbaar: 

 - session rating scale= vragenlijst die na sessie door cliënt w. ingevuld; meet of klinische 

    relatie goed werkt, of cliënt gevoel heeft rond de doelstellingen te werken,… 

 - meta-gesprek= gesprek over het gesprek zelf 
  -> niet inhoudelijk maar bespreken hoe het proces verloopt  

3.5.3. Hardop denken 

= helpend voor de samenwerking: goed als je als HV vastzit en dit laat ziet 
 -> je laat de cliënt toe in je denkproces -> wel geen perfecte verbalisatie van wat je denkt 

- biedt veiligheid voor cliënt 
 -> reduceert onzekerheid cliënt (het is duidelijk dat je aan het denken bent) 

- voorbeeld van probleemoplossend denken.  

Bv: ipv in stilte na te denken over bv met huisarts bespreken hoelang cliënt nog ziekteverlof moet krijgen, kan 

het handig zijn mo cliënt je denkproces te laten volgen -> belangrijk dat je in functie van de cliënt hardop 

denkt! 

3.5.4. Afsluiten van een gesprek 

- Tijdsbewaking 

 -> belangrijk als je verschillende cliënten na elkaar hebt 

 -> geeft professionele grens aan; je geeft een uur je volle aandacht aan een cliënt, na uur 

     stopt het-> chronische over tijd gaan kan foute boodschap meegeven aan cliënten 

- nadenken over wat te bespreken 
 -> je gaat de zware besprekingen niet laten tot laatste 10 min van sessie; zo kan je patiënten nooit 

     gerust naar huis laten gaan -> moet patiënt naar huis laten gaan met hoop, werkpuntje,… 

- time management + afronding 

 -> voor time management de verschillende gespreksvaardigheden nodig 

 -> afronding: therapie liefst zo kort mogelijk dat het verantwoord is (bij sommige mensen 

    afronden heel logisch, bij meeste moet je dat aanbrengen -> eerst sessies wat verder uit 

   elkaar zetten bv ipv wekelijkse sessies maar om de 3 weken + vragen naar evaluatie) 
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3.6. Probleem nuancerende vaardigheden 

-> Bij veel mensen kan luisteren al veel doen, maar vaak is dat niet genoeg, dan zijn er actievere vaardigheden 

nodig. De doelstelling hiervan is cliënten de noodzaak tot actie en verandering helpen in te zien vanuit een 

meer objectief/adaptief referentiekader. 

-> verschillende vaardigheden: interpreteren, confronteren, positief heretiketteren, informatie geven 

3.6.1. Interpreteren 

= interpretatie andermans gedrag; doen we automatisch -> voorzichtig zijn met interpretaties die we snel 

  meedelen; vaak foutief -> als je verandering wil langs kant cliënt; beter dat cliënt zelf tot interpretatie komt 

= nieuwe kijk op moeilijkheden en andere verklaringen 

= statement dat associaties legt tussen verschillende gedragingen van de cliënt (eventueel causale 

   verbanden) of mogelijke verklaring 

 => interpretatie vanuit theoretisch kader 

- doelstellingen: 

 - de relatie identificeren tussen impliciete boodschappen van de cliënt en gedrag 

 - gedrag van cliënt op een alternatieve manier of met een andere verklaring bekijken 

 - het begrip van cliënt rond eigen problematiek verhogen als basis voor verandering of actie 

- 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.” 

- reacties cliënt: 

 - van expressie groter begrip rond zelf en emotionele opluchting tot stilte 
  = als interpretatie goed aankomt, zie je vaak opluchting (als hv iets positiever interpreteert, 

     belangrijker dat je niet in ‘gevecht’ gaat met cliënt) 

 - wanneer het defensiviteit uitlokt laat je het beter even los en kom je er later eventueel op 

    terug 

-> gebruik van metaforen vaak heel bruikbaar! 

- basisregels interpretatie: 

 - timing is heel belangrijk:  

   -> meestal niet in eerste contacten, enkel als cliënt er klaar voor is 
   -> alsof cliënt interpretatie zelf zou kunnen maken; als je fout interpreteert, komt dat 

        niet altijd goed over… 

   -> tijdstip in de sessie: best begin of midden, zodat er genoeg tijd is voor bespreking. 

 - check of interpretatie gebaseerd is op wat cliënt echt zegt en niet op bias HV 

  - taal en 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. 
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3.6.2. Confrontatie 

= HV beschrijft discrepanties, conflicten, gemengde boodschappen die duidelijk worden vanuit 

   gevoelens, gedachten, gedrag cliënt 
= interessante gespreksrespons want als je betrokken bent, moeilijk om neutraal te staan -> neiging 

   om eerder te confronteren MAAR tegelijk moet je er heel voorzichtig mee zijn 

- Discrepantie kan te maken hebben met: 

 - verschil verbaal en non-verbaal gedrag 

 - verschil verbaal gedrag en actie; als er een sterke discrepantie is tussen wat patiënt zegt of doet

  vb: cliënt zegt dat therapie belangrijk is maar belt dan sessie meermaals af/ zegt ik ga x doen 

        en doet het niet… 

 - verschil 2 verbale boodschappen 
  vb: ik houd van mijn zoon, maar hij is de nagel aan mijn doodskist 

  -> maar zorgt ervoor dat je alles ervoor ontkent dus als therapeut heel erg opletten met wat 

      je verbaal zegt -> woord ‘maar’ beter niet teveel gebruiken… 

 - verschil 2 non-verbale boodschappen  vb: lachen en huilen 

 - verschil 2 personen; bij verschillende visie bij bv koppel, ouder-kind, HV-cliënt 

 - verschil verbale boodschap en context of situatie 
  vb: koppel heeft serieuze conflicten en wil kind 

- 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?” 

- doelen confrontatie: 

 - incongruente of gemengde boodschappen cliënt identificeren 

 - andere percepties op “zelf” cliënt of situaties exploreren 

 - aandacht van de cliënt focussen op aspecten van zijn of haar gedrag die, indien ze zouden 

   veranderen, naar een beter functioneren kunnen leiden 

- aantal kenmerken confrontatie: 

 - moet cliënt uitnodigen om consequenties gedrag na te gaan, niet defensief reageren 
  DUS confrontatie niet op einde van sessie als bommetje gooien; als confrontatie slecht eindigt 

  (cliënt reageert defensief); weet je niet hoe cliënt er verder over gaat nadenken… 

 - motivatie voor confrontatie mag niet aanval of ventilatie frustratie zijn, wel cliënt vooruit 

    helpen 

 - focus op inconsistentie probleem, niet persoon 
  -> confrontatie gaat wel van gevoelsstroom; werkt op begrip & bewustzijn 

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

 - wees concreet/geef specifiek voorbeeld, niet vaag 
  Niet: “Je wil dat mensen je graag hebben, en je stoot ze af” 

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

  neiging hebt om brutaal te reageren” 

  -> moet specifiek zijn want doel confrontatie is uiteindelijk om gedrag van cliënt te laten 

      veranderen; gewoon ‘je hebt het karakter niet’, is niet zo bemoedigend… 
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 - moet exploratief zijn en niet corrigerend 

 - enkel als er voldoende vertrouwen is in HV relatie 

- tijdstip confrontatie: (tijd is heel belangrijk) 

 - 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 

- defensieve reacties confronteren: 

 - de hulpverlener gaan diskwalificeren (hoe weet jij dat? Je hebt zelf geen kinderen!) 

 -  hulpverlener proberen 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 

-> 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 confrontatie na 

3.6.3. Positief heretiketeren 
= perceptie veranderen -> doel= 

 - om persisterende schuld/schaamte te verminderen  
  = dus op moment dat mensen niet voortkunnen door schaamte, schuld,… 

 - veranderbaarheid te vergroten  
  -> cliënten duidelijk maken dat ze de controle hebben om situaties te veranderen 

 - belang voor de therapeutische relatie 
  -> aangeven hulpverlener ‘ziet mij’ 

- werkwijze=  

 - leren kijken naar positieve aspecten 
  -> cliënt heeft weinig aan oordeel of beoordeling dus als je enkel naar negatieve kant kijkt; ga 

      je weinig meer vooruit -> nodig om ook naar positieve aspecten te kijken       

 - hulpmiddel: intenties eerder dan gedrag; we kijken naar intenties van gedrag, niet naar uitkomst 

   van gedrag (mensen kunnen problematisch gedrag stellen vanuit goede intenties) 

 - moet gemeend zijn 

 - aansluiting bij compassie; leren zien van mensen hun sterke kanten is belangrijk onderdeel 

    bij compassie 
  -> er zijn therapievormen die volledig gebaseerd zijn op het vergroten van mensen hun 

    capaciteiten voor compassie voor anderen en zichzelf; leren zien van mensen hun sterke 

    kanten ondanks het negatieve is een belangrijk deel van compassie -> is een vaardigheid 

    waarmee je moet gaan oefenen. 
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3.6.4. Informatie geven 
= Kan over juridische aspecten gaan, bijdragen, steun, diagnose, hulpgroepen,.. => breed veld 

- Doelstellingen:  

 - met persoon alternatieven identificeren 
  -> doe je samen met de cliënt; je  wil de cliënt zelf laten kiezen met behulp van uitgebreidere 

      informatie. 

 - alternatieven evalueren; welke alternatieve zijn nuttig? 

 - mythes door prikken vb. rond schizofrenie; wat is waar en wat niet? 

 - cliënten motiveren om dingen die ze vermijden te exploreren 

-> verschilt van advies geven! 

- psycho-educatie= bv uitleg over stoornis & aanpak 

- Basisregels informatie: 

= Wanneer? - nagaan welke info cliënt reeds heeft 

  - nagaan of deze info valide, waar, voldoen,… is 

  - wacht op cues van cliënt 

  => niet in eerste sessie maar later 

= Wat?  -  info die nuttig is voor de cliënt 

  - info gebaseerd op betrouwbare & valide bronnen -> misinformatie grote gevolgen! 
   -> dus als je iets niet weet: toegeven & opzoeken! 

  - gestructureerde info 
   -> op emotionele momenten moeilijk om veel info mee te geven 

   -> niet te snel complexe dingen uitleggen, houdt in het begin eenvoudig & kijk hoever 

       mensen meekunnen… 

= Hoe?   = vermijd vakjargon 

  - geef volledige info (ook al is die negatief -> negatieve dingen lastig maar essentieel! 

  - doseer: geef niet teveel informatie 
   -> blijf ‘afchecken’ bij cliënt of hij mee is of niet & wat info hen zegt 

  - vraag naar gevoelens/ bias cliënt ten opzichte van info 

  - gebruik pen en papier; teken dingen uit om uit te leggen, zet op papier zodat cliënten er 

    laten thuis nog kunnen over nadenken,… 

4. Hulpverlening als wederzijdse beïnvloeding: verandering 

bewerkstelligen 
= impliciet gaat hulpverlener ervan uit dat mensen die komen naar klinische praktijk, gemotiveerd zijn om 

  veranderingen te maken MAAR in veel contexten is de motivatie ver van evident! 

 => kan niet verwachten dat ze klaar zijn voor verandering 
 vb: patiënt met eetstoornis, beu dat mensen constant opmerkingen geven over eten maar 

      niet klaar om anders te eten… 

- procesmanagement= taak hulpverlener -> HV 

  houdt diagnostiek, relatie & verandering in het oog 
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4.1. Verandering: inleiding 

-> mogelijke uitspraken cliënt: 
 (wanhopige toon) “U moet mij helpen, U bent de enige die mij begrijpt” 

 “We zijn nu al de 5e sessie en ik voel me nog altijd even slecht. Ik had meer aan die pillen” 

 “Hoe kan jij nu begrijpen wat ik doormaak? Je bent 22 jaar en hebt nog geen kinderen!” 

 => roept ook emoties op bij HV; verantwoordelijk, ontkenning, schuld, schaamte,… 

 => in therapie is er overdracht & tegenoverdracht! 

- Hypothese= HV wil cliënt veranderen => cognitieve dissonantie bij cliënt door verschil visie 

   hulpverlener en visie cliënt => ongemakkelijk voor cliënt => dissonantie reduceren door: 

 - hulpverlener te diskwalificeren 

 - rationaliseren 

 - informatie zoeken die tegenspreekt 

 - hulpverlener proberen veranderen 

 - aanvaarden idee hulpverlener. 

-> Aanvaarden idee hulpverlener meer waarschijnlijk: 

 -> bij onderling overleg; als cliënt door ‘brokken info’ zelf tot conclusie komt, meer kans op 

     verandering 

 -> als timing aansluit bij cliënt 

 - afhankelijk van kenmerken hulpverlener: 

  -> als hulpverlener als expert/competent overkomt 

  -> als hulpverlener attractief overkomt 

  -> als hulpverlener te vertrouwen overkomt 

 - afhankelijk van kenmerken cliënt: leeftijd, geslacht (match therapeut), ras, attractiviteit, 

    cognitieve stijl, motivatie, betrokkenheid,… 

4.2. Expertise/competentie 

- Competentie is niet hetzelfde als dogmatisch of autoritair zijn 

 -> WEL: te vertrouwen zijn, aandachtig en in staat om te helpen (adhv verbale & non-verbale 

    cues) door cliënt het probleem te laten exploreren en cliënt oplossingen te laten 

    genereren 

 => NIET onszelf profileren als “de expert” => intimideert cliënten, WEL gelijkheid en 

      vriendelijkheid tonen (dus ook niet onderdanig zijn).  

- Perceptie cliënt (van HV) is gebaseerd op: 

 - eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, training, certificaten, anciënniteit, taal, 

   setting, boeken, sekse, oordeel anderen, reputatie, stijl hulpverlener. 

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

    gedragingen. 

- uit non-verbaal gedrag expertise afleiden is adhv: oogcontact, leunen, vloeiend praten 

- uit verbaal gedrag expertise afleiden is adhv: 

 - 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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4.2.1. Expertise: goede vragen 

= vanaf eerste (telefonisch) contact tot laatste sessie moet hulpverlener “intelligente” vragen stellen 

- indeling van Tomm (1988) in 4 verschillende soorten vragen op 2 assen: 
 DUS vragen kan je volgens Tomm plaatsen op 2 continuüms; 

 - variatie in vragen mbt wie de informatie als antwoord op vraag zal gebruiken (=continuüm):

   - gericht op oriëntatie (hulpverlener) 

   - gericht op beïnvloeding (cliënt)  

 - variatie in vragen mbt het om lineaire dan wel om circulaire informatie gaat 

  -> lineaire informatie= rechtstreekse & strateigsche* 

  -> circulaire informatie= informatie om te oriënteren* 

 

 

 

 

 

 

 

* Rechtstreekse vragen: 

 = oriënteren (voor hulpverlener) en lineair 
  -> eigenlijk circulaire vragen beter om te oriënteren 

 = onderzoekend, deductief, rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen 

 - duiden vaak iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair). 
 vb. Waarom komt uw man laat thuis van werk?  

* Circulaire vragen: 

 = Oriënteren (hulpverlener) en circulair=> alles is met elkaar verbonden; vragen naar hoe 

    bepaalde dingen op elkaar inwerken 

 = exploratief, nieuwsgierigheid therapeut. 

 - zorgt voor informatie over patronen tussen mensen. 

vb. Wat is er anders aan de dagen dat uw man niet overwerkt? Wie begint over het onderwerp overwerken? 

Wat is het verschil tussen vroeger en nu? 

Strategische vragen: 

 = beïnvloeden (voor cliënt) en lineair 

 - nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen 

 - gaan uit van oorzaak-gevolg relatie 

 - suggereren veranderingen in bepaalde richting. 

Bv. Wat zou er gebeuren, mijnheer, indien u ‘s ochtends vroeger zou beginnen werken waardoor u vroeger thuis 

zou kunnen komen? 

Reflexieve vragen: 

 = beïnvloeden en circulair 
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 - faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven, laten verschillende 

   mogelijkheden open…=> 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? 

4.2.2. Expertise: positionering 

= Hoe gaat expert om met weerstand? 

VOLGENS ROOS VAN LEARY 

- roos van Leary= interpersoonlijk gedrag mappen op verschillende 

  dimensies: 

 - dimensie van dominantie: boven vs onder 

 - dimensie van affiliatie: tegen vs samen  

- weerstand van cliënt roept non-therapeutische responsen op,    

  afhankelijk van positie op roos van Leary: 

 = mensen steeds voorkeur voor hoe ze in een relatie staan tot 

    anderen -> in therapie HV automatisch ‘samen’ en beetje ‘bovenpositie’ 

 - dimensie van affiliatie: ‘samen’ ontlokt ‘samengedrag’ DUS mogelijks interessant om als HV in 

     ‘samenpositie’ gaan zitten want dan aanval minder sterk op voorgrond… 

  -> als ene opstandig doet, andere automatisch ook meer opstandig… 

 - dimensie van dominantie: omgekeerde aannemen van wat andere doet 
  -> als cliënt weerstand vertoont en HV raakt gefrustreerd; gaat HV automatisch meer naar 

       bovenpositie/ leidender want je zet je automatisch in tegenovergestelde positie van ander 

     MAAR mogelijks interessant om zelf strategisch naar onderpositie te gaan… 

VOLGENS MOTIVATIONELE GESPREKSTECHNIEKEN 

- basisidee motivationele gesprekstechnieken= Rogeriaans; mensen zijn op weg naar zelfactualisatie 

  en bepalen zelf welke keuzes ze maken. Dit doen ze op basis van de consequenties die ze ervaren -> 

   dus mogelijk dat er veel negatieve gevolgen zijn van een probleem maar dat deze toch onvoldoende zijn om 

   het gedrag te veranderen WANT persoon kijkt naar redenen om wel/niet gedrag te veranderen! -> als HV 

   moet je cliënt laten coachen in het kijken naar de redenen zodat zij uiteindelijk keuze kunnen maken…. 

DUS weerstand omzeilen is een communicatieve vaardigheid, een kwestie van communicatieve stijl 

 -> weerstand is ook een cruciale bron van informatie 

 -> weerstand is vaak afhankelijk van het veranderstadium (als er weerstand is, betekend dat 

     cliënt vindt dat er nog meer argumenten zijn voor huidige situatie/stabiliteit dan voor verandering) 

 -> omgaan met weerstand: motiverende gespreksvoering 
  = je moet weerstand meenemen in therapie, bron van info dus niet tegen knokken; cliënt 

     moet zelf overtuigd geraken van de redenen om te veranderen 

4.3. Attractiviteit 

- Perceptie van attractiviteit door cliënt= mate waarin HV vriendelijk, aardig, prettig in de omgang is 

  en overeenkomst vertoont 
-> belang attractiviteit verschilt tussen therapiescholen 

-> het effect van de interventie is het grootst bij wederkerige aantrekking: 

 = relatie-ondersteunend & stereotiepe gedachten omtrent attractieve personen= succesvol 
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- attractiviteit= zowel oppervlakkige als relationele dimensies: 

 - oppervlakkige attractiviteit (statisch) vooral in eerste sessies 

 -> in latere sessies verdwijnt effect attractiviteit door effect competentie (dynamisch) 

4.4. Structureren 

-> Structureren van een gesprek biedt veiligheid; je werkt samen rond samen afgesproken doelstellingen -> een 

   duidelijke werkwijze met een duidelijke progressie is belangrijk voor zowel cliënt als therapeut 

- richtlijnen structureren: 

 - structuur onderhandelen, niet opleggen 

 - nooit als straf (bv. Beperkingen opleggen voor structuur) 

 - reden voor structurering geven (bv. andere fase) 

 -> let op of cliënt er klaar voor is! 

 -> teveel is niet goed (te rigide, HV is teveel bezig met controle houden) 

 -> kan competentie niet vervangen! 

- voorbeeld:  1ste gesprek met Marie die heel onzeker is of ze al dan niet in therapie zou komen 
“Het kan je misschien helpen als ik je wat uitleg geef van wat therapie nu precies is, wat mijn rol is, wat jouw rol 

is en de dingen waarover we zouden kunnen praten. 
… Mijn rol is om je te helpen praten over de dingen die je bezig houden, om je ze te helpen begrijpen en om je te 

helpen een aantal stappen te zetten om de problemen op te lossen of om je leven een andere richting te geven. 

Weet dat alles wat je vertelt binnen deze vier muren blijft….” 

- voorbeeld: structureren op einde van de 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.” 

4.5. Vertrouwen 

4.5.1. Vertrouwen: basisprincipes 

- Vertrouwen= perceptie cliënt dat hulpverlener hem/haar op geen enkele manier zal misleiden of 

  onrecht aandoen, benadelen. 

 -> in een eerste gesprek vooral gebaseerd op “maatschappelijk aanzien”; nadien op gedrag 

     hulpverlener 

 -> meestal initieel vertrouwen dat verder groeit (tenzij reden is om niet te vertrouwen) 
  -> goede psychodiagnostiek zonder vertrouwen bestaat niet! -> vertrouwen basis voor goede 

     exploratie van de cliënt zijn/haar eigen problemen en oplossingen. 

 -> soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet worden verdiend 
  = vaak bij mensen die ernstige beschadiging hebben opgelopen tijdens leven 

 => soms moeilijk te installeren, maar heel gemakkelijk te breken 

  -> vraagt tijd, verandert steeds, vraagt wederkerige interacties 

- non-verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

 - congruentie verbaal/non-verbaal gedrag 

 - non-verbaal aanvaarden onthulling cliënt 

  -> hoe ga je non-verbaal om met onthullingen van patiënt? 

 - non-verbale responsiviteit en dynamiek  
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- 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/ beschadigen van vertrouwen cliënt vooral door: incongruentie, oordelen of evaluatieve 

   reacties en passiviteit. 

4.5.2. Vertrouwentest 

-> vertrouwen tussen cliënt en HV ontwikkelt niet altijd automatisch:  

 - cliënt soms behoefte aan expliciete test om te kijken of HV te vertrouwen is MAAR cliënt zal 

   zelden direct vragen om dit te bespreken -> zal eerder subtiele manoevers doen om 

   gegevens over vertrouwen HV te bekomen=> “vertrouwenstest”! 

 -> denk filmpje; vrouw test of therapeut ook reageert zoals andere mannen; ‘ben jij ook bezig met 

     mijn uiterlijk?’ -> therapeut laat duidelijk blijken dat hij niet bezig is met uiterlijk maar met innerlijke 

     => stevig vb van vertrouwenstest       

= vaak vragen naar hetzelfde levenspatroon=> vraag naar of je je genoeg naar de cliënt kunt 

   verplaatsen om je in te leven in zijn situatie 
 => belangrijk om stuk vertrouwen bespreekbaar te maken! 

-> therapeut herkent vertrouwentest niet altijd; reageert dan op inhoud, ziet cliënt als vijandig of 

    reageert zelfs defensief. 

VERTROUWENSTEST: INFORMATIE VRAGEN 

= vaak impliciete vraag: “Kan jij me helpen?” 

 - vragen naar feiten of naar opinie/opvattingen HV 
  Bv. Heb jij kinderen? Hoe lang bent u gehuwd?   

 = cliënt is meestal op zoek naar bevestiging dat HV zal kunnen begrijpen. 

 - antwoord HV rond begrip vertrouwen 
  vb: 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?” 

HV:   Niet  “Ja, heel vaak; af en toe; Oh, voor mij ben jij niet zo’n  ernstig geval,…” 

         Wel  “Het gebeurt wel vaker dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald moment verward voelen of 

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

   helpen...” 

VERTROUWENSTEST: GEHEIM VERTELLEN 

-> in situaties als therapeut altijd heel goed nadenken wat je kan doen met het geheim; Wat is de 

   juiste manier om er mee om te gaan? Duidelijk maken dat je er op een respectvolle manier mee 

   kunt omgaan. Opletten dat het gedrag non-verbaal overeen komt met je verbale gedrag. 
 vb: in koppeltherapie hoor je dat man nog een sidechick heeft; moet je goed nadenken over wat je 

        gaat doen met dat geheim….  

- impliciete vraag van cliënt= “Kan ik me kwetsbaar opstellen?” 

 - test of HV cliënt kan aanvaarden zoals hij/zij is, vertrouwelijkheid bewaart en 

   kwetsbaarheid niet misbruikt 
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 - soms is geheim irrelevant 

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

  reageren 

 -> voorbeeld 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” 

HV:  Niet  “Een abortus, echt?  Je hebt het zelfs niet aan je man verteld?” 

 Wel   “Wat je me nu zegt is ons geheim, iets tussen jou en mij, je kan erop vertrouwen dat ik het aan 

            niemand zal zeggen” 

VERTROUWENSTEST: GUNST VRAGEN 
-> gunsten zijn niet brieven naar mutualiteit maar iets serieus 

 vb: ik kan enkel op zondag naar therapie komen/ boek ziet er interessant uit; mag ik het meenemen? 

       => soms kan gunst, soms niet… 

- Impliciete vraag: “Ben jij betrouwbaar?” 

 - of je gunst verleent of niet is niet belangrijk, wel hoe betrouwbaar je beloftes nakomt 

 -> soms kan het wel -> belangrijk bij weigering; direct en tactvol zijn! 

- 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  

VERTROUWENSTEST: CLIËNT DISKWALIFICEERT ZICHZELF 

- Impliciete vraag: “Kun jij me accepteren?” 

 = zal HV me nog mogen/accepteren als ik donkere kant laat zien? 

 -> bedoeld om HV te choqueren, waarbij elk (non)verbaal gedrag HV aandachtig wordt 

     gevolgd  

 => HV kan best neutraal reageren(!): reflecteren, interesse tonen; niet positief of negatief 

      (een balans tussen enthousiast en afkeer). 

- 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.” 

VERTROUWENSTEST: HV IN VERLEGENHEID BRENGEN 

-> gebeurt niet zo vaak; wel tijdstip veranderen, sessies afbellen,… -> belangrijk om zowel grenzen 

   voor cliënt als voor jezelf duidelijk te maken DUS belangrijk om over te communiceren zodat je  

   beoordeling over iemand daardoor niet w. beïnvloedt 

- Impliciete vraag: “Heb jij grenzen?” 

 - oa tijdstip veranderen, sessie afbellen, vragen om te bellen tijdens sessie 

 -> HV kan best open en direct reageren 

 -> grenzen aangegeven door HV geeft veiligheid. 
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- voorbeeld: 
CL: “Mag ik uw GSM eventjes gebruiken voor we beginnen, ik zou nog eens moeten bellen.” 

HV: Niet  “Ofwel ja natuurlijk, doe nog maar eens, of Nee, zeker niet” 

       Wel   “De laatste 2 keer dat ik je zag, vraag je mijn GSM te gebruiken voor de sessie. We hebben dan minder 

       tijd voor de sessie. Zou het mogelijk zijn om je telefoons ergens anders op een ander moment te doen, of wil 

        je een ander tijdstip,” 

VERTROUWENSTEST: MOTIVATIE HULPVERLENER 

-> meestal in begin van therapie; later merken ze (hopelijk) dat zorg wel echt is 

- Impliciete vraag: “Is jouw zorg voor mij echt?” 

 - eerlijkheid/echtheid is belangrijk 

 - test “is het enkel je job?” 

 -> bv vraag naar hoeveel andere cliënten, hoe HV ze allemaal uit elkaar haalt, of HV denkt aan cliënt 

      tussendoor,… 

 => HV antwoord best 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.” 

HV: Niet   “Ofwel oh, nee, ik kan daar tegen; of ja, ik ben nu wel bekaf” 

        Wel   “Voel je je onzeker over hoeveel energie ik nog heb om  naar jou te luisteren?  Wat me bij jou helpt 

      om energie te krijgen is...” 

5. Integratie & discussie 

-> zagen tot nu toe stuk wetenschappelijke kennis, basismodellen & klinische competentie MAAR binnen 

    ideeën over behandelingen zijn er grote debatten over wat de belangrijkste aspecten zijn ve behandeling & 

    hoe moeten we dit zien in relatie tot de basisvaardigheden -> wat is verhouding basishouding & 

    wetenschappelijke kennis? 

5.1. Integratie 

= via evidence-based practice => combinatie van klinische competentie, onderzoekskennis & 

    voorkeur van patiënt! 

-> artikel syllabus: McFall’s Manifesto for a Science of Clinical Psychology (1991) 

 = stelt dat er slechts een goede manier is om aan klinische psychologie te doen; de 

     wetenschappelijke benadering MAAR onderzoek geeft verwarrende data (denk artikel 

     Wampold…) 

5.1.1. Verwarrende data 

Wat geeft onderzoek aan? => niet eenduidig/verwarrend: 

- in studies reeds individuele succesratio’s van therapeuten aangetoond => grote verschillen tussen 

  effectiviteit therapeuten (niet afhankelijk van de methode) 

 -> wijst aan dat common factors superbelangrijk zijn 

 -> MAAR ICBT= computerprogramma dat effectief is bij angststoornissen, depressies,…; niet 

    zo gek ver van life-therapie qua resultaten… 

 => hard core common factors? -> kan eigenlijk niet want via pc geen common factors…. 

DUS verhaal tot nu aan data is verwarrend -> verklaring Nederlandse hoogleraar (aanhanger 

cognitieve gedragstherapie): 
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- onderscheid common factors & technische facetten -> die dualiteit moeten we niet zo strikt aanzien 

 -> veel gesprekstechnieken zijn cruciaal om te werken aan bereidheid tot verandering 

 -> common factors zijn noodzakelijk maar niet afdoende; visie dat common factors nodig zijn 

     om cliënt bereid te maken voor verandering (gedrag veranderen/ anders aankijken naar 

     zaken) 

 => verandering: therapeutische relatie wel belangrijk maar onvoldoende om naar 

      verandering te werken  
  vb: obsessief compulsieve klachten: therapeutische relatie nodig; common factors heel erg 

        nodig (persoon moet heel erg in je geloven) want anders technische interventie niet nuttig 

 DUS dualiteit niet zo groot: dodo bird verdict zegt dat technieken er niet toe doen -> volgens 

 prof niet waar; technieken doen er wel toe maar voordat men aan technieken kan beginnen 

 zijn common factors zeer belangrijk 

-> waarom doet ICBT het dan zo goed? = mensen die daaraan meedoen willen zelf al verandering 

    DUS common factors minder belangrijk (want er moet geen veranderbereidheid meer worden 

    gefaciliteerd) 

5.1.2. Kernvragen 

Er wordt regelmatig (bijv. bij depressie) weinig verschil gevonden tussen ESTs (= nulbevinding) -> 

Wat zou dit kunnen betekenen?: 

 - therapieën kunnen allemaal even effectief zijn 

 - nulbevinding kan erop wijzen dat common factors bij depressie wel het belangrijkste zijn 
    (bereidheid om dingen anders te doen bij depressie misschien wel belangrijkste component?) 

 DUS nulbevinding kan gerelateerd zijn aan common factors maar is zeker niet bewijs voor 

          common factors/ enige verklaring! 

- grafiekje= moduleren van data van onderzoek 

 -> bij depressie gekeken naar verschillende 

      behandelingen 

 -> onderzoekers vonden dat onafhankelijk van 

     behandeling er steeds mensen waren die 

      gelijkaardig reageerden: 

  I. deel vd mensen herstelt spontaan tussen 

      3 & 6 maande na eerste episode 

   = categorie van mensen die bij 

       welke therapie dan ook, positief gaan reageren (want kunnen steeds wel iets 

       doen met info dat je hen geeft) 

      

  II. mensen die netjes de therapie volgen (60%) 

  III. mensen die bijna onmogelijk zijn om te veranderen; functioneren zo 

        problematisch dat het niet uitmaakt of je nu heel goede/ slechte therapeut bent 

 => dus deel vd populatie waar je verschil tussen therapie x en therapie y kan onderzoeken 

  = slechts 60% vd populatie!! 

 DUS meeste studies die worden gedaan om 2methoden te vergelijken hebben een te kleine 

 power om een effect te detecteren! 

 

Is de vraag of behandelingen verschillend effectief zijn op groepsniveau een belangrijke vraag? 

(is er een verschil tussen behandeling x tegenover behandeling y?) 
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- ja want: als we significante verschillen zien; kunnen we ene selecteren om toe te passen/ laten 

       terugbetalen door mutualiteit 

     -> als er nooit onderzoek was gedaan naar effectiviteit kon je niet weten dat verschil niet 

         zo groot is 

- nee want: mogelijks op blindgestaard; je moet steeds ook voorkeur van cliënt mee in rekening 

        brengen 

        + nu grote hoeveelheid geld geïnvesteerd in deze vraag (terwijl dat verschil toch niet zo 

            groot is) -> misschien zinniger om andere vraag te stellen? 

-> wat zou een betere vraag zijn? 

= misschien beter om te kijken op individueel niveau?; ‘What works for whom?’ 

 = logische stap maar aartsmoeilijk want op individueel niveau vaak gekeken naar predictoren 
     vb: bij depressie als predictor kijken naar ernst 

     MAAR bij stoornis vaak meerdere predictoren die er toe doen 
  vb: ook is er sociale steun? Is patiënt gemotiveerd?,… 

    DUS onderzoek op individueel niveau is niet gemakkelijk; vaak een predictor bekeken 

     terwijl andere stabiel w. gehouden= niet ideaal… 

-> laatste jaren: onderzoek naar Personalized Advantage Index 
 = studie op individueel niveau: men probeert obv data ve uitgebreide studie te kijken naar voorspellers 

     van depressie 

 => adhv machine-learning: kijken wat we kunnen leren op grond van datasets met predictoren waarbij 

      we predictoren invoeren en kijken naar uitkomsten 

Hoe krijgen we meer zicht op verandermechanismen? 

-> idealiter: behandeling en mechanismen voor verandering sterk gelinkt 

-> realiteit: moeilijk om relatie tussen behandelpakket en mechanismen voor verandering te  

   onderzoeken dus associaties onduidelijk…. (kennis zou echter handig zijn om behandelingen te 

    verbeteren…)          

- onderzoek Sudden Gains bij depressie 

 - tijdens CBT bij depressie: plotse verandering binnen een sessie die 

    soms meer dan 50% vh totale therapie-effect omvatten 
 = tussen 5de en 8ste sessie is er vaak een plotse verbetering van cliënt; die 

    verandering zorgt meestal voor therapie-effect want is een blijvende 

     verandering 

 -> in traditionele RCT gekeken op groepsniveau naar wat de processen 

     zijn die voorafgaan aan de plotse verbetering 

 => disfunctionele attitudes gemeten= ideeën zoals ‘Ik moet altijd goed presteren want anders ben 

     ik waardeloos’ & controlesessies vergelijken met sudden gains 

  = disfunctionele attitudes verbeteren bij sudden gains DUS cognitieve 

      veranderingen w. gevolgd door vermindering van depressieve klachten! 

-> Hoe verklaren we effect? 

 = persoon stapt mee in rationale van behandeling en gaat op een andere manier met zichzelf 

    omgaan “ik kan het niet meer, ik doe dit niet meer, ik doe dit op een andere manier” 
 => door binnen traditionele RCT meer metingen te doen & naar patronen van verandering te kijken;  

     veel dichter bij causaliteit MAAR niet omdat a voorafgaat aan b, dat a b veroorzaakt! 

 -> voordeel= meer en meer interessante technieken om patronen van verandering te 

     onderzoeken! vb: apps,…  

(BDI: 20= ernstige depressie) 
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5.2. Discussie 

5.2.1. Cliënten zijn een genegeerde factor (Bohart & Tallman 2010) 
= sudden gains geeft mee dat verandering snel plaatsvindt maar ook dat cliënt beslist dat hij op een andere 

manier met zichzelf zal omgaan -> in onderzoek cliënten vaak een belangrijke genegeerde factor! 

-> nog heel veel variantie te verklaring in onderzoek  naar waarom iemand veranderend in therapie 

 => misschien in context van cliënt? (volgens Wampold 40% maar dat is natte vinger werk) 

 -> veel aanwijzingen dat mensen veel potentieel hebben om te veranderen -> oa: 

  -  zelfgegenereerde verandering & spontaan herstel 
   = grootste gedeelte van mensen die trauma meemaken; gaan met zichzelf aan de 

      slag! 

  - placebo: vaak heel krachtig & placebo eigenlijk enkel hoop 

  - weerbaarheid & groei 

  - methodes voor zelfexpressie vaak zinnig 

   = bv over trauma schrijven vaak zinnig… 

DUS verbetering van mensen deels door mensen hun inherente tendens tot groei -> onderzoek 

binnen psychotherapie: hoe beleven mensen interventies? 

-> belangrijke componenten: 

 - betrokkenheid & participatie is van essentieel belang 

 - perceptie van cliënt ten opzichte van hulpverlening 

   = gelinkt aan motivatie -> positieve verwachtingen= kan therapeut meer doen 

 - cliënten sturen HV in een helpende richting 
  = vaak dat zelfs als HV een domme opmerking maakt, cliënten deze toch als helpend 

     percipiëren        

 - cliënten bepalen wat ze vd behandeling integreren in hun leven  

DUS hulpverlener: 

 - betrekt & monitort cliënt (zeer belangrijk want uiteindelijk cliënt zelf die voor verandering moet zorgen) 

 - belang van rationale 

 => in therapie vaak patiënt belangrijkste drager van common factors!! 

Nadeel van een generiek “common-factors” notie? 
-> mensen denken vaak dat het belangrijkste in HV is dat ‘het klikt’= nadelen? 
- men gaat zich volledig focussen op ‘gezellig samen babbelen’ en denken dan er niets anders meer moet zijn 

- als je denkt dat alles in common-factors zit, waarom zou je dan naar therapeut gaan want bv papa kan toch 

   ook gezellig babbelen? 

-… 
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Hoofdstuk 4: Structuur van de Belgische 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

1. Relevantie 

1.1. Inleiding: relevantie als psychologiestudente 
-> basiskennis structuur GGZ essentieel voor als je later zou moeten doorverwijzen 

-> belangrijk dat je zowel op niveau van casussen kan denken; hoe zit zorg daarvoor georganiseerd als op 

    macroniveau want psychologen vaak betrokken bij ontw. nieuwe zorgtrajecten 

- echelonmodel= model waarop GGZ is opgebouwd 

- 1.2 miljoen Belgen slikken antidepressiva; moeten die allemaal w. behandeld door een psycholoog? 

 -> IAPT= econoom & psycholoog hebben samen voorgerekend wat het overheid zou opleveren als ze 

    meer zouden investeren in psychologische hulpverlening (mensen die op ziekte vallen, zorg nodig 

    hebben, door psyche risico hebben om somatische problemen,..) => verstandig investeren= meer 

    mensen bereiken & helpen + als overheid besparen= winwin situatie! 

1.2. Inleiding: relevantie van wetenschappelijke cijfers bij beleid 

- Beleid en cijfers rond zorgbehoefte: 

 - psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik 
  = er zijn meer mensen die nood hebben aan zorg dan die dat werkelijk beroep doen op zorg 

 - 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! 

- Hoe komt dat er een hoge frequentie is van onbehandelde zorgbehoefte? 

= consistent probleem, niet enkel in België: -> factoren die rol spelen 

 - mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg 
  = heel weinig centra voor GGZ dus als je op platteland woont al probleem… 

  - financieel niet steeds toegankelijk; ggz wel goedkoop maar lange wachtrijen -> private 

    mensen duurder 

 - beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners 
  = probleem dat niet genoeg hulpverleners gespecialiseerd zijn 

 - ‘antitherapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten 
  = sommige mensen zien stap naar psychische hulpverlening niet zitten 

 -  consequenties? 
  = consequenties van mensen die te laat/ niet geholpen w. kunnen heel groot zijn 

- Wie van de ‘zieke’ populatie komt uiteindelijk in de zorg terecht? 

= trechters van hulpverlening; wie er binnen komt bij GGZ heel hard afhankelijk van feit of psychische 

   problematiek w. herkent en erkent: 
 - huisartsen herkennen psychische klachten niet vaak 

 - huisartsen houden vaak cliënten bij zich (geven antidepressiva & slaapmiddelen maar verwijzen niet 

    door) 

 => heel afhankelijk van hoe arts samenwerkt met psycholoog 
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- Beleid en cijfers rond ‘zieke’ populatie= populatie waar zorg voor nodig is: 

 - ‘subklinische’ mensen nemen een groter aandeel vd zorg in dan mensen met een klinische 

   diagnose => omdat hun aandeel in de populatie veel groter is 

 - dynamiek stoornis <-> subklinisch 

 -> gegevens over de continue verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk, naast prevalentie 

     van categoriale diagnose 

 -> aandacht voor de ‘zieke populatie’ (naast ziek individu) is op zijn plaats 

2. Echelonmodel 

2.1. Overzicht 

- huidige organisatie in GGZ= gebaseerd op echelonmodel= lijnensysteem 

2.1.1. Kenmerken van het echelonmodel 
- wordt gebruikt in medische gezondheidszorg; als mensen zich aanmelden met aantal klachten: beginnen 

   met meest milde, generalistische zorg -> erna gespecialiseerde hulpverlening 

- begint eerst met beperkte/algemene hulp en indien nodig erna kijken naar meer specialistische 

  zorg -> reden = specialistische hulp bewaren voor selectieve  maar diepe begeleiding 

 DUS huisarts heel belangrijke rol: functioneert als poortwachter; de huisarts heeft zicht op wat 

 gebeurd om somatisch niveau en kent de sociale situatie een beetje -> weet wat haalbaar is voor die 

 persoon in gespecialiseerde hulp -> gespecialiseerde hulp moet ook terug info doorgeven aan huisarts! 

 

- Echelonmodel GGZ: 

= een omgekeerde piramide, ook 

een omgekeerde uitstroom. 

 

 

 

 

 

 

IN HET ECHELONMODEL WORDEN 4 LIJNEN ONDERSCHEIDEN 

- Nulde lijn= cliënt, gezin, familie, sociaal netwerk. 
 -> de hoeveelheid sociale steun is zeer belangrijk vb: mantelzorg= cruciaal maar ook heel belastend 

 = zelfzorg & mantelzorg 

- Eerste lijn= laagdrempelige, snel toegankelijke hulp 
 -> vb. CLB/ eerstelijnspsycholoog in dezelfde praktijk als huisarts 

 -> veel discussie over het versterken van de 1ste lijn 

 = medische context, thuiszorg, politie en justitie, onderwijs, telefonische hulpverlening, organisaties 

   voor vreemdelingen, plaatsingsdiensten en pleeggezinnen, sociale diensten en welzijnswerk 
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- Tweede lijn= gespecialiseerde ambulante hulp 
 -> vb. CGGZ= centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

 => meer gedifferentieerde hulp, kijken naar wat er al gebeurd is op de eerste lijn 

 = privé psychiaters en psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, spoedopnamediensten en 

    crisisinterventiecentra, psychosociale revalidatiecentra 

- Derde lijn= gespecialiseerde residentiële hulp 
 -> vb. psychiatrie 

 => enkel bij heel ernstige hulpnood; intensieve hulpverlening dus belangrijk dat aantal mensen die hier 

     terechtkomen niet te groot is; hulp reserveren voor zij die het echt nodig hebben 

 = 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 

-> flow van patiënten werkt als omgekeerde piramide 

 - heel veel instellingen op derde lijn hebben ook contact met tweede lijn ect 

 = ideaalmodel MAAR als men kijkt naar flow in ggz +/- 10 jaar gelden; heel veel opnames 

   binnen derde lijn (vergeleken met andere landen) 

 -> laatste 10 jaar beweging die geïnvesteerd heeft in mobiele thuishulp (opname heel 

     destructief -> beter in eigen omgeving blijven)  

  => willen hoog aantal bedden terugtrekken; niet uit financieel perspectief maar om 

      mensen meer in hun eigen omgeving te houden & meer beroep te doen op hun eigen 

      sterktes 

KERNASPECTEN:  

- gebaseerd op het medisch gezondheidszorg systeem: een patiënt met hoofdpijn wordt niet 

  nagekeken door een chirurg (hiërarchie) 

- men begint generalistisch en eindigt specialistisch  

- huisarts en voorzieningen eerste lijn fungeren als poortwachter en verwijzen naar de juiste 

   hulpverlening 

- er wordt getracht zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden 

- minimalistische instelling: men tracht cliënt op een zo laag mogelijke lijn te houden 

- mislukt hulp in de eerste lijn of is het niet aangewezen dan zal er vanuit deze lijn worden 

  doorverwezen 

KERNBEGRIPPEN  

Stepped care = getrapte zorg; hulpverlening begint mild en intensiteit w. stapsgewijs opgevoerd 

-> logisch maar potentieel risico: mensen kunnen motivatie verliezen 
    (eerst verhaal doen bij huisarts; kijken dan bv of antidepressiva werken -> stap naar 

      tweedelijns; als die dingen ook falen => mensen reeds faalervaringen achter de rug voor ze 

      in derdelijn komen en mogelijk dat hun vertrouwen in de zorg is gekelderd…) 

       => moeten zorgen dat mensen niet maanden verliezen door hulpverlening die te 

             licht is!! 

Balanced care = zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. 
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Geschakelde zorg = zorgpaden moeten zo goed mogelijk zijn ingericht 
-> Hoe moet zorgtraject over verschillende lijnen er uit zien? Hoe zorgpaden het beste 

     inrichten? Goede connecties tussen de verschillende lijnen is belangrijk! 

Vermaatschappelijking 

van zorg 

= kijken op welke manier mensen beter ondersteund kunnen w. op nulde zijn & op 

   welke manieren kan het sociale netwerk steun bieden? 

Herstelgericht 

…. 

= mensen w. begeleid om terug te functioneren in de maatschappij.  

 

-> in Nederland mutualiteiten een hele grote rol in wie waar terechtkomt door wat ze terugbetalen 

 -> in ggz hier in Vlaanderen nog heel onduidelijke wat de ‘krachtlijnen’ gaan zijn 

 -> nu in Vlaanderen maar beperkte terugbetaling dus patiënten hebben grote eigen regie 

     maar weinig info over wat geschikte hulpverlening is.. 

-> sociale kaart= overzicht van verschillende instellingen binnen bepaalde regio 
 -> als je je stageplaats kiest, belangrijk om sociale kaart te raadplegen 

2.2. Zorgaanbod 1ste lijn 

= Hulpverlening op plekken waar mensen gemakkelijk hulp kunnen zoeken. Binnen de 1ste lijn is de 

   HV sterk beperkt in tijd en moet goed en op tijd kunnen doorverwijzen 

2.2.1. Medische context (kinder- en jeugdartsen) 
- jonge kinderen: Kind en gezin:  

 = belangrijke speler want totaal vrijblijvend MAAR bereiken > 90% van de Vlaamse gezinnen 

 - hebben artsen met een aanvullend diploma in jeugdgezondheidszorg of specialisten in 

   kindergeneeskunde 

 - uitgebreid netwerk van:  

  - cconsultatiebureaus (laagdrempelig, vrijblijvend & in elke gemeente) 

  - preventieve zorgcentra ( oa concentratiezones van kansarme gezinnen, met interculturele 

     medewerkers en ervaringsdeskundigen in kansarmoede) 

 -> coördineren ook andere instanties (let op: zijn geen onderdelen vd 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) 

- schoolgaande kinderen: medisch toezicht ingepast in de centra voor leerlingenbegeleiding: 

 - artsen met bijkomend diploma van schoolhygiënist 

 - samenwerking met psychologen in Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) 

 - vrijwel alle kinderen, maar niet verplicht 

2.2.2. CLB & onderwijs 

I. zeker bij jonge kinderen school heel belangrijk om in aanraking te komen met GGZ: 

- school is sociaal netwerk en kan zo ondersteuning betekenen bij omgaan met psychische 

   problemen:  -> stimuleren van een positief schoolklimaat 

  -> inspanningen op gebied van (geestelijke) gezondheid 
    vb: kinderen leren hoe je emoties bij andere kan herkennen 
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- ideaal kanaal om Gezondheid Voorlichting en Opvoeding (GVO) interventies en omgevingsacties te 

  plannen en te realiseren -> vb mbt stress, voedsel (somatische & psychisch hangen samen!), verslaving, ... 

- streefdoelen= ruim begrip van gezondheid, leerlingenparticipatie, teamwork, schoolgebouw en 

  omgeving, positief zelfbeeld van leerlingen, relaties tussen leerlingen, leerkrachten en personeel, 

  voorbeeldfunctie, etc. 

II. CLB: 4 kernopdrachten 

 - leren en studeren 

 - onderwijsloopbaan & studiekeuze 

 - (preventieve) gezondheidszorg 

 - psychisch en sociaal welbevinden 

-> als er allerhande schoolproblemen zijn, heel belangrijk dat problemen vroeg genoeg w. herkent   

  zodat ze kunnen w. verholpen (en kind niet heel hard moet werken zodat dat het resultaten boekt)  
 MAAR ook veel discussie rond over-diagnosticeren; volgens prof geen probleem als er op goede 

 manier w. gediagnosticeerd  

2.2.3. Telefonische hulpverleningsinitiatieven (telefonisch/apps) 
= anoniem -> discreet, vertrouwelijk en veilig 

= permanent (tele-onthaal 106) 

 -> vooral buiten de kantooruren 

 -> vooral bij crisissituaties: zelfstandige psychologen kunnen niet 24/24 permanentie bieden… 

= vrijwilliger als gesprekspartner; kan vragen stellen, emotieventilatie zodat beller wat afstand kan nemen 

   en helder kan denken om zelf tot oplossing te komen 

= crisisinterventie, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing 

-> op zelfmoordlijn heel veel telefoons: in Vlaanderen sterke herkenning van suïcide (meer zelfmoordgevallen 

   in Vlaanderen dan in omringende landen) DUS veel initiatieven omtrent preventie 

2.2.4. Organisaties voor vreemdelingen 

-> multiculturele zorg moet nog erg uitgebreid worden: 

- Toenemende ervaring in interculturele hulpverlening 

 - factor cultuur krijgt maar langzaam ingang in hulpverlening 

 - dringend nood aan gesystematiseerde opleiding voor interculturele hulpverleners 

- Multiculturele samenleving is een complex gebeuren: 
 - verbonden met machtsfactoren tussen culturele groepen  

 - verschillen tussen verschillende leden en generaties in migrantengezinnen 

 - confrontatie met waarden en normen hulpvrager en hulpverlener 

 => duidelijk in processen van overdracht en tegenoverdracht! 

 - doorverwijzing is niet evident 

2.2.5. Eerste lijn: thuiszorg (thuisverpleegkundigen) 

= om aantal psychiatrische bedden af te bouwen -> alternatieve noodzakelijk: 

 -> oa Beschut wonen (BW) & Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 

 -> mag geen verdekte besparingsmogelijkheid zijn; als het noodzakelijk is moet de stap naar 

     opname nog steeds w. genomen! 

 MAAR grote groep valt nog uit de boot 
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-> verder uitbouw psychiatrische thuiszorg is nodig!! 

 - vroege detectie en vroege interventie 

 - preventie van opname en/of verergering symptomen en klachten 

 -> uit onderzoek blijkt dat dit een goede aanpak is voor acute psychiatrische cliënten die 

     geen gevaar betekenen en bij wie de familie openstaat voor behandeling 

 -> voor begeleiden van chronische cliënten met het oog op betere handhaving in de 

      maatschappij en vroegtijdig herkennen van terugval 

 -> Artikel 107 (www.psy107.be): in veel regio’s zijn er mobiele teams die bij personen thuis 

        gaan => geeft andere dynamiek dan dat mensen in opname zijn 
  -> mogelijke negatieve effecten van  opname reduceren 

   bv eetstoornispatiënten leren trucs aan elkaar 

  MAAR negatieve kant thuis; minder beschermende omgeving, moet als psycholoog veel 

  flexibeler zijn -> positieve effecten: eigen omgeving dus huisgenoten kunnen problemen 

  detecteren & ziet als psycholoog veel van iemands alledaagse leven-> diagnostisch interessant 

2.2.6. Politie en justitie 

-> bij trauma,… politie belangrijk rol & justitie bij een gedwongen opname -> manier waarop dat gebeurd heel 

   erg belangrijk voor perceptie van opname door patiënt 

-> politionele & justitiële diensten zitten op alle echelons -> vb: 

 - politie= 0 & 1ste lijn 

 - gevangenissen/internering= 3de lijn 

- eerste opvang van mensen met psychosociale problemen 
 -> oa crisisinterventie van bv sachtoffers van geweldmisdrijven, natuurrampen, verkeersongevallen, 

    gijzelingen, gewapende overvallens, terugbrengen verdwaalde dementerende bejaarde, melden 

    slecht nieuws aan nabestaanden, ... 

- verwijzing naar andere voorzieningen: 
 -> vb: drugbeleid, verwijzing naar een vluchthuis, zelfhulpgroepen, buurtwerk, straathoekwerk, 

     huisarts, CLB, OCMW, PAAZ, ... 

- ook taken van strikt preventieve aard -> politie als eerste aanpreekpunt 

 -> hebben preventieambtenaren (oa psychologen) 

2.2.7. Algemeen welzijnswerk 

- zeer breed doelpubliek: mensen in nood en crisis 

- team van hulpverleners: maatschappelijke assistenten, psychologen, juristen, artsen, ... 

- CAW= Centra Algemeen Welzijnswerk 
 -> oa: Algemeen maatschappelijk werk, Centrum voor Gezins en Relationeel Werk, Jongeren Advies 

     Centrum, Slachtofferhulp, Justitioneel welzijnswerk (daderhulp), Scheidingsbemiddeling, 

     Schuldbemiddeling 

2.3. Zorgaanbod 2de lijn 

2.3.1. Privé- psychiaters 
- grootste groep deels institutioneel, deels privé 

- minderheid exclusief privé 

 -> verwant met psychologen, psychotherapeuten -> psychiaters moeten uitsluiten dat 

     psychische klachten niet komen door biologische oorzaken 

 -> sterk anoniem karakter, daardoor waarschijnlijk ondergewaardeerd in bijdrage tot 

     geestelijke gezondheidszorg 
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 = voor individuen & consulent voor instellingen en organisaties (rechtbanken, 

    verzekeringsmaatschappijen, scholen, ...) 

2.3.2. Zelfstandig gevestigd klinisch psychologen 

= krijgen heel veel types van problemen; klachten zijn levensmoeilijkheden met wisselende graad van 

   ernst 

- Criteria voor de keuze van een psycholoog: 

 - ernst van de problematiek: belang van doorverwijzing en netwerkvorming 

 - aard van de problematiek: angstproblemen, depressies, dwangmatige problemen, 

    leermoeilijkheden, eetproblemen, relationele conflicten, slaapmoeilijkheden, traumaverwerking,... 

   => kijken naar SPECIALISATIE van de psycholoog 

- zijn meestal psychologen met enkele jaren ervaring 

 = belangrijk voor zowel patiënt als voor klinisch psycholoog: als je rechtstreeks van studiebanken 

    komt: probleem dat je weinig directe, goede feedback krijgt-> daarom beter om eerst samen te 

    werken met collega’s & dan nog opleiding psychotherapie te volgen= extra feedback 

- Meeste hebben een psychotherapie opleiding gevolgd-> binnen therapie-opleiding steeds deel: 

 - supervisie= cases waar je niet goed uitkomt bij ervaren therapeut voorleggen 

 - intervisie= binnen eigen leeftijdsgroep praten over wetenschappelijke ontw,.. 

  -> binnen huidige wetgeving bezig dat er een 6de jaar bijkomt; werkervaringsleren= onder supervisie 

       werken bij klinische psycholoog 

- Goede integratie binnen zorgnetwerk cruciaal! 

2.3.4. Centra geestelijke gezondheidszorg 

= diensten met 1 of meer equipes, multidisciplinair samengesteld: 

 -> (kinder)psychiatrische functie, psychologische functie, maatschappelijke functie & iemand 

      uit neuropsychiatrie 

 => voordeel: op moment dat iemand zich aanmeld; direct besproken binnen team en kan 

     men snel evalueren welke expertise nodig is 

 -> vaak onderscheid tussen kinder & volwassenenwerking (vaak aparte specialisaties) 

- helpen mensen ook binnen eigen leefmilieu 

-> heeft belangrijke rol naar nulde, eerste & derde lijn 

 - nulde lijn: rol in preventie vb: alcohol en drugspreventie 

 - eerste lijn: belangrijke adviserende rol vb: workshops geven aan cm 

 - derde lijn: personen die doorvloeien naar CGG; heeft functioneel samenwerkingsverband 

    met ziekenhuisdiensten 

- populatie +/- hetzelfde als bij zelfstandig werkend klinisch psycholoog maar is goedkoper 

 -> durven soms initieel te schiften om te kijken wie het kan betalen om naar zelfstandig 

      psycholoog te gaan; doorverwijzen (want vaak wachtlijsten) 

 -> daarom vaker maatschappelijkere problemen binnen cgg 

- klachten:  

 

  

 

kinderen en jongeren: Volwassenen: 
- relatieproblemen (46.6%) 
- gedragsproblemen (24.2%) 
- psychische problemen (20.8%) 
- specifieke andere klachten (18.5%) 
- verwerkingsproblemen (15.9%) 
-… 
 

- psychische problemen (57.0%) 
- relatieproblemen (46.2%) 
- afhankelijkheid van middelen (15.8%) 
- problemen met sociale inschakeling (14.1%),  
- verwerkingsproblemen (12.4%) 
 ... 
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- werkwijze= anders dan bij zelfstandig werkende psycholoog! 

 - aanmelding= bv huisarts, andere diensten -> kan zeer divers zijn 

 - intakegesprek= soms centrale intaker; iemand die gespecialiseerd is in intakegesprek dus 

   persoon die heel goed is in diagnosticeren (meestal niet dezelfde dan diegene die behandeling 

   uitvoert) 

 - teamvergadering 

 - psychotherapie -> oa: 

  - individuele therapie: gespreks- of speltherapie 

  - groepstherapie 

  - partnertherapie, oudertherapie, gezinstherapie 

 - psychiatrische consultaties 

-> sommige centra één model, meestal multi therapeutisch 

-> residentiële doorverwijzing mogelijk 

-> tijdsduur meestal onbeperkt, wel registratie 
 = daarom voor personen met persoonlijkheidsproblemen CGG heel interessant want kost anders 

    enorm veel geld… 

2.3.5. Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 
= belangrijke werking waardoor mensen niet direct naar derdelijns-instellingen moeten (als hier 

   crisissen goed gemanged worden) 

= belangrijk dat het een laagdrempelige instelling is/makkelijke toegangspoort 
 -> 70 tot 80% komt op eigen initiatief 

 -> toegankelijkheid is gekoppeld aan nabijheid, onmiddellijke beschikbaarheid en doorzichtigheid 

- afgelopen jaren toename in aantal hulpvragen 

- overwicht van: 

 - jongvolwassenen 

 - vaker mannen met vrouwen 

 - vaak personen met maatschappelijk zwakke status (zwakke SES en maatschappelijke 

   marginalisering) 

- klachten: 

 - depressie, psychotische verwardheid & middelenmisbruik vormen samen 70% vd 

    aanmeldingen 

 - 15% met gedragsproblemen (soms agressie) en/of suïcidepogingen 

 - 10% heeft situationele problemen (crisis in leefomgeving) 

= kortdurend te werk (geen psychotherapeut) -> belangrijkste= veiligheid: 

 - primaire doelstelling= reductie van acuut fysiek en psychiatrische risico 

  -> impliceert farmacologische of gedragsmatige interventies 

  => ontwikkeling van ernstige pathologie en lijden voorkomen 

 -> goede doorverwijzing cruciaal 

 -> voorbeeld= Upsie bij UZgent 

2.3.6. Psychosociale revalidatiecentra 

-> kan belangrijk zijn om revalidatie op te starten bij personen met (blijvende) psychische 

    kwetsbaarheid: 

 - specifieke behandelingsvorm 
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 - mensen met psychische kwetsbaarheden die competenties & 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) 

 - mensen bewust maken van resterende mogelijkheden én van kwetsbaarheden 

 = kan ambulant, semi-residentieel (nacht/dagopvang) of residentieel zijn 

2.4. Zorgaanbod 3de lijn 

2.4.1. Overzicht 3de lijnsinstanties 
- Algemeen ziekenhuis 

- Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) 

- Psychiatrisch centrum 

- Semi-residentiële opvang 

- Beschut wonen 

- Dagactiviteitencentrum 

- Psychiatrische thuiszorg 

- Therapeutische gemeenschap 

- Instellingen voor gehandicapten 

- Revalidatiecentra en beschutte werkplaatsen 

- Arbeidsreïntegratie 

-> alleen belangrijkste instellingen worden besproken 

2.4.2. Algemeen ziekenhuis 
-> w. vaak aan psychosociale hulpverlening gedaan + ziektes die nood hebben aan psychosociale begeleiding 

= geen expliciete opdracht, wel belangrijke speler 

- AZ is laagdrempelig aanspreekpunt: 

 -> somatiseren (stigma op psychische disfuncties) 

 - co-morbiditeit lichamelijke problemen en psychische belasting of stress: postinfarct 

   patiënten, oncologiepatiënten, stomapatiënten, borstamputatie, psycho-organische stoornissen 

   tengevolge een verworven hersentrauma, posttraumatische stress na ongeval of degeneratieve 

  neurologische aandoeningen, ... 

2.4.3. PAAZ en PAUZ 

- PAAZ= psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis 

- PAUZ= psychiatrische afdeling universitair ziekenhuis 

= urgentiepsychiatrie 

 = vaak kortdurend -> doen observatie en informatieverzameling, stabiliseren doen eerste 

   interventies & verwijzen door naar vervolgzorg 

 = korte, intensieve observatie, diagnostiek, psychiatrische en psychotherapeutische 

    behandeling (via opname rust brengen) 

 = eenmalige of eerste psychiatrische decompensatie 

- polikliniek zorgt ervoor dat ze ambulante zorg kunnen geven maar niet hoofdtaak 

- diagnostiek: 

 - individuele test en gesprekken: helpen bij DSM diagnose 
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 - neuropsychologisch onderzoek (dementie) 

 -> in paaz/pauz meer mogelijkheden in neuropsychologie & persoonlijkheidsdiagnostiek 

- therapie: 

 - afhankelijk van specialisatie 

 - psycho-educatie 

 - sociale vaardigheidstraining, relaxatie, ... 

 - psycholoog: individuele therapie of groepstherapie 
  -> psychotherapeutische interventies slechts klein aandeel; meestal medicatie opgestart door 

       psychiaters,… 

  -> behandelaanbod heel breed maar vaak in groep en rel. beperkt deel is individuele 

       hulpverlening 

 - sociaal netwerk: relatietherapie, gezinstherapie 

=> samenwerking tussen PAAZ & tweedelijns belangrijk want door korte opname erna verdere 

     begeleiding belangrijk! 

- in paaz/paus heeft men diagnostische observaties van verschillende strekking want een  

  multidisciplinair team & patiënt in opname dus men kan diagnostisch op korte tijd heel veel leren! 

  -> activatie patiënten= 

 - stimuleren, begrenzen 
  vb: bij psychotische cliënten: nood aan activeren en structuur (sociale dimensie tijd) 

 - verpleegkundigen: sociotherapie, dagelijkse zorg, ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven) 

 - ergotherapeuten: herstellen van dagelijkse functioneren 

 - psychomotorisch therapeut: mobiliseren therapie 

 => team werkt samen om te tot handelingsplan 

   -> doorverwijzing; verschillende mogelijkheden: 

 - 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 
  vb: bij ernstige verslaving, dementie, ... 

  

2.4.4. Psychiatrisch centrum (PC) 

- onderscheid tussen ‘cure’= behandeling en ‘care’= zorg en begeleiding 

-> DUS soorten PC 

 - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) 
  = genezend/curratief werken (cure) 

 - Psychiatrische Verzorgingstehuis (PVT) 
  = voor mensen die ouder zijn met blijvende, ernstige psychische klachten 

  = verzorgend werken (care) 

PVT 

= plaats met meeste expertise over psychiatrische behandelingen -> vaak heel grote instituten 

   dus verschillende afdelingen 
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 -> (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 

  - voor beschut wonen 

  & geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht maar nood hebben 

      aan continue begeleiding 

 - personen met mentale handicap die aan dezelfde voorwaarden voldoen 

APZ 

= actieve behandelingsfunctie (cure): 

 I.Opname – afdeling 

  = beperkt in tijd: 2 à 3 maanden 

  = vooral diagnostiek (verschil met PAAZ: specialisatie) 
   -> diagnostisch en deels stabilisatie maar slechts stukje behandeling opgezet (niet 

      uitgebreid!) 

  = kortdurende behandeling 

 II. Behandel – afdeling 

  = verschillende behandelafdelingen -> veel expertise naar verschillende stoornissen 
   oa psychosen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, 

   persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, trauma, ... 

   -> zorgt ervoor dat men gemakkelijk groepstherapie kan opstarten dat toch gericht is 

      op een specifieke groep 

  = resocialisatie: reïntegratie in normale leven 

  = rehabilitatie: langdurige behandeling: 1 tot 2 jaar 

 = Multidisciplinair 

-> programma’s differentiëren volgens: 

 - psychopathologie (psychosezorg, verslavingszorg, eetstoornissen, ...) 

 - populatie (kinderen, juridisch statuut, ...) 

 -> of combinatie van beide (forensische eenheid voor seksueel afwijkend gedrag, ...) 

 - werkwijze (gedragstherapeutisch, resocialisatie, ...) 

 - modaliteit (voltijds, polikliniek, ...) 

 - open versus gesloten 

  = verschil heel erg van belang! 

  -> open= grootste gedeelte van mensen; personen die vrijwillig in opname gaan 
   vb: nadat psycholoog met patiënt voor & nadelen van derdelijnshulp heeft overlopen 

  -> gesloten= gedwongen opname; aantal verlofdagen geregeld,…= heel ernstige klachten 

     -> voordat men een gedwongen opname heeft moet er al veel onderhandeld zijn! 

->  ook psycho-educatie gegeven, terugvalpreventie, informatie en voorlichting 

2.4.5. 3de lijn: drie belangrijke momenten 

-> heel bepalend voor traject cliënt=  

 - psychiatrische opname & acute psychiatrie (= manier van opname) 

 - residentieële psychiatrische behandeling en verzorging (= diagnostiek & behandeling) 

 - psychiatrische rehabilitatie en resocialisatie (= hele na-traject) 
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2.4.6. 3de lijn: gedwongen opname 

-> meestal zijn opnames vrijwillig maar soms niet mogelijk=> gedwongen opname= bijzonder 

    ingrijpende/lastige beslissing om te maken -> moet sprake zijn van: 

 - “geestesziekte” 

 - moet gevaar betekenen voor zichzelf en anderen 

  = moeilijk criterium want wanneer gevaar tegen zichzelf? (gedachte voor de dood/ 

      fantasieën dat ik iemand anders gaat  vermoorden -> is dat al gevaar voor anderen?) 

  DUS gevaar moet acuut zijn! (ik denk aan  de dood niet genoeg voor gedwongen opname) 

  -> gaat in tegen recht op zelfbeschikking= heel belangrijk mensenrecht dus moet heel ernstige 

     situatie zijn! 
  -> enkel risico niet genoeg voor gedwongen opname (als je ziet dat het misgaat nodig om te 

     motiveren om vrijwillig zich op te nemen -> moet rechten persoon maximaal eerbiedigen) 

 - er mag geen ander therapeutisch alternatief voorhanden zijn 
  -> psychiater/ geneesheer moet kunnen beargumenteren waarop het de enige mogelijke stap 

       is 

 - er mag geen misdrijf zijn gepleegd 

2 PROCEDURES VOOR GEDWONGEN OPNAME 

= gewone procedure (in 10% vd gevallen toegepast) & spoedprocedure= hoogdringendheid (90%) 

I. Gewone procedure 

= een verzoekschrift wordt neergelegd bij vredegerecht 

 -> kan ingediend worden door iedereen maar moet omstandig geneeskundig verslag bij zijn 

    waarin gemotiveerd staat waarom persoon moet w. opgenomen 

  -> verslag mag max 15 dagen oud zijn 

  -> verslag kan van huisarts zijn maar liefst psychiater 

II. Spoedprocedure 

= in hoogdringende gevallen kan de Procureur des Konings beslissen tot observatieneming 

 -> ook hier moet een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisend karakter aantonen 

ALGEMENE GANG VAN ZAKEN 

= als opname plaatsvindt, start behandeling binnen gesloten afdeling (nadat veiligheid kan w. 

   gegarandeerd) 

- bij verdwijning van patiënt w. politie en gerecht ingeschakeld 

- uitgangsvrijheden kunnen w. verworven 

 = middel dat moet zorgen voor meewerken van patiënt 
 -> personen vaak door politie uit huis gehaald; vaak heel weinig uitleg gekregen DUS personen soms 

     onwetend en zonder zin/ traumatisch 

   vb person met eetstoornis die plots wordt opgenomen 

- gedwongen opname duurt meestal maar max 40 dagen!! 

 -> meestal na week of 2 weken acuut gevaar geweken dus op moment dat person uit 

     risicosituatie is; kan via vredegerecht terug vrijkomen (hebben raadsman) 

GEDWONGEN OPNAME: GEÏNTERNEERDEN 

= na plegen van delict 

- psychiatrische behandeling primeert op gevangenisstraf 

- gesloten afdeling: soms gespecialiseerde instellingen; soms algemene psychiatrie 

=> zware belasting voor behandelmilieu 
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2.4.7. Therapeutische gemeenschap 

= vaak bij verslavingsproblematiek 

- intensief langdurig programma met het oog op het stopzetten van de verslaving aan alcohol of  

   illegale drugs en het drugvrij integreren in de samenleving 

 -> fysieke ontwenning gebeurt in een aan de TG verwant crisisinterventiecentrum of 

     medische setting (opname vaak essentieel om af te kicken) 

 -> TG naast talrijke semi-residentiële en meer laagdrempelige programma’s 

-> doelstelling varieert van ‘harm reduction’ (voldoende alternatieve coping-strategieën geleerd) tot 

    drugvrije reïntegratie (familiaal, wonen, werken, ...) 

- in therapeutische gemeenschap niet enkel psychosociale behandeling ook 

 - mensen terug een dagstructuur aanleren 

 - mensen basisvaardigheden aanleren zodat ze terug veilig in sociale omgeving kunnen 

   functioneren 

 -> aandacht voor familie-werking 

- nog aantal kenmerken: 

 - aantal verwijzingen onder druk van justitie 

 - intake en daarna opname 

 - ook aantal uitsluitingscriteria 
  vb: aanwezigheid primair psychiatrische pathologie (nu al afgezwakt want reeds speciale TG 

       voor dubbele diagnose) 

 - eerder jonger publiek (18 en 35 jaar) 

 - behandeling in aantal sterk gestructureerde fasen 

 - werkstructuur: keuken, huishoudelijk werk, administratie  

 - Community as method: werkstructuur van de communie is het vehikel dat gehanteerd 

   wordt voor het therapeutisch traject  

3. Jeugdhulpverlening 

3.1. 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 

-> Jeugdhulpverlening complexe puzzel want heel veel instanties en betrokken partijen (ouders, kind, 

   rechten van beide,…) 
 vb: thuissituatie onveilig-> plaatsen in pleeggezin; kijken wat juiste hulpaanbod is 

 DAAROM verschillende initiatieven om vlot samen te werken 

  = in belang van cliënt (vlotter van ene instantie naar andere) 

  = belangrijk omdat het zo complex juridisch is (zeker bij gescheiden ouders,…) 

-> aantal van de betrokken partijen: 
CIG= centra voor integrale gezinszorg 

CLB= centrum voor leerlingen begeleiding 

AWW= Algemeen Welzijnswerk 

K&G= Kind & Gezin 

BJB= Bijzondere Jeugdrechtbank 

VAPH= Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
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- doelstellingen van het nieuwe decreet: 

 

 

 

 

 

 

(vermaatschappelijking= zorgen dat jongeren niet te snel naar 3de lijnshulpverlening gaan) 

(toegankelijkheid= een jungle aan hulpverlening helpt niet om te weten waar je moet zijn) 

3.2. De intersectorele toegangspoort 

= poort waarlangs heel veel vragen over hulpverlening passeren; daardoor w. alles gecoördineerd 

= een Vlaamse overheidsdienst : 

 = van het Agentschap Jongerenwelzijn, Afdeling Continuïteit en Toegang 

 -> per Provincie een toegangspoort 

3.2.1. De ITP binnen het jeugdhulplandschap 
-> rol indicatiestellingsteam: 

I. bepaalt welke typemodule, welke vorm van hulpverlening 

   aangewezen is. 
 => welke type hulp is er nodig? 

II. via indicatiestelling kan men ticket bekomen voor NRTJ 

 - NRTJ= Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 
 => jeugdhulpregie: Hoe gaan we de hulp voor het kind organiseren? 

 

Vb: kind met ernstige mentale handicap -> ouders kunnen zorg moeilijk aan: hoe ouders ondersteunen,… -> 

coördinatie nodig! 

3.2.2. Rechtstreeks vs niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

  

 

 

-> NRTJ= derdelijns die via toegangspoort wordt geregeld 

 

 

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: 

 = perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg  

 = opvang en begeleiding (verblijf) in een residentieel centrum 
  -> mogelijk in VAPH= Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap / BJB 

 = langdurig verblijf in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning 

 = mogelijks opname in een OBC/OOOC= observatiecentra 
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 -> aantal specifieke internaten; in functie van specifieke psychische problemen: 
  vb: IPO: Huis aan Zee (De Haan) (De Vloedlijn), De Steiger (Koksijde), Pottelberg (Kortrijk),  

       De Rijzende Ster (Kuurne) 

3.3. Jeugdhulpverlening= crisisjeugdhulp, bemiddeling & cliëntoverleg 
= van belang dat er zorg is maar tegelijkertijd bemiddeling heel erg belangrijk deel van 

   jeugdhulpverlening 

 -> rechten van ouder belangrijk geacht 

 + binnen jeugdhulpverlening veel gedaan aan bemiddeling zodat kind maximaal binnen eigen 

     omgeving kan opgroeien 

 => cliëntoverleg= ouders & kind moeten w. gehoord & beoordeling belangrijk! 
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Hoofdstuk 5: inleiding gedragstherapie: 
het leertheoretisch kader 
1. Alle gedrag is aangeleerd 

1.1. Algemeen 

Gedrag is een zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie 

- voorbeeld: je ligt ‘s nachts alleen in bed, wordt wakker van een geluid: wat denk je? 

Ene persoon = nieuwsgierig andere persoon denkt dat er een inbreker is. 

- gedrag is een samenhang tussen denken, voelen & doen 

   NIET een reflexmatige visie op gedrag zoals hond Pavlov; gedrag is er 

   omdat we een interpretatie geven aan de situatie 

 

 

 

Van leertheorie naar gedragstherapie -> verklaring begrippen: 

- gedrag wordt aangeleerd of krijgt zijn uiteindelijke vorm via leerprocessen. 

 - leertheorie= een voorlopige verklaring voor het tot stand komen van het leerprincipe  

          = de gedachtegang achter de gedragstherapie 

- gedragstherapie= verandering van gedrag door manipulatie van de leerprincipes die van toepassing 

   zijn =>  toepassing van procedure  

- procedure= hetgeen wat de cliënt doet (obv advies therapeut)  

- resultaat= de effecten van de toegepaste procedure  

- theorie= de verklaring voor het resultaat 

Gedragstherapie is de toepassing van bevindingen uit de experimentele psychologie 

= empirische verankering: observeerbare principes, verankering in experimenteel onderzoek 

  (experimentele psychopathologie), evidence-based denken: effectief + efficiënt 

= gestructureerd werken: met aandacht van complexiteit. 

Vb. een verse mama lijkt irrationeel gedrag te stellen (wast het flesje van de baby in kokend water met blote 

handen) ze is heel bezorgd om gezondheid van het kind. Waardoor ze super voorzichtig is met alles en zo 

eigenlijk een last is voor haar baby. Blijk dat dit komt omdat ze bij een vorige zwangerschap haar kind verloren 

is en er een dokter gezegd heeft dat dat haar fout is. 

1.2. Hoe wordt gedrag aangeleerd? 

1.2.1. Klassieke conditionering 
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= het leren van een verband tussen stimuli; leren van betekenissen: de CS activeert de representatie 

   van de UCS, en lokt zo de CR uit 

 => een oorspronkelijk neutrale stimuli verwerft een nieuwe betekenis door associatie met 

       een bepaalde (intrinsiek beladen) gebeurtenis 
 vb: gevoel te stikken in kleine ruimtes -> mogelijks ontstaan claustrofobie maar hangt ook af van 

       andere factoren; geen 1-op-1 relatie (niet dat negatieve gebeurtenis meteen w. geassocieerd met 

       bang w. van die stimulus) 

- er zijn 3 paden naar het aanleren van betekenissen: 

1. directe ervaring 
 vb: angst voor hond doordat je ooit bent aangevallen door hond 

2. modelleren= leren door het zien 
 vb: angst voor honden omdat je je broer hebt gezien gebeten w./ mama altijd bang zien zijn 

       van spinnen, zelf ook bang worden 

3. informatie= door veel (negatieve) dingen te lezen over iets 
 vb: vliegangst doordat je in krant over vliegrampen leest, niet over vluchten die goed zijn 

       gelukt -> kan vliegangst verergeren of aan oorsprong vliegangst liggen 

1.2.2. Operante conditionering 

= leren van een samenhang tussen wat organisme doet en het resultaat wat er op volgt 

 

 

 

 

2. The many waves of CBT... 

= over de jaren heen verschillende golven van gedragstherapie 

2.1. First wave BT: Behaviorisme, Skinner & Watson 

= focus op het gedrag, niet op de onderliggende betekenis 

-> om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke & operatie leerprincipes gebruiken: 

 - door stimulus controle  
  = bv stimulus wegdoen -> vb hond springt tegen tv als er dieren op tv komen dus geen films 

     kijken met dieren of hond in de keuken steken… 

 - contingency management= gedrag in gewenste situaties laten voortgaan, maar in andere 

   niet 

 => beide geen afdoende behandeling want mensen die bv schrik hebben om naar de 

      supermarkt te gaan, gaan sowieso al niet meer naar supermarkt 

MAAR: 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 

 => DUS mogelijks iets veranderen aan de betekenis? 

       -> waarom heeft persoon schrik om naar 

            supermarkt te gaan? Vliegtuigen zijn niet zo 

             gevaarlijk als persoon denkt… 
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2.2. Second wave CBT 

2.2.1. Verschil eerste en tweede golf 
= second wave speelt in op verandering van gedachten; uitdagen van cognities 

 -> niet stilstaan bij “dit is te moeilijk voor mij MAAR naar kengedachte gaan ‘ik ben 

     incompetent’ 
 vb: niet stilstaan bij persoon die constant koffiezet controleert uit schrik dat er brand ontstaat maar 

       doorgaan naar moeder die zei dat ze schuld van alles was dus vrouw vecht voor eigenlijk constant 

       voor haar bestaansrecht… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Klinische conceptualisatie: van leertheorie naar cognitieve gedragstherapie 
GEDRAGSTHERAPIE 

- Empirisch: de gedragstherapeutische praktijk is als een experiment met 1 proefpersoon waarin 

  een hypothese over zijn probleemgedrag wordt getoetst 

 => de interventie= een hypothese 

- Leermodel: 

• Abnormaal gedrag is aangeleerd of krijgt zijn uiteindelijke vorm via leerprocessen  

• ‘Uitwendig zichtbaar gedrag’ wordt als belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling 

beschouwd  

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

beschouwd: ‘gedragsexperimenten’ blijven hier echter ook een belangrijk aangrijpingspunt 

voor verandering 

HET GEDRAGSTHERAPEUTISCH PROCES  

-> zie foto volgende pagina: 

- intake= luisteren naar cliënt: hoort probleemgedrag & probleemsituaties; nog niet onderliggende 

  reden 

 

- voorlopige probleemsamenhang 

 = leergeschiedenis= gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis 

  -> Wat is de leergeschiedenis van iemand 
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 = complexiteit= relatie tussen verschillende probleemgebieden in kaart brengen 
  -> mensen vaak niet 1 probleem maar heel veel -> K=  O x P 

  => K (klacht)= O (omgeving) x  P (persoonsfactoren) 
  -> wat maakt dat ene persoon een burn-out ontw. en andere niet ondanks dat ze allebei een 

     stressvolle job hebben die weinig erkenning heeft maar wel veel verantwoordelijkheid? 

  vb: klacht= burn out, omgeving= drukte op werk, persoonsfactoren = perfectionist, geen nee 

       kunnen zeggen. 

 = geïndividualiseerd= op maat gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’ 
  = probleemsamenhang is heel individueel, nooit 2 cliënten precies hetzelfde 

 = werkinstrument binnen de therapie: probleemselectie 

 = poging om met cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken 

 

-> aan omgeving kan je als psycholoog niet veel doen (kan niet naar ex bellen om persoon terug te 

   nemen/ aan baas vragen om persoon minder werk te geven) -> hebt wel vat op hoe persoon omgaat met 

  situatie DUS therapie meer gefocust op P-factoren dan O-factoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDRAGSTHERAPEUTISCHE INTERVANTIES 

= volgens operante en klassieke principes 

= met gestructureerd behandelplan: 

- cognitieve technieken 
 vb: persoon die denkt dat om een relatie te hebben, je eruit moet zien als Angelina Jolie -> 

        cognitie moet wijzigen; koppels laten observeren & persoon moet toegeven dat niet 

      iedereen er zo knap uitzag        

- emotieve technieken 

- gedragsexperimenten= sterke motor verandering 
 vb: meisje met negatief zelfbeeld -> vragen wat is mooi= Penelope Cruz met make-up in galajurk -> 

     meisje zeggen dat ze fotoshoot moest doen & die foto’s vergelijken met Penelope Cruz; moest 

     toegeven dat ze zelf knapper was dan ze dacht 

- blootstellingstechnieken / exposure 
 vb: mensen met spinangst laten confronteren met spin -> werkt heel goed maar wel heel 

 contextafhankelijk (anders kunnen mensen gaan denken dat ze het enkel kunnen als er iemand bij is) 
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- psycho-educatie= oa uitleggen dat gedrag niet w. bepaald door je temperament maar door je eigen  

  interpretatie  

- mediatietherapie= werken met ouders & leerkrachten ipv met het kind zelf 

 -> gebeurd vaak bij jonge kinderen 

- derde generatie GT technieken 

2.3. Third wave CBT 

= niet ‘wijzigen’ van cognities, maar de ‘functie ervan’ => ‘houding ten opzichte van” en ‘relatie tot’ 

    wijzigen 

 = niet gericht op symptoomreductie per se. 

 => door aanvaarding (stoppen met vechten tegen) komt er symptoomreductie. 

  CHANGE SKILLS => ACCEPTANCE SKILLS 

- Integratie van mindfullness: 

 = Dialectical Behavioral Therapy (Linehan) 

  => specifiek voor borderline persoonlijkheidsstoornissen. 

 = Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes) 

  => doorbreken experiëntiële vermijding; openstaan en met aandacht ervaren en 

       aanvaarden. 

 = Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy: 

  - gedachten en gevoelens worden gezien als ‘mentale gebeurtenissen” in plaats van 

    “aspecten van het zelf” en “accurate reflecties van de werkelijkheid” 

  -> metacognitief perspectief, accepterend, gedecentreerd, loskomen van… 

2.4. Fourth wave CBT 

= focus op cognitieve processen: aandacht, interpretatie en geheugen 

 - methoden ontleend aan de experimentele psychopathologie 
 vb. aandachtsbiastraining. 

 vb. depressieve mensen kunnen de aandacht niet losmaken van negatieve stimuli 

3. Toepassingen binnen de gedragstherapie 

= niet enkel angstproblematieken, ook voor ADHD, autisme, trauma, eetproblematieken, 

schizofrenie, sociale angst, borderline, psychotische mensen,… 
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Hoofdstuk 6: Introductie op de 

psychoanalyse 

1. Inleiding 
- Psychoanalyse: wat zegt die term jou? Met wat is die voor jou geassocieerd?  

= onderbewustzijn, Freud, oudste therapeutische benadering… 

- Wat is psychoanalyse vandaag? 

 = de psychoanalyse zoals een rode lap voor een stier= controversieel 

-> sommige mensen vinden het geen wetenscha; zeggen dat je er vandaag 

de dag geen behandeling meer mee kan doen. Kunnen we er in de 21ste 

eeuw nog wel mee werken? Er zijn spanningsvelden. 

 

- Psychoanalyse: altijd controversieel? 
- volgens M. Boudry; haalde een aantal concepten van Freud aan & zegt dat het allemaal onzin is.   

 -> mensen die daar een antwoord op schrijven: kritiek is overdreven; er zit wel nog bruikbaarheid in 

 => psychoanalyse polariseert -> heeft te maken met de aard van de theorie zelf; het schopt 

    de mens tegen de schenen. 

- legende: Toen Freud in 1909 op boot naar Am zat met Young om les te geven in de VS -> volgens legende zei 

  hij toen “de Amerikanen beseffen het niet maar we brengen ze ‘de pest voor de moderne mens’ 

   (de psychoanalyse).  

 - op cover: Freud is niet dood -> empirisch bewezen; Freud is dood       MAAR aantal dingen Freud nog levend: 

  ideeën die we vandaag de dag nog altijd gebruiken om na te denken over mensen en hoe we behandelingen 

  best vorm geven.  

 -> de psychoanalyse van Freud is ontwikkeld voor mensen met neurotische problemen; nu ook 

     toegepast om veel mensen met psychotische mensen/ verslavingen 

 => psychoanalyse is een referentiekader die kan helpen om complexe problemen redelijk te maken 

     (opgelet: geen enkel referentiekader voor iedereen goed; ook bij psychoanalyse zo: slechts voor 

      sommige een zinvolle bril) 

2. Premisses psychoanalyse 

2.1. Premisse 1: de mens is een verdeeld subject 

I. Geen homunculus; geen echte zelf 

-> idee= mens is een verdeeld subject DUS basisidee= in mens is er geen homunculus, geen echte zelf 
    (geen klein mannetje in een persoon die de echter persoon is..) 

-> in de oudheid dacht men van wel: dacht dat omdat de mens kan nadenken over zichzelf & de 

    wereld er aan de basis een echt zelf moest zitten, een klein mannetje 
=> homunculus principe in vraag “kunnen psychologen door mij kijken en mijn echte zelf zien?” 

II. De basis= driftmatigheid 

-> we voelen ons lichaam aan als een prikkelbaarheid; wordt geprikkeld door externe 

    omstandigheden maar we worden ook intern beroerd 

-> seksualiteit zijn prikkels van binnenuit die in het begin vreemd zijn voor ons; onze geest begrijpt dit 

    niet goed, maar we zijn er ons wel bewust van -> we observeren de dingen die gebeuren 
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III. Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld: geen kwestie van 

bronsttijden. 

- drift is niet hetzelfde als instinct; een instinct is biologisch geregeld 
 vb: bij dier is seksualiteit biologisch geregeld via ‘bronsstijden’ -> mannetjesherten w. door vrouwelijke 

     herten aangetrokken in de winter (krijgen dan andere hormonen) 

-> bij mens is seksualiteit niet puur instinctief; geen bronstijden, tussen mensen ook veel variabiliteit 

    & belangrijk cultureel component 
 -> variabiliteit: onderzoek van durex: 26000 mensen uit 26 landen;  vraag hoeveel mensen seks 

      hebben op een jaar -> veel variatie: minst= Japanner, meest= Grieken 

 -> cultuur bep hoe je met prikkels omgaat; mensen voegen zich naar de normen 

 => in gang gezet door natuurlijke mechanismen maar omgang is cultureel! 

IV. Driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen (iedereen is bezig met deze vragen):  

- 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.  

- 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 -> as die vraag acuut is, worden mensen geprikkeld en gaan mensen ervan wakker liggen. 

  vb: bij relatieproblemen= acute prikkeling, ervan wakker liggen 

- de verhouding in generaties: verhouding met (stief-)ouders, verhouding met de (stief-)kinderen / 

  voorouders.  
 = we weten niet als mens spontaan hoe het is om een ouder te zijn voor een kind of een kind te zijn 

   voor een ouder. Zorgt voor vragen als ‘Ben ik goed bezig met mij kind’? & adolescenten gaan in 

   discussie gaan met ouders omdat ze tot besef komen dat het niet evident is hoe ouder met kind 

   omgaat -> Wat geeft hen het recht om zo om te gaan met hen? Dat beroert ouders en de adolescent 

   zelf.  

- de houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood. 
 = we leven omdat we een lichaam hebben, maar iedereen weet dat dit levende lichaam ooit gaat 

   ophouden met leven; dat besef confronteert ons met vraag naar zin/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.  

-> veel van wat we normaal gedrag noemen= de kunst om niet aan de zijnsvragen te denken 

 -> veel mensen met psychopathologie kunnen deze vragen niet van zich afzetten 
 vb: depressie: Wat is het nut van het leven? Ben ik wel goed genoeg geweest voor mijn kind? 

 MAAR  depressief realisme= mensen met depressie bekijken sommige dingen veel realistischer dan 

               mensen die normaal functioneren; hebben meer ‘voeling’ met de kwesties die we net zagen.  

V. Zijnsvragen ‘verdelen’ het subject 

= in psychoanalyse spreken we over ‘het verdeelde subject’; wanneer we ermee omgaan, zoeken we 

een psychologische manier om een antwoord te vinden. 

VI. Identificatie -> antwoorden 

= zijnsvragen verdelen het subject DUS we zoeken antwoord op het ‘niet weten’ en de prikkeling die 

  ons lijf bezorgt -> die antwoorden zoeken we door identificatie= antwoorden zoeken in omgeving 
 vb: hoe gedraagt een man zich?  -> rond kijken hoe andere mannen hun bv haar draagt 
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VII. Antwoorden <- gezin & (sub-)cultuur 

= in gezin krijg je antwoord over hoe je kan leven (gezin is een eerste bron van antwoord) MAAR we 

   halen antwoorden ook uit de cultuur en subcultuur 
-> in digitale tijdperk is sociale media ook een bron van antwoorden zijn; de mens is een spons, die ideeën 

   opzuigt en aan de hand daarvan probeert hij te denken “dit ben ik”.  

VIII. Antwoorden wisselen in het leven, maar blijven als geheugenspoor= verdeeldheid want het 

‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachten blijven 

= we zijn al vroeg in de kindertijd bezig met antwoorden zoeken;we bouwen via identificatie een ‘ik’ 

  op & proberen de ideeën die we nu van ons hebben centraal te stellen. 
 vb: kind dat gevoel heeft dat hij het snelst kon lopen -> toen antwoord: jongen= iemand die sneller kan 

       lopen dan meisjes 

   MAAR oude ideeën van dingen die we deden zullen altijd terug naar boven komen= verdeeldheid 
 vb: jongen opgegroeid in ruige buurt: ontleedde identiteit aan in bende zitten; mensen overvallen,… 

       tot hij in instelling kwam en nieuwe identiteit moest zoeken -> als volwassene knagend gevoel dat 

       hij als jongvolwassene zonder geweten mensen kon in elkaar slaan,… -> kreeg zelf zoon en begon 

       nog meer na te denken over wie hij is; contradictie 

-> mensen kunnen op verschillende manieren met verdeeldheid omgaan: bv verschillende vormen 

   van verweer= die vorm van verzet dat de voedingsbodem is van ontwikkelen symptomen  
 -> psychpathologie ent zich op contradicties/ verdeeldheid (enerzijds ben ik dit & anderzijds ben ik 

     dat) -> vorm van omgaan met verdeeldheid is voedingsbodem van het ontw. symptomen 

IX. Subjectwording komt op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op 

=  idee van verdeeld subject (S met een streep door) 

= aandrift 

 

DUS psychoanalyse gaat over het onbewuste 

= alles waar we niet aan willen denken dus wegduwen (aan opp zelf proberen we aan bepaalde zaken niet 

   te denken) 

= niet hetzelfde als onderbewuste!; geen soort kelderverdieping 

    (psychoanalyse gaat niet over onderbewuste)  

2.2. Premisse 2: psychisch functioneren= een samenspel tussen 3 dimensies 

= er zijn 3 lagen in het psychisch functioneren; spelen samen maar samenspel is nooit harmonieus: 

 imaginiare  -  symbolische -   reële dimensie  

-> onderscheid gemaakt door Jacques Lacan= psychoanalyticus uit Frankrijk; is de meest vooruitstrevende 

    vernieuwer op het eind van de 20ste eeuw (maakte dit onderscheid op basis van al bestaande theorieën) 

2.2.1. Imaginair 

- imago = beeld 

= we functioneren in termen van beelden -> we hebben in ons leven heel veel beelden -> proberen 

   ons een beeld te vormen van anderen, onszelf,… 
 vb: woorden ‘ik’, ‘vader’, ‘moeder -> beeld komt heel spontaan 

- uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op -> identificatie 

= Hoe bouwen we beelden op? Als mensen we constant in contact met diffuse beelden; toch willen 

   we een totaalplaatje -> we maken automatisch totaalbeeld ondanks diffuse info hebben DUS kan 

   voor problemen zorgen 
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=> we proberen een perceptie te krijgen=  een eerste kenmerk van hoe het imaginaire functioneert. 

 -> we bouwen een zelfbeeld op; zien ons op een bepaalde manier, vertrekkend uit diffuse 

      informatie. 

- de perceptie van totaalbeelden is de norm -> tekorten worden ingevuld -> miskenning 

-> we zien automatisch de geografische figuren ook al staan die figuren 

er niet (geen volledige cirkel) 

= we vullen de gaten in= volgend kenmerk van het imaginaire 

 => tendens van het miskennen: we weten het niet allemaal, maar toch 

bouwen we er een beeld van op.  

Vb: je hebt beeld over een vriendin maar dat beeld zal anders zijn dat zij over zichzelf heeft 

-> twee mensen in een relatie kunnen ook leven in een compleet andere realiteit; als je er beiden 

   vanuit gaat dat je beeld het correcte is, kan je enkel ontgoochelt zijn= toont de basistendens vd 

   mens-> we denken dat ons beeld de werkelijkheid is; we gaan miskennen dat we gaan 

   construeren.  

- mensen kiezen wat ze zien -> misverstanden 

= eens je een perspectief inneemt, lijkt het waar 

 -> kandelaar of gezichten/ welke hoek vanvoor? 

-> mensen die hun eigen perspectief niet kunnen relativeren geven aanleiding tot conflict 

=> beeldvorming is een terrein van conflict en agressie; gaat over wie er gelijk heeft (we bouwen actief 

     misverstanden op?)  In onze cultuur zijn we sterk visueel -> beeldcultuur  

- DUS Imaginair= 

 - mentaal functioneren in termen van beelden. 

 - vertrekken vanuit totaalbeelden. 

 -tekorten, incoherenties, hiaten miskennen. 

 -> effect op onze manier van omgaan met 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.  

= schilderij Luc Tuymans, 2010, The Panel: het is een schilderij waar je een panelgesprek 

ziet. Je bent geneigd van dichter te gaan kijken. Schilderij is een vervalsing. Mensen willen de 

realiteit zien, maar het is zo geschilderd dat als je het beter wil gaan zien, dat je enkel 

vaagheid ziet.  

 

= Dirk Braeckman: fotograaf. Hij gaat zo foto’s maken dat ze eigenlijk ingaan tegen de 

tendens om het te zien. We willen zien wie de vrouw is op de foto en wat ze precies doet. 

Braeckman speelt ermee.  
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2.2.2. Symbolische 

- tweede kenmerk van ons functioneren= we werken met symbolische/binaire adhv taal 
 -> symbolische is niet gelijk aan betekenisvol symbool 

 -> symbolische is niet gelijk aan symbolisme. 

 symbolische = de mens categoriseert & meer categorisatie = meer complexiteit. 

- mens kleeft woorden op de dingen: betekent de werkelijkheid met betekenaars 

= woord los van de betekenis; we kleven taalketens op de werkelijkheid 
vb: vriend en lief zorgt voor een andere omgang -> benoeming bepaalt hoe je met iets of iemand omgaat.  

- meer ver-woording = meer complexiteit.  

- cultuur = symbolisch geheel (wetten, conventies, ideologie, opvattingen) -> vertrekpunt voor 

  individu -> de Ander is niet gelijk aan de ander. 

= cultuur= symbolisch systeem dat ons via woorden bep dingen uitlegt; moet uitspraken doen over wat 

   mag & niet mag, wat interessant is en wat niet,…-> mens haalt ideeën uit de cultuur. 

-> hoe dit gebeurt bestuderen we in therapie; onder vorm van gesprekstherapie: je luistert naar de 

   woorden.  

- categorieën/woorden zijn verbonden in structuren: betekenaars roepen andere op die er 

  associatief mee verbonden zijn. 

 -> bepaalt omgang met zijnsvraag. 

 -> studie op individueel niveau + naargelang type pathologie 
  = 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 

- 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. 

   = omdat we iets horen van anderen, generen we beelden 

- 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 

 -> Reële= confrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht verstoren, die 

    onbehagen oproepen. 
  vb: moment dat iemand sterft in je onmiddellijke omgeving; gaan je gedachten rond ‘wie ben 

        ik?’ -> mens bouwt defensieve functie op zodat we niet constant aan die prikkels moeten 

        denken! 

 -> Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau.! 

-> verschil tussen seksualiteit, driftmatigheid & jouissance 

 - seksualiteit 

 - driftmatigheid 

 - jouissance (= genieten; het feit dan ons lichaam bewogen wordt, dat er prikkels in spelen) 
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3. Psychoanalyse vandaag 

= Therapeutische benadering met traditie. 

= Prominent in het klinische veld. 

- Aandacht voor wetenschappelijkheid 
 -> vrij veel onderzoek naar effectiviteit gedaan & neurologische studies 

3.1. Effectiviteitsonderzoek type RCT 

- psychoanalyse in korte vorm = even effectief als andere vormen van psychotherapie: 

 - kortdurende behandelingen met lage frequentie & langdurige behandelingen met hoge 

   frequentie zijn meest effectief => afhankelijk van type vraag 

 MAAR algemeen: langdurige behandeling het meest effectief 

- veel recente effectiviteitsstudies waaruit blijkt dat psychoanalyse wel effectief 
 - oa  artikel Steinert: vergelijkt 3 vormen van therapie voor algemene psychologische problemen. Ze 

   hebben nagegaan of de uitkomsten hetzelfde zijn bij korte behandeling 

    => ja, de behandelingen zijn even effectief; hebben dezelfde uitkomst.   

 - artikel Leichsering: gaat over de effecten van langdurige therapie. Effect sizen geven de impact van 

    een interventie weer. Als het hoger is dan 0.8 is een effect groot. Psychotherapie is effectief. (dia 23; 

    niet zo belangrijk) 

3.2. Rat race versus afstemmen in functie van de vraag. 
- rat race= wie is het meest effectief? -> prof geen fan van: moeten benaderingen afstemmen op de 

   mensen!! (Afhankelijk van wat je wil, is een bepaald model beter)  
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Hoofdstuk 7: Inleiding 
ontwikkelingsgerichte psychotherapie 
1. Focus ontwikkelingsgerichte psychotherapie 

1.1. Algemene introductie 

- focus= stoornissen bij kinderen en jongeren (dus verschillend van ontwikkelingspsychologie want hier 

  geen ‘normale’ kinderen) 

- methode: longitudinale benadering. 

- onderzoekdomein= ontwikkelingspsychopathologie (is niet hetzelfde als ontwikkelingspsychologie) 

 -> men kijkt naar de veerkrachtfactoren en kwetsbaarheidfactoren.  

 - centraal uitgangspunt= kindfactoren x omgevingsfactoren; uit deze interactie ontstaan problemen 

Voorbeeld: een typisch kindfactor dat in verband staat met internaliserende problemen is een moeilijk 

temperament. Zij wenen sneller, slapen moeilijker, kunnen moeilijker om met verandering,.. je kan dit niet los 

zien van de omgeving. Kinderen met een moeilijk temperament stellen de opvoeding van de ouders op de 

proef.  

- model= het diathesis-stressmodel 

-> vereenvoudige versie op grafie 

-> globaal idee= er spelen 2 factoren in de ontwikkeling 

van problemen 

  1. een kwetsbaarheid (ieder individu heeft een 

       kwetsbaarheid om psychische problemen te 

       ontwikkelen. Dit kan door omgeving, erfelijke 

       factoren,..) 

 2. 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 MAAR zelfs mensen die niet 

           kwetsbaar zijn maar genoeg problemen hebben, kunnen psychopathologie ontwikkelen! 

- Diagnostiek= zowel categoriale als dimensionele benaderingen: 

 - categoriaal= is er bij aanmelding sprake van een psychische stoornis volgens DSM 5?  

  -> gestructureerde, klinische interviews gebruiken op een kindvriendelijke manier 

       (vragen op voorhand bepaald) 

  => redelijk zwart/wit benadering want heb je stoornis of niet? 

 - dimensioneel= kinderen worden op continuüm geplaatst 

  => kwalitatief= kinderen worden gesitueerd op een continuüm gaande van veel tot weinig 

       problemen. Het kan dat kinderen hulp nodig hebben, maar net niet aan de DSM voldoen. 

      = subklinische problemen= net niet voldoen aan alle criteria maar wel problemen 

       ervaren in dagelijks leven 

  - screeningslijsten: ernst van de score = ernst van de psychopathologie 
   Bv. De gedragsvragenlijst (T. Achenbach.) -> oorspronkelijke naam: de CBCL. 

  => belangrijk om ernst te bepalen, subklinisch of niet en risico op stoornis!  

   Bv. De gedragsvragenlijst van T. Achenbach. Oorspronkelijke naam: de CBCL. 
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- Mensbeeld= mensen zijn denkende wezens (cognitieve visie) 

 = welke cognitieve schema’s menen hebben bepaalt hoe een persoon zich gaat voelen en 

    hoe hij reageert in een bepaalde situatie 

 DUS schema’s sturen aandacht, interpretatie en geheugen: 

  = bril die het leven kleur geeft 

  - gevaar: informatie wordt niet geverifieerd 

  - belangrijk instandhoudend mechanisme! 

-> voorbeeld hoe perceptie bepaalt wat je doet: 
(manier waarop je situatie percipieert bep wat je doet 

& hoe je je voelt -> zo’n plaatje voorleggen aan 

kinderen= psycho-educatie!) 

 

  

 

 

 

- Methode= studie van deviaties aan de normale ontwikkeling wordt gebaseerd op empirisch 

  onderzoek bij voorkeur op groepsniveau. 

- Behandeling: invalshoek CGT / gericht op denken – voelen – doen. 

1.2. Toepassing op depressie bij jongeren 

1.2.1. Depressie bij jongeren 

- depressie bij kinderen/adolescenten/volwassenen gaat samen met 3 kernsymptomen: 

 - somber/ prikkelbaar 

    -> prikkelbaarheid staat bij kinderen of jongeren op de voorgrond, meer dan bij de andere leeftijden; 

         kan daardoor sombere stemming overstemmen (mogelijks dat ouders met kinderen langskomen 

         voor woedeaanvallen en eigenlijk kind depressief…) 

 - onvermogen om plezier te hebben. 

 - weinig interesse of motivatie. 

MAAR symptomen gaan samen met: 

 - leeftijdsverschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. 

 - leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken: 

  - baby’s ontwikkelingstaak ‘hechting’: eet-, slaap- en groeiproblemen, huilen, apathie, 

    terugtrekken uit interactie. 

  - kleuters ontwikkelingstaak ‘separatie’: huilen, prikkelbaarheid, spelremming, somatische 

    klachten (buikpijn en hoofdpijn etc. zonder medische verklaring), afhankelijkheid, 

     separatieangst.  



Tusschans Eva 2017-2018 Inleiding tot de klinische psychologie 

102 
 

  - basisschool ontwikkelingstaak ‘prestatiemotivatie’: schuchter, negatieve gedachten, 

    somatische klachten, onderpresteren (leerremming), agitatie, ongehoorzaam. 

  - Adolescentie ontwikkelingstaak ‘individuatie’: 

     -> ofwel over overOnafhankelijkheid= ontkennen en afweren van depressieve 

          symptomen en gedachten, compenseren met stoer gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, 

          seksueel promiscu gedrag, delinquentie,… 

     -> ofwel overafhankelijkheid= ander extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit 

- prevalentie: 2% tijdens de kindertijd en meer dan 10% tijdens de adolescentie 
 = overgang naar middelbaar; stijging tot 10%! 

 -> 29,2 % vd Europese jongeren  subklinische depressieve symptomen. 
  => wijst op belang om niet enkel met categoriale dimensies te werken want reeds  

     subklinische bij adolescentie grotere kans op depressie als men ouder is; preventief werken! 

- kans op herval= heel groot! 

 - 20 tot 60 % -> 1 tot 2 jaar na remissie 

 - 70 % na 5 jaar! 
 -> er zijn redelijk effectieve therapieën want net erna zijn ze symptoomvrij, maar de hervalcijfers 

     duiden toch dat we bepaalde dingen niet behandelen; nood aan fundamenteel onderzoek naar 

     onderliggende mechanismen.  

1.2.2. Rol van cognitie en emotie als onderliggende werkingsmechanismen 
-> typische gedachten depressief individu= negatieve blik op zichzelf, de wereld rond zich, de toekomst,… 

= cognitieve kwetsbaarheid 

-> in depressieve gedachten rol van cognitieve schema’s 

 = cognitieve structuren die sturend zijn in onze informatieverwerking 

 - ontwikkelen vanaf vroeg in kindertijd 

 - veel negatieve ervaringen/ 1 hele grote in kindertijd kan disfunctionele schema’s 

    veroorzaken 

 - onbewust aanwezig 

 - activatie in stressvolle gebeurtenissen/stimuli  
  -> schema’s sturen je in stressvolle gebeurtenissen 

  - beïnvloeden informatieverwerking 

-> ervaringen in het verleden kunnen schema’s beïnvloeden.  

voorbeeld: een jongere werd gepest in de lagere school. Hierdoor 

ontstonden disfunctionele schema’s (dat niemand haar leuk zou 

vinden, iedereen roddelt,.. ) -> gaat eerste dag naar middelbare 

school; ziet groepje staan dat klasgenootjes wordt en die staan te 

lachen -> denkt dat ze met haar staan te lachen (terwijl je situaties 

ook op heel andere manier kan interpreteren) -> heeft een invloed 

op haar gedrag en ze zoekt minder contact. Dit kan een vicieuze 

cirkel in werking zetten. WANT schema-incongruente informatie 

krijgt geen kans. -> vb: iemand vraagt om erbij te komen staan; kan 

positief geïnterpreteerd worden, maar vanuit haar schema’s kan het zijn dat ze er heel zielig uitziet en dat ze 

zich verplicht voelen.  
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1.2.3. Nieuwe invalshoek: link verstoorde cognitieve controle en depressie: 
 - 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 informatie. 

 = bepaald welke info aandacht krijgt 

 = heel algemene term, verwijst naar meerdere functies -> oa: irrelevante informatie te 

      inhiberen, aandacht shiften naar relevante info, evalueren & updaten van informatie in het WG,… 

 -> onderzoek volwassenen: depressie zorgt ervoor dat ze geen cognitieve controle hebben. 

- Resultaten onderzoek bij jongeren met depressieve symptomen 
= Labotaak: 2 foto’s -> moeten 1 foto evalueren als negatief of positief & de andere foto inhiberen 

-> resultaten: depressieve kinderen: 

 - worden meer afgeleid door negatieve kindergezichten en moesten meer energie steken in 

   het inhiberen van de gezichten 

 - hebben moeite om hun aandacht weg te richten van boze gezichten & zich dus los te maken 

    van negatief materiaal 
 => cognitieve controle is verstoord in vergelijking met controlekinderen! 

1.2.4. Hoe kunnen verstoorde cognitieve processen leiden tot depressie? 

 -> in het meeste onderzoek is emotieregulatie een belangrijke mediator; verklaart relatie tussen 

     verstoorde cognitieve processen en depressie op zijn minst gedeeltelijk! 

LINK 1: Cognitieve processen en emotieregulatie 

= mensen met beperkte cognitieve controle= niet flexibel zijn in het switchen tussen  

  verschillende soorten info -> kan leiden tot emoties die heel stabiel blijven/ emotionele inertie 
  (mensen die zich beter willen voelen gaan hun aandacht richten naar iets anders dus kan leiden tot vastzitten 

   in cyclus van gedachten & gevoelens) + verhoogd kans op 

  rumineren= klinische vorm van piekeren -> zeer nefast voor gevoelens 

LINK 2: Emotieregulatie en depressie 

- Stoornis in emotieregulatie= “processen die beïnvloeden welke emoties we hebben, wanneer we 

  die hebben en hoe we die ervaren en uiten.” 

- adaptief= goede, adequate strategieën die negatieve gevoelens gaan temperen & positieve stijgen  
 vb: cognitieve herbeoordeling: je probeert te relativeren zodat je je beter voelt 

 -> minder in staat zijn tot cognitieve herbeoordeling ook verbonden met depressie; zowel cross- 

    sectioneel als longitudinaal aangetoond! 

- maladaptief= strategieën die op korte termijn even zorgen voor verlichting, maar op lange termijn 

    de kans op pathologie verhoogt. 
 vb: rumineren; mensen denken dat ze zo tot oplossing gaan komen maar w. eigenlijk erger/ agressieve 

      acties/ terugtrekken uit sociaal contact/… 

 => hoger gebruik van maladaptieve strategieën is positief verbonden met depressie! 

 

- onderzoek adolescenten tussen 10 & 16 jaar (N= 594) 

= hoger gebruik van maladaptieve strategieën is positief 

verbonden met depressie + ook een minder gebruik van 

adaptieve strategieën verklaart dit.  

 

DUS emotieregulatie = een risicofactor + een 

instandhoudende factor (het maakt symptomen erger) 
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1.2.5. Hoe nemen we dit op in de behandeling? 

- vaak: acute verlichting van symptomen. 

 -> veel therapieën richten zich hierop & slagen hierin MAAR herval blijft hoog. 

- belang van richten op onderliggende mechanismen 

 - Recente varianten CBT veelbelovend: 

  - gedragsactivatie (cirkel negatief denken doorbreken) 

   = mensen stimuleren om aan fysieke & sociale activiteiten te participiëren 

   - mindfulness / ACT= invloed op piekeren 

   = focust op aanvaarden van gevoelens; kijken naar gevoelens zonder oordeel 

      te vellen 

  - adaptieve emotie-regulatie (ER) aanleren 

 -> bovenop standaard behandeling: cognitieve controle training 

  = een computertraining waar mensen sessies doorlopen en leren updaten en shiften 

     in computertaken -> mensen hebben heel wat sessies nodig om dit te trainen en 

     zodat het blijvend effect heeft 
  -> enkel evidentie voor volwassenen; geen persoonlijk contact dus voor jongeren niet evident 

      want vaak niet genoeg motivatie voor 

1.3. Klinische praktijk: behandelingsprogramma’s 

1.3.1. Behandeling van depressie 

- Is behandeling nodig? JA 

 - ernst van het lijden op verschillende vlakken 

 - slechte prognose (depressie op kinderleeftijd vaak belangrijke voorspeller voor latere, ernstige 

    depressie…) 

-> programma’s voor kinderen vanaf 8 jaar. 

1.3.2. Eerste fase: diagnostiek 

= uitgebreid; hoe ernstig, is er sprake van een stoornis? & krijgen van ruimer beeld (wat zijn de bepalende 

   stressoren?,…) 

= multi-method + multi-informant 

 - multi-method= gebruiken verschillende instrumenten om diagnostiek te doen (vragenlijsten, 

        interviews,…) 

 -multi-informant= andere significante anderen betrekken (ouders, leerkrachten,…)  

- multiple stage aanpak!: screening & diagnostisch onderzoek 

I. SCREENING (dimensioneel) 

= adhv vragenlijsten -> mensen melden zich aan & krijgen aantal vragenlijsten mee; waar situeren 

   belangrijkste problemen zich? 

-> mogelijk om risico- en beschermende factoren te bevragen= geeft eerste indicatie 

-> verschillende vragenlijsten: 

 - voor kinderen= DVK/CDI -> ouders/lkr= gedragsvragenlijst voor kinderen 

 - emotieregulatie: feel-Kj 

 - cognities: CTI-C 

 - executieve functies: BRIEF 

 - ervaren stress thuis/school 

 - sociale vaardigheden 
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 => efficiënt, goedkoop & makkelijk te scoren (wil tijd dat mensen met je spenderen nuttig 

      spenderen) 

II. DIAGNOSTISCH ONDERZOEK (categoriaal) 

= via klinisch interview -> enkel als er indicatie voor is doordat uit screening bepaalde belangrijke 

    punten w. gehaald 

 -> als uit diagnostiek niets komt, preventief te werk gaan 

1.3.3. Algemene componenten behandeling 

= Kind x omgeving 

- 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 -> rationale 
 -> werken met kinderen & jongeren=> vaak aanmelding door ouders of belangrijke anderen -> vaak 

     jongere zelf geen hulpvraag & niet gemotiveerd om bv elke maand naar psycholoog te gaan om over 

    gevoelens enzo te praten…   

- kinderen psycho-educatie geven 
 -> leg uit wat depressie is; hoe vaak komt het voor? (kinderen vaak gevoel dat zij enige zijn die zich zo 

      voelen/ depressie hebben -> moeten weten dat zij niet enige zijn enz) 

 - symptomen? 

 - impact omgeving/ school? 

 - prognose? Kans op herval? 

 - eventueel: rol van medicatie?  

 => belangrijk om voldoende aandacht aan te geven!! 

- contextuele aanpak= omgeving heel belangrijk bij behandeling: 

 - individuele interventie 

 - oudertraining= zorgen dat ouder thuis kind mee helpen ondersteunen; maak ze co-therapeut! 

 - gezinsgesprekken 

 - betrekken van schoolomgeving= belangrijk voor behoeden van herval 

1.3.4. Specifieke componenten behandeling 
-> depressie werkt in op hoe een kind denkt, zich voelt en op wat een kind doet 

DOEN/ BRENG EEN KIND WEER IN ACTIE 

-> vaak doen kinderen niet veel mmeer als ze depressief zijn -> maakt kans op positieve ervaringen 

erg klein! -> verschillende manier om kind tot actie te laten overgaan:  

- mastery-experiences= kleine en eenvoudige opdrachten die garantie hebben op succes 

 -> doen zo kleine positieve ervaringen op 
 vb: spreek je buurvrouw aan in de klas en vraag of je haar balpen mag gebruiken 
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- activiteiten-niveau gradueel doen toenemen 

 = lijsten maken met wat kinderen nog willen doen & aanstippen wat ze nu al kunnen 

 -> maak weekplanning op; om hoelaat zet je je wekker,… 

 - geef ze huiswerkopdrachten 

- SoVa-training= opbouw positieve interacties/conflicten leren oplossen 

 -> kinderen die heel somber zijn; lokken soms zelf heel negatieve reacties uit DUS sociale 

     interactie-training is heel belangrijk! -> kan niet aansporen om meer sociale activiteiten te 

     doen zonder ze sociale bagage te geven 

 => vaak door rollenspel in psychotherapie 

VOELEN/EMOTIEREGULERENDE INTERVENTIES 

-> veel jongeren met psychische problemen kunnen verschillende negatieve gevoelens niet 

    onderscheiden -> bang, boos,… allemaal donkere wolk DUS eerst nagaan of ze wel gevoelens 

    kunnen herkennen, benoemen & differentiëren 

- hulpmiddelen: 

 - ‘doos vol gevoelens’ 

  - relaxatie= gevoel van spanning & ontspanning differentiëren 

 - gevoelsdagboek= dagelijks aangeven wat ze voelen & aanknopingspunt therapie 

-> belangrijk dat kind terug aandacht krijgt voor de positieve gevoelens! 

 -> kan adhv positieve gevoelsdagboek (persoon moet elke dag een positieve gebeurtenis 

      opschrijven hoe klein dan ook) 

 -> jezelf leren opkrikken= door eerst verhaaltje te lezen en zeggen hoe ze andere kindjes 

     kunnen opkikkeren 

DENKEN/ COGNITIES AANPAKKEN 

= bewustwording 

= zwart kijken doorbreken 

 -> sombere gedachten vangen & cognitief herstructureren (helpende gedachten?) 

= probleemoplossend denken: 

 - nauwkeurig beschrijven van het probleem 

 - informatie inwinnen bij anderen 

 - doelen in kleine, haalbare subdoelen splitsen 

 - betrekken van ouders en leerkracht! 

 - zichzelf gedifferentieerd evalueren ! 

-> Let op: sommige situaties kan het kind niet zelf oplossen:  

 - ervaringen uit het verleden 

 - huidige situatie thuis, op school, met vrienden,… 

 => werken met ruimere context! 

-> nazorg inbouwen: 6-12 maanden opvolgen 

1.3.5. Onderzoeksresultaten 

- CGT effectief bij matige depressie 

- combinatie = significant beter effect bij ernstig depressie 

 -> 1/3 normalisatie van depressie en algemeen functioneren 

 -> 1/3 verbetering van depressiesymptomen 

 -> 1/3 blijft depressief 
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 Hoofdstuk 8: Inleiding relatie & 
gezinstherapie 
- familylab= onderzoeksgroep die al vele jaren fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doet naar de 

etiologie van relatie functioneren en disfunctioneren -> zowel familie als koppelrelatie 

1. Definitie 
- term relatie & gezinstherapie kan naar 2 dingen verwijzen: 

1.1. Setting 
=  therapie met meer dan 1 persoon (niet individuele therapie) 

 vb ouders (en kinderen), partners (koppel), deel van gezin, ... 

AANDACHT EN VAARDIGHEID R & G THERAPEUT 

 -> meerdere cliënten vraagt specifieke aandacht en vaardigheden ve therapeut: 

 - relatie cliëntsysteem & psycholoog= meervoudige therapeutische relatie 
 vb met gezin; therapeutische alliantie is nodig met alle individuele gezinsleden WANT therapeutische 

                      alliantie verklaart deel aan outcome van therapie & bepaald ook mate van drop-out MAAR vaak 

        verschillende partijen verschillende visies (anders zouden ze niet naar relatie & gezinstherapeut 

        gaan) 

 - meervoudige partijdigheid: mag niet 1 kant kiezen, moet elke visie beluisteren & erkennen, 

   sessie structureren: elk moet voldoende tijd krijgen om verhaal te vertellen 

  => koppel/ gezin gaat zwart-wit visie hebben -> moet sequentieel kant van persoon ½ 

       kiezen -> anders gaat andere persoon zich uitgesloten voelen 

  -> meerdere personen zorgt ervoor dat je soms directiever moet zijn; cliënt zullen 

      verschillende visies hebben maar mag niet ontaarden in ruzie tijdens therapie DUS 

      structuur nodig aangeven hoeveel tijd er per persoon is om zijn/haar standpunt weer te 

      geven 

 - triadische effecten= vb: koppel -> 2 partners zijn aanwezig; je doet goede samenvatting van 

   ene persoon= dyadisch heb je een constructief effect voor vrouw MAAR erkennen voor 

   vrouw kan verwerpend zijn voor man ook al heb je dat niet bedoeld= triadisch effect! 

  -> essentieel om effecten te monitoren/bespreken 

  -> je mag het nog zo goed bedoelen, als je geen effect hebt; niet goed bezig 

MEER DAN EEN PSCYHOLOOG 

-> soms meer dan één psycholoog in therapieruimte; co‐therapie 

 = bij complexe gezinssystemen: NSG, gezinnen met veel conflict, onrust, moeilijk te structureren..  

 -> samen letten op inhoud & proces= veel info + structureren= moelijker dan bij slechts 1 

     cliënt 

-> soms back-up van een ander team achter een one-way screen 

 = mogelijk om erna met team sessie na te bespreken 

 -> cliënten moeten steeds op hoogte zijn van feit dat dingen w. opgenomen/ andere 

      meekijken,…-> toestemming nodig! 

 OF reflecting team= na gesprek bespreekt team hun kijk op het probleem & het koppel/ 

 gezien hoort dit => meerstemmigheid, nieuwe zienswijze binnenbrengen 

  -> steeds respectvolle manier terugkoppelen naar wat je hebt gezien! 
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1.2. Theoretisch kader 

= problemen van mensen zijn fundamenteel; interpersoonlijk ipv intrapersoonlijk (maar steeds 

   nuanceren!) 

=> niet intrapsychische conflicten staan centraal (psychoanalyse) of bepaalde gedragingen 

    (leerpsychologie & gedragstherapie) maar wel interacties tussen mensen 

 = gedrag, emotie & cognitie 
 => voor elke cliënt vraag stellen hoe persoon zich tegenover elkaar gedragen, wat voelen/denken ze 

      daarbij? geeft dit aanleiding tot problemen? 

 => vraag van systeemtherapeut 

DUS interventies gericht op wat TUSSEN mensen gebeurt (= gedrag, emotie & cognitie) 

2. Historiek  

-> hoe is men tot idee gekomen om interventies te richten tot wat tussen mensen gebeurt?  

- ontstaan in VS ‐ jaren 1950 

- visie ging radicaal in tegen gangbare kijk op problemen in die tijd 

 -> gangbare kijk was dat oorzaak van psychische problemen ligt in psyche van patiënt lag; 

    onbewust, intrapsychische conflicten,… => IN persoon zonder rekening te houden met 

    omgeving van individu 

 DUS impliceert individuele benadering van psychische problemen:  pharmacotherapie, 

  psychodynamische, experientiële=domineren geestelijke gezondheidszorg in jaren 1950‐60 

 

- ECHTER deed observaties en pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij: 

 - problemen tussen partners, ouders‐kinderen, gezinnen 

 - problemen met omgeving (bv. opvoeding kdn in kansarme  milieus, bij afwezige vader, veel 

    kinderen) 

 - konden sommige klinische observaties niet verklaren -> oa: 

  - genezing van één familielid na individuele therapie -> ontstaan/verslechtering 

    psychologisch probleem bij ander familielid 

  - verbetering één familielid ‐> verbetering probleem ander familielid 

  - ontstaan/verergering problemen op moment van aankomst (geboorte, huwelijk)/vertrek 

    (dood, huwelijk, adolescentie) gezinslid 

  - herval “genezen” patiënten na opname & terugkeer naar huis 

 -> hoe leg je dat uit als iets enkel bepaald is door de psyche van een patiënt? 

=> draagt bij tot groeiende desillusie in individuele therapie: 

 - ontstond stillaan inzicht: 

  - « psychisch zieke » niet enige oorzaak van zijn/haar probleem 

  - evolutie psychische problemen mede afhankelijk van  relationele/ familiale 

     /omgevings factoren 

-> maar HOE dit verklaren? 

- vanaf 1950: onderzoekers gaan interesseren in omgeving van patiënten -> vooral gezin (onderzoek 

  naar meest directe context 

 -> oa onderzoekers (Bateson, Weakland, Jackson, Haley, Watzlawick): deden onderzoek naar 

     communicatie in gezinnen waar een gezinslid schizofrenie had 
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  -> nu geweten dat communicatie in gezien nooit schizofrenie kan veroorzaken (want 

  biologische aandoening) maar communicatie wel invloed op herval! 

  DUS vonden dat communicatie wel invloed had  
  - > sommige soorten communicatie zorgen ervoor dat problemen erger w.; herval 

   vb: EE, overinvolvement, verwarrende communicatie=stressbron 

   => niet oorzaak maar wel verloop beïnvloeden!! 

- 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 

 = eerste opleidingsinstituut! -> ging therapeut opleiden om link te leggen tussen communicatie & 

    herstel 

 => geboorte R&G therapie: 

  = ontstaan nieuwe epistemologie: van intra-individueel psychisch naar interindividueel 

     (communicatie & gedrag tussen mensen beïnvloedt aandoening) 

-> beweging R&G therapie verspreidt zich stilaan naar Europa 

-> vanaf dan creatieve zoektocht naar modellen die interpersoonlijk/gezins(dys)functioneren kunnen 

    beschrijven, uitleggen, voorspellen 
 = Hoe komt het dat het niet meer loopt tussen gezinsleden? -> modellen om te kunnen beschrijven, 

   uitleggen en voorspellen van gezinsfunctioneren/dysfunctioneren 

 => ontwikkelen theoretische kaders om te begrijpen wat er tussen mensen gebeurd 

  oa Cybernetica (Wiener, 1948; Shannon & Weaver, 1949) 

         Algemene Systeemtheorie (Bertalanffy, 1968) 

        Communicatie‐theorie (Watzlawick); ….. 

  

3. Theoretische uitgangspunten 

= anno 2017: wat zijn de voornaamste uitgangspunten van Relatie & Gezinstherapie? 

I. Sociale complexiteit als vertrekpunt 

II. Individu en zijn context 

III. Bi‐directionele beïnvloeding; circulariteit 

3.1. Sociale complexiteit als vertrekpunt 
- vertrekpunt R&G= kijken naar sociale complexiteit, eerder dan gedrag/problemen van individu toe 

te schrijven aan stabiele en individuele karakteristieken 

- individuele niveau= een individu en zijn/haar gedrag, 

gelinkt aan intrapersoonlijke processen (emoties, cognities, 

psychofysiologie) 

-> clinicus kan interventies beperken tot dit individueel 

niveau  MAAR R&G focust zich op individueel, 

intrapersoonlijk EN interpersoonlijk/contextueel niveau 

DUS neemt bovenniveau ook mee       
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3.1.1. Relaties: gericht op de overleving van de soort 

-> Waarom focussen R& G niet enkel op het individu?  

- individu gedraagt zich niet alleen; in merendeel van tijd in interactie met anderen 

 -> in 70% vd dag in interactie met anderen (face-to-face, sms, twitter, facebook, …) 

- met bepaalde personen zijn interacties stabieler over tijd heen, recurrenter, intiemer  

 ‐> persoonlijke relaties zijn belangrijk! -> onderzoek toont aan: 

  - existentiële nood aan verbondenheid van mensen (cross‐cultureel) 
   = in verschillende culturen binden men zich aan een bep. persoon,… 

  - stress‐bufferende rol van relaties (sociale steun) 
   => impact van stress op ons functioneren w. gemonitord door relaties 

  - goed netwerk is van belang (bv. bij ziekte, geboorte) 
   -> zijn er mensen rond je tijdens stressvolle examenperiode? 

  - verankerd met onze biologie: ons lichaam reageert op wat er in onze relaties 

    gebeurt -> aangetoond door bv. holding hand studies) 

  - uitbouwen partnerrelatie/gezin is belangrijk doel in leven 

*holding-hand-studies 
= ppn in scanner gestoken; lagen op rug en boven hen een videomonitor; 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 

 -> test onder drie condities: terwijl ze: - de hand van hun partner vasthielden 

            - de hand van een same‐sex vreemde 

            - geen hand konden vasthouden 

 -> hersenactivatie bij dreiging werd gemonitord 

  = activatie in hypothalamus => delen die geactiveerd worden bij fysieke/emotionele dreiging 

     in omgeving. 

 -> resultaten: 
  - 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) 

 => biologische systemen reageren op aanwezigheid partner/relaties!! 

3.1.2. Waarom zijn relaties belangrijk? 
- relaties hebben impact op individu: 

 - meer ‘happiness’ bij mensen met partnerrelatie: meer geld, meer seks, betere gezondheid 
  -> ongeacht de kwaliteit van de relatie! 

 - meeste emoties vinden oorsprong in interpersoonlijke relaties 

  -> liefde, haat, eenzaamheid, jaloezie,…  

- individu heeft impact op relaties: 

 -> veel onderzoek naar bv. hechting, persoonlijkheid,… op relatie 

 -> op verschillende fases in relatie: dating, relatiebehoud, relatie-outcomes,.. 



Tusschans Eva 2017-2018 Inleiding tot de klinische psychologie 

111 
 

 = relatief stabiele krachten die continu inwerken op onze relaties; ze bepalen de “grenzen” 

    waarbinnen de relatie zich afspeelt & ze bepalen de manier waarop partners elkaar percipiëren, met 

   elkaar omgaan, praten,… 

Bv. mensen die hoog scoren op neuroticisme; zijn meer op zichzelf gefocust, zijn vaker jaloers, ze interpreteren 

het gedrag van de partner meer  negatief, ze herzien hun negatieve kijk niet (dus zijn niet geneigd om te 

vergeven), als relatie-afspraken w. gebroken; reageren heel negatief 

- relaties worden beïnvloed door groepsniveau: 

 -> invloed van vrienden, collega’s, peers, subcultuur & ook maatschappelijke krachten! 
  vb: komt met nieuw lief & al je vrienden wijzen hem af… 

  bv. homo in België of Iran 

 DUS individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening ALTIJD in onderdeel van een 

 complex sociaal geheel dat in constante evolutie is 

 => individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context 
  = als je context niet kent, ken je gedrag niet! 

  Vb: je geeft iemand een klap in het gezicht -> context boxclub of Overpoort 

DUS niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies 

3.2. Individu/cliënt in zijn context 
- centrale notie van systeemtherapie= een individu en zijn/haar problemen moeten continu 

  gesitueerd worden binnen hun ruimere interpersoonlijke, sociale, & historische context 

  (Fraenkel, 2006) 

-> mensen zijn het product van hun context -> niet passief! 

3.2.1. Wat is context? 

I. Gezins‐ en familierelaties 

= focus van interventies voor veel systeemtherapeuten (Familietherapie, Gezinstherapie,…) 

 MAAR context ruimer dan dat; context kan niet herleid worden tot gezin & familie 
 vb: als studente depressief is; vragen hoe het is met relatie lief & ouders maar ook interessant om te 

      kijken hoe sociale relatie is met kotgenoten, vrienden op school,… 

II.  Sociale netwerk (vrienden, collega’s, buren, …) 

III. Publieke systemen rond individu (school, kinderopvang, CLB, jeugdrechtbank) 

IV. Groepen, subculturen, sociale klasse 

V. maatschappelijke waarden, normen, conventies, sociale perspectieven 
 vb: ‘men‐denkens’ -> mensen die denken dat reden gedragsproblemen andere bij hen ligt  

  -> werken met ouders: wat is goede ouder? -> wat is volgens maatschappij een goede ouder? 

       -> We zijn gescheiden, is dat de reden waarom mijn kind gedragsproblemen heeft? 

  -> werken met koppels: wat is een goede relatie? 

=> voor elke cliënt vraag stellen: “Hoe wordt cliënt (denken, voelen, doen) door al deze aspecten van 

     zijn/haar context beïnvloed en vice versa?” 

 => Welke contextfactoren zijn probleeminstandhoudend en welke probleemoplossend? 
  -> waar zit de veerkracht? Wat loopt wel nog goed? Wanneer zijn er minder ruzies? 

  -> ernst van probleem bepaald outcome maar ook de veerkracht! => belangrijk om de  

      positiviteit te benoemen; hoop geven= empowermend!  
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-> elk niveau; individueel, relationeel, sociaal,.. is aangrijpingspunt voor interventie! 
 vb: delinquent gedrag bij adolescent: 

  - individuele skills voor emotieregulatie 

  - kijken hoe het in het gezin loopt; werken rond communicatieproblemen rond 

    autonomie/hiërarchie in gezin 

  - werken met deviante peergroup (hoe kunnen we zorgen dat jongere betere peergroup kan 

    vinden?) 

3.2.2. Klinisch belang van context 
- fundamenteel onderzoek toont belang 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 

- voorbeeld: kindermishandeling -> Fysieke mishandeling/verwaarlozing 

= opzettelijk verwonden/vergiftigen kind, meestal intra-familiaal, negatief effect op ontw. kinderen 

-> uit onderzoek blijkt complex proces maar steeds redelijk typisch beeld: 

 - 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 -> wordt door ouders aversief en intentioneel 

    ervaren -> fysieke straf volgt -> letsel groot omwille van woede & gebrek aan inhibitie 

=> fysieke behandeling niet zomaar begrepen worden uit ‘het is een slechte ouder’ ook niet uit kind => 

     multifactoriaal! Dus grondige assessment vereist van elk niveau = MAATWERK 

-> therapie kan ingrijpen op verschillende niveaus van problematiek (> individuele therapie): 

 - Family‐based & gestructureerd 

 - minstens 6 maanden 

 - gericht op kind -> kinderpsycholoog traumagerichte, individuele therapie geven 

 - gericht op ouders (ouderschapsvaardigheden*) 

 - gericht of familie/netwerk -> ontw. sociaal netwerk waar men op kan terugvallen 

 - grondige assessment 

 - ouder‐kind Interactie Therapie: 

  -> 6 sessies: verhogen van motivatie ouders om in ouderschapstraining (leren over 

      kinderontwikkeling, hoe kan je kinderen aanpakken) te gaan 

  -> 7 sessies: live coaching van ouders‐kinderen in positieve kindgerichte interacties (bv samen 

      spelen, kind dat weent troosten, leuk slaapritueel) 

  -> 7 sessies: live coaching van ouders‐kinderen in “disciplineren” -> bv leren een time‐out te 

      gebruiken ipv te slaan 

=> effectiever dan enkel op individueel niveau! 

3.3. Bi-directionele beïnvloeding 

= wederzijdse beïnvloeding; context beïnvloedt individu maar individu beïnvloedt ook context! 

- context centraal impliceert ook focus op:  

 - interpersoonlijke, tussenruimte, interacties, wat er tussen mensen gebeurt 
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 = oneindige beïnvloeding 

 = circulaire beïnvloeding 

- vóór ontwikkeling R&G : verklaring van psychopathologie, problemen gebaseerd op lineaire 

   modellen 
 vb: ouder beïnvloedt kind/ virus leidt tot infectie  

 -> lineaire causaliteit= een element, oorzaak leidt tot een effect in een ander element zonder dat 

     het laatste opnieuw het eerste beïnvloedt => oorzaak ‐> gevolg 

 - enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen 

  vb: auto rijdt niet meer ‐> zonder benzine ‐> eenvoudige oplossing ‐> auto rijdt weer 

 MAAR menselijke problemen zijn ingewikkelder dus slecht model om wereld van levende 

  wezens te beschrijven 
  vb: verschil effect voorspellen van jij die op steen schopt/ jij die schopt naar een hond; hond 

        kan verschillend reageren, hierop zal mens reageren, hond, mens, …. 

- nu: circulaire beïnvloeding: initiële actie veroorzaakt een circulaire sequens waarin elke actie de 

  ander beïnvloedt en vice versa ‐> oorzaak en gevolg verdwijnen in cirkels van wederzijdse 

   beïnvloeding 

 “Thinking in circles of influence”: 

  - tussen individuen 

  - tussen individu en context 

3.3.1. Lineair vs circulair model binnen relaties 
- lineair model= zeer nefast binnen relaties: 

 -> mensen vragen zich bij problemen af wie de oorzaak van de problemen is, wie de 

     schuldige is; antwoord is meestal “de andere” ‐> niet bereid om zelf te veranderen 

 -> als hv zich de vraag stelt wie begonnen is (oorzaak)= contra‐ productief want oorzaak is 

     moeilijk vast te stellen… 

- voorbeeld: ‘hoe is de ruzie begonnen?’ 

 = Hij is verbaal agressief; omdat zij hem bedrogen heeft; omdat hij haar te weinig aandacht gaf; omdat 

    zij hem geen vrijheid gaf, omdat ze niet wil eindigen als haar moeder, omdat hij niet wil eindigen als 

    zijn vader, …. 

- circulaire causaliteit= focus verplaatst zich naar hoe gedrag van A en B elkaar beïnvloedt/versterkt 

 ->  schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats 

 -> vraagt meta‐perspectief van therapeut; valkuil schuldvraag vermijden 

-> lineaire verklaringen leiden tot verklaringen in termen van persoonlijkheidskenmerken 

 = stabiel en individueel; andere heeft de schuld 

 =>  moeilijk hiermee te werken als therapeut (persoonlijkheid niet echt veranderbaar) 

-> alternatief= 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! 

  -> cyclus kan aangepakt worden (bv. communicatie training) 

  ->  probleem is niet de andere (samen vechten tegen probleem ipv vechten tegen elkaar) 

 -> opgelet: kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed dan ouder MAAR ouder heeft veel meer 

     macht ‐> invloed is verschillend van macht 
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4. Indicaties 

-> waarvoor wordt Gezin & Relatietherapie gebruikt? 

 = bij relatie & gezinsproblemen 

 = ook bij individuele problemen/stoornissen! (vaak complementair met andere methoden) 

-> indicaties: 

- problemen bij kind/adolescent (spreken met ouders, problemen met werking gezin) 
 bv. ODD= Oppositional Defiant Disorder 

- relatie/gezinsproblemen= wanneer toekomst van relatie, goede verzorging van kinderen in gezin of 

  gezondheid/welzijn van gezinsleden op spel staat 

- emotionele stress/verstoring in het gezin: familie crisis veroorzaakt door een ernstige ziekte, verlies 

  van baan, overlijden of vertrek uit het huis van een lid van de familie, gezinsontwikkeling, ... 

- iemand van buitenaf vraagt therapie voor relatie/gezin (bv. jeugdrechter, …) 

- bij opname van één gezinslid in psychiatrie (bv. expressed emotions, psycho‐educatie, medicatie, …) 

- individuele therapie heeft geleid tot verandering in individu ‐> leidt tot verandering in relaties (bv. 

  depressie bij vrouw ‐> na therapie: effect op relatie, kinderen) of gezin 

- individuele therapie slaat niet aan en cliënt blijkt zeer sterk beïnvloed door wat er in relatie, gezin 

  gebeurt, individuele therapie werd gebruikt om deze issues te bespreken 

- gezin rapporteert een recurrent probleem tussen enkele van zijn leden 
 bv. ouders‐kinderen; siblings 

- chronische/ernstige problemen met communicatie, interpersoonlijke perceptie, conflict, 

  jaloersheid, geweld, … (bv. koppel) 

- gezin wil in therapie, individu niet (bv. adolescent) 

- meerdere gezinsleden hebben therapie nodig, maar enkel middelen voor één vorm van interventie 

  (gezin vs. individuele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tusschans Eva 2017-2018 Inleiding tot de klinische psychologie 

115 
 

Hoofdstuk 9: Ethiek & deontologie 
1. Intro: ethische vraagstukken 

1.1. Kadering lessen 

- deontologische code zelf wordt in detail verteld volgend jaar -> aantal principes worden hier wel 

  besproken 

=> gereedschapskist om morele vragen te herkennen een aan te pakken 

=> belangrijke klinische vaardigheid 

=> belangrijk onderdeel basiskennis (appreceptieve massa) om te reflecteren en te handelen in 

    klinische situaties (praktisch-situationele kennis) 

- ethische kwesties ruimer dan in psychologie -> bijvoorbeeld op maatschappelijk/ medisch vlak:  
 vb: Kunnen we rokers bepaalde medicatie ontzeggen? Is dat ethisch te verantwoorden?  

 vb: Wanneer kunnen we mensen isoleren? Hoe staan we daar tegenover? Hoe is dit bij kinderen? Is 

      dat anders dan bij volwassenen?....  

 -> psychologisch: “Wanneer kan je overgaan tot gedwongen opname?” “Wanneer kan je iemand zijn 

     vrijheid ontnemen?” => vragen met een ethische dimensies 

1.2. Reflectie 

Wanneer vind je het gebruik van isolatiemaatregelen (= de gebruiken die in de Vlaamse psychiatrie 

gangbaar zijn om mensen bij bijvoorbeeld depressie in een isolatiekamer te brengen. Dit is een kamer zonder 

prikkels. Dit gebeurt binnen een opnamecontext) te verantwoorden? 

 -> 2 vragen gerelateerd aan deze ethische kwestie: 

  - wanneer de persoon een gevaar vormt voor zichzelf of de maatschappij 

  - vanaf wanneer is iemand vrij om zelf te beslissen? 

1.3.Ethische vraagstukken en psychologie… 
= Ethische dimensie in visie op de mens, op normaliteit-abnormaliteit, finaliteit therapie, verhouding 

    therapeut-patiënt,… 

-Cf. Ted talk Eleaonor Longden & Jim van Os vertellen beiden hoe er met de mensen in de geestelijke 

  gezondheidszorg wordt omgegaan.: 

 Eleanor Longden:  vanaf dat ze zei “Ik hoor stemmen” werd haar ziekte groot & w. enkel 

 daarnaar gekeken.  

 Jim van Os= prof psychiatrie:: kaart aan dat de GGZ teveel vertrekt uit ziekte en niet uit 

 persoon 

 => kwestie van ethische keuzes; wat is de doelstelling van therapie? & ook machtsverhouding 

      een ethische dimensie 

 -> GGZ vertrekt teveel uit model waar ziekte groter is dan persoon (ipv persoon groter dan 

     ziekte) 

2. Ethische begrippen 

- ethiek= moraalwetenschappen; het formele nadenken over de moraal 

 -> kritisch en systematisch nadenken en bestuderen vd moraal 

- moraal= het systeem van opvattingen over wat er waardevol is in het leven. Hoe moet je leven om 

  een goed mens te zijn en hoe ga je om met anderen? Wat is goed en wat is fout? 

 -> het samenhangend geheel van opvatting over wat er waardevol is in het leven 
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2.1. Moraal 
-> bestaat uit: 

- Morele vragen en morele opvattingen 

 vb: is het verantwoord op vlees te eten? -> bestaan morele opvattingen over 

- Waarden en normen 

 -> hieruit bestaat de moraal; die dingen die we belangrijk vinden om ons leven te sturen & 

     zijn vaak verbonden aan een levensvisie of idealen (kan religieus zijn,  hoeft niet perse)  

- Verbonden aan een levensvisie, idealen. 

-  Op basis van intuïtie, emoties of rationele overwegingen. 

- Niet statisch: het verandert doorheen de tijd 

 - zowel doorheen je eigen leven veranderd moraal (vb: visie over vlees) maar ook 

    verandering over tijd; vroeger was bv vlees geen moreel vraagstuk 

- Micro-, meso-, macroniveau. 

 = heb je als mens heb je opvattingen/moraal op verschillende niveaus 
 microniveau: bv manier hoe je met je grootouders moet omgaan 

 mesoniveau= over organisatie (in bv bedrijven) 

  vb: bedrijven die keuze maken om hun kleren duurzaam te maken 

 macroniveau= waarden & normen op niveau van land/maatschappij 

  vb: hoe gaan we om met vluchtelingenstroom 

-> notie: betogingen gaan vaak over ethische kwesties!Koo & an mens tot mens heb je opvattingen  

- Waarden: omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven -> zijn abstracte 

   cognitieve begrippen 

- Normen= handelingsvoorschriften, geven concrete inhoud aan waarden -> bestaan verschillende 

  soorten normen oa: (aangetoond bij onderzoek kinderen 

 - morele normen vb: kind slaat ander kind omdat hij het woord wou -> gaat juf niet toelaten 

 - fatsoennormen vb: kind moet handopsteken voordat hij praat -> als kind dat eens niet doet, niet zo 

   heel erg 

 -  juridische normen= regels die aansluiten bij de gangbare morele normen (maar niet altijd) 

 => geen heel groot onderscheid maar wel impliciet/automatisch onderscheid! 

- Deugden= goede eigenschap die de handelswijze van de mens bepaalt; verinnerlijkte waarden 

2.2. Ethiek 

- Ethos: zede of gewoonte (cf. moraal) 

- Systematische reflectie op morele vragen obv rationele argumenten -> in filosofie veel over ethiek 

  nagedacht 

- Descriptieve ethiek: beschrijven feitelijke moraal in een gemeenschap 
 vb: over bepaalde etnische groepen -> hoe zijn samenlevingen georganiseerd en wat zijn de 

       opvattingen over man-vrouw verhoudingen? OF hoe denken psychologen over ethische 

       vraagstukken? 

- Prescriptieve of normatieve ethiek=voorschrijven principes voor moreel handelen. 

 -> zullen we het het meeste over hebben -> vb: deontologische code (= handelingsvoorschriften 

     waar je je als psycholoog aan dient te houden, maar er moet wel nagedacht worden over de manier 

    waarop je je het moet invullen) 
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- Meta-ethiek= studie van fundamentele morele vraagstukken. 
 - zijn waarden universeel of cultureel gebonden? -> mensenrechten wel het ideaal naar waar moet w. 

    gestreefd? 

 - zijn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun daden? 

 - zijn mensen gelijk? 

 -… 

- Voorbeeld  
Je staat in de Delhaize aan te schuiven aan de kassa. Het is druk en er staat een lange rij. Voor jou staat iemand 

die tijdens het wachten een koffiekoek uit het zakje haalt en alvast opeet. Bij het betalen, merk je dat hij niet 

betaalt voor de koffiekoek. Wat vind je hiervan? Zeg je er iets van of niet? 

3. Ethische/normatieve theorieën 

3.1. Teleologische of gevolgenethiek 

= beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen. Men bekijkt wat  

   de gevolgen zijn van de handeling. 
 vb: koffiekoek kost slechts een euro en persoon heeft er dus meer baat bij dan dat er verlies is 

-> verschillende stromingen: 

 - Utilisme/utilitarisme= ‘grootste geluk voor grootste aantal mensen’ 
  -> niet eigen maximaal genot en minimale pijn! 

 - Handelingsutilisme=voor enkele handeling moet je de afweging maken van wat het 

   grootste geluk is voor het grootst aantal mensen => enorm intensief 

  -> regelutilisme= over dit principe algemeen regels formuleren 

-> moeilijkheden: 

 - Is het mogelijk om gevolgen in te schatten? 

 - Heiligt het doel (altijd) de middelen? 

  vb: kun je gesprekken afluisteren om terrorisme te voorkomen? 

 - wat is het grootste geluk voor het groots aantal mensen? 

 -> vele soorten pijn, vele soorten genot…: bepaalde soorten van pijn toelaten voor bepaalde 

      soorten van genot? Vb. kinderen verplicht op de schoolbanken zetten (ze lijden want ze willen 

      liever buiten spelen) voor een latere hogere vorm van genot. 

3.2. Deontologische of beginselethiek 

= beoordelen welke handeling op zich moreel juist is ongeacht de feitelijke gevolgen 
 DUS handeling w. beoordeeld op zich, onafhankelijk van gevolgen 

 vb: geld storten voor Unicef; als dat door Hollywood acteur is die zo een goed imago krijgt= minder 

      goed dan iemand die geld stort uit besef van belang unicef… 

= Plichtethiek ->  deon = plicht; logos = rede 

- voorbeeld: religieuze morele richtlijnen/ beroepscodes 

- voorbeeld: Immanuel Kant (1724-1804) 

 -  autonomie als hoogste doel: mens bepaalt als redelijk wezen zelf zijn wetten 
  WANT categorische imperatief= manier waarop je moet handelen; gebaseerd op rationaliteit 

 - universele waarden 

 - kritieken: 

  - absolute karakter  

  - bestaat er een universele redelijkheid? 
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  -  miskennen verbondenheid tussen mensen -> in ethische redeneringen in redeneringen 

     nemen we automatisch mee hoe we ons verhouden tot persoon in kwestie (kleine jongen in 

     winkel of niet?) => we denken automatisch vanuit relationeel perspectief 

- Toepassing: 
Waargebeurd incident in Duitsland: stedent kaapt vliegtuig & dreigt om ermee in nationale bank te vliegen;  in 

vliegtuig zitten ook onschuldige passagiers. Mogen militaire vliegtuigen het vliegtuig neerhalen of niet? 
 - vanuit een gevolgenethiek: mag om te voorkomen dat het een gebouw binnen vliegt als er zo minder 

   doden vallen (was in eerste instantie ook zo gestemd)  

 - vanuit een deontologische ethiek: hier is het niet ethisch om onschuldige passagiers te doden. 

   (hierdoor wet teruggetrokken omdat het in strijd was met menselijke rechten…)  

3.3. Deugdenethiek 

= belang van de persoon die handelingen uitvoert en het motief waarmee iemand handelt. Wie wil 

  je zijn in hoe je je verhoudt naar anderen? 

 => van ‘ideale handeling’ naar ‘ideale karakter’ (gaat over motief waardoor iemand handelt, 

      minder over juiste handeling an sich) 

= basis bij de oude Grieken: 

 - Plato: 4 kardinale deugden 

  = wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid 

 - Aristoteles: ‘phronèsis’= morele verstandigheid= houdt het midden tussen de zuivere reden en 

    het emotionele aspect 

- belang van eigen emoties en zelfzorg 

- actuele evoluties= oa zorgethiek= belang van zorg en verbondenheid; tolerantie. 

4. Deontologie van het beroep 

4.1.Beroepscodes 

- ethiek en deontologie aan de basis van elke vorm van hulpverlening 

- beroepscodes als formeel kader: BFP deontologische code 
 -> code/richtlijnen nodig om uberhaupt te kunnen handelen 

 - regels ter bescherming rechten patiënten 

- complementaire plichten hulpverleners 

- kader voor alle psychologen 

- belang onderliggende waarden van gedragsregels 

- België: wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht 
 -> tuchtraad= sinds 2010: zowel patiënten als psychologen kunnen daar langs met lastige 

    situaties/klachten 

4.2. vier pijlers in beroepscode 

= respect, integriteit, verantwoordelijkheid & deskundigheid 

-> gaan niet alle aspecten overlopen mar grosso modo zodat we beter kunnen nadenken over de complexiteit  

 “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.” 
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4.2.1. Respect 

= over de openheid waarmee je je patiënt benadert; zonder veroordeling naar je patiënt kijken 

 -> houding van bewuste en zorgvuldige aandacht voor wie en wat zich aandient 

 -> opzij zetten van persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren;  moet je bewust zijn van je eigen 

     oordelen en voorkeuren en daar iets mee gaan doen.  

 -> niet verbinden aan voorwaarden. 

-‘respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken 

RECHTEN PATIËNTEN EN PLICHTEN HULPVERLENERS 

- recht op vrije deelname en inzagerecht – informatieplicht 

- zelfbeschikkingsrecht – plicht tot eerbied voor morele waarden 
 => je moet respect hebben voor vrije keuze en iemand zelf laten kiezen wat hij kiest 

- recht op geheimhouding – zwijgplicht 

- respect voor morele waarden 

 -> therapie is onvermijdelijk waardegeladen proces; als therapeut ben je niet 

     waardevrij MAAR veroordelen maakt werken onmogelijk, maar ondervragen hoeft geen 

     oordeel te bevatten.  

 = zoals in verlichtingstraditie: respect als honoreren van autonomie & vrijheid=> debat over 

     nadruk op autonomie & individuele vrijheid 

      => spanningsveld tussen: regelethiek & zorgethiek: 
  - regelethiek= autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid 
      => afwezigheid van dwang, restrictie en beperkingen 

    -> theoretische vrije ruimte verschilt van concreet handelingsvermogen 

    -> grote verantwoordelijkheid 

   => strijdig met afhankelijkheid 

  - zorgethiek= accent op positieve vrijheid (= bescherming individuele autonomie, mogelijkheid tot 

     zelfbestuur) 

   = relationele autonomie (wederzijdse relatie tussen autonomie & afhankelijkheid) 

   = mogelijkheid tussen autonomie verschilt tussen en binnen mensen 

    MAAR niet omdat een bepaald facet van autonomie is beperkt; ook op 

       andere terreinen! (denk kinderen/gehandicapten)  

 => spanningsveld tussen ontvoogding cliënt & ‘zorgverlamming’! 

4.2.2. Deskundigheid 

= bereidheid tot kritische reflectie, besef relativiteit persoonlijke voorkeuren, overdracht en 

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

-> deskundigheid vereist kennis over waarde: verschillende culturen gaan anders om met 

    verschillende aspecten -> kan bepaalde angsten veroorzaken die we niet kunnen verklaren zonder 

    kennis… 

BEROEPSGEHEIM 

= zeer belangrijk aspect van respect 

-> belang voor mogelijk maken voor therapie want staat in strafwetboek= absoluut/ moet primeren 

    mits aantal uitzondering 

- zwijgplicht – recht op geheimhouding 

 = alles wat cliënten toevertrouwen tijdens de beroepsuitoefening 

 = ook info over derden, info per toeval of per vergissing 
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 -> beroepsheim is absoluut in die zin dat je geen persoonlijke info van de cliënt mag vrijgeven 

     of geen info dat tot identificatie van cliënt kan leiden  

- basis voor vertrouwensrelatie 
 = basis voor therapie want zorgt ervoor dat mensen je dingen kunnen vertellen MAAR geeft je ook 

    macht dus zwijgplicht noodzakelijk 

 -> niet steeds evident vb: forensische psycholoog moet ook verslag schrijven voor gerechtelijke 

      instanties=> lastige situaties 

- uitzonderingen: 

 -> ten alle tijden proberen om beroepsgeheim zo lang mogelijk te behouden! MAAR 

      uitzonderingen: 

 I. spreekplicht/aanmeldingsplicht 

  = noodzakelijke maatregelen bij groot gevaar; moet acuut gevaar zijn! 
   -> heel veel mensen agressieve fantasieën MAAR zeker niet alle fantasieën w. 

       werkelijkheid  

  = bent zelf getuige van de feiten 

  -> schuldig verzuim= iedereen heeft de plicht tot hulp bieden aan mensen in nood 

 II. spreekrecht/zwijgrecht 

  - misdrijven op minderjarigen -> bij kinderen mag je sneller spreken 

  - getuigen onder eed (rechtbank) 

  - feiten waar de cliënt slachtoffer van is (na toestemming vd cliënt) 

  - gedeeld beroepsgeheim (na toestemming vd cliënt) 
   = mag wel in supervisie over cliënten praten maar kan ook discreet!/ in teams 

   -> bij huisartsen ook steeds toestemming vragen aan cliënt & niet meer info te geven 

       dan nodig is 

  - eigen verdediging 

 ➔ prioriteit hulpverleningsverantwoordelijkheid 

- vaak moeilijke inschattingen 

-> bekend voorbeeld Amerika “Terresof case”: Indische student die in Amerika studeerde die na 

relatiebreuk naar psycholoog ging aan de universiteit en zei dat hij zijn vriendin wou neerschieten -> 

psycholoog maakt gebruik van spreekrecht en schakelt politie in (handelt maar ondervraagt niet) -> politie 

neemt jongen op, ondervraagt hem maar zien geen reden om hem aan te houden -> 3m laten komt jongen 

terug uit India & schiet ex-vriendin neer -> tijd later leggen familieleden van meisje klacht naar tegen 

psycholoog omdat psycholoog politie heeft ingeschakeld maar niet meisje zelf heeft verwittigd… -> psycholoog 

werd ervoor veroordeeld! 

- spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische praktijk. 

 = je mag enkel je beroepsgeheim breken bij een acuut dreigend gevaar. Als iemand spreekt 

    over zijn vriendin in elkaar te slaan, is het de beste optie dat eerst bespreekbaar te maken. Bij 

    kinderen heb je iets sneller spreekrecht. Daar mag je sneller bij onveilige situaties iets zeggen. 

 + bij jongeren delicaat want ouders ook informatierecht 

 -> dilemma’s rond beroepsgeheim: 

 - patiënt dreigend gevaar voor anderen 

 - patiënt slachtoffer van anderen (bv. misbruik) 

 - suïcidegevaar 

 - kennis krijgen van misdrijven in het verleden 
  -> bv groepsverkrachting 20 jaar gelden; niet jouw plicht als hulpverlener om dat aan te 

      geven; wel om het bespreekbaar te maken; als ze man verdenken in lopend onderzoek en 
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      jij komt in rechtbank -> wel spreekrecht! Ook om jezelf te verdedigen… 

 - … 

-> beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk: 

 - zorgvuldig omspringen met informatie, dossiers 

 - discretie 

 - omgaan met eigen emoties en spanningen (zelfzorg belangrijk als psycholoog!) 

 - gedeeld beroepsgeheim. 

VOORBEELDEN: WAT DOE JE?  

- Je doet onderzoek bij jongeren naar agressief gedrag. Een van de jongeren die je interviewt vertelt dat hij 

  erover fantaseert hoe hij een meisje, dat bij hem in het studentenhuis woont, gaat neersteken, omdat ze 

  nooit aandacht aan hem besteedt. 

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

  schuldgevoelens 

 => zelfs als een patiënt overlijdt, mag je niet zomaar antwoorden op vragen van ouders! -> 

      kan wel zorgen dat ouders wel gepaste begeleiding krijgen… 

 -> Als een cliënt overlijdt, blijft het beroepsgeheim gelden. Je kan dus niet antwoorden op 

     vragen van mensen die achterblijven.  

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

  bijzonder lastige sessie die dag. 

 => discretie blijft belangrijk!  

4.2.2 Integriteit 

WAT IS INTEGER ZIJN? 

-> Wat is integer zijn? & Wat betekend het als werk van psycholoog? > is belangrijk in alle beroepen 

waar je in contact komt met mensen.  

= eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, waarheidsliefde. 

 = zaken die we kunnen zien & in deontologische code ook aan bod komen 

 -> nauwkeurigheid van info in verslag, hoe betrouwbaar ben je in afspraken omtrent 

    betalingen,… 

 -> eerlijkheid is niet dat je alles over jezelf moet delen met patiënten maar gaat over 

     betrouwbaar communiceren 

 -> verschil tussen erkennen eigen probleem en alles uit te doeken doen (Als we teveel 

     communiceren zal de patiënt zich verantwoordelijk voelen voor je problemen en dat is niet de 

    bedoeling)  

= veronderstelt bereidheid eigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis) 

 -> als je beslist iemand door te verwijzen, moet je zeker zijn dat je dat in het belang van de 

     patiënt doet -> veronderstelt een afweging waarvoor je jezelf goed moet kennen 

 -> een therapeutisch proces stopzetten kan grote gevolgen hebben (sommige mensen 

     worstelen ermee dat ze steeds w. doorverwezen) MAAR vage grens en niet evident  

= ≠ geen fouten maken 

 -> iedereen maakt fouten (iets niet hadden moeten zeggen,…) -> mensen maakt het niet uit 

    dat je fouten maakt maar wel dat het niet bespreekbaar w. gemaakt; gaat niet over fouten 

     maken maar wel of je fouten erkent  
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- zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag 

 = gedrag waarvan je voelt dat niet correct is zijn punten waar mensen op voorhand al 

    beginnen rationaliseren waarom het wel zou kunnen bv. “Iedereen doet het.” -> mensen 

    rationaliseren om zelfwaardering in stand te houden (als we onszelf zouden zien als mensen die 

    onethische gedrag stellen= zelfwaardering daalt)  

 -> voorbeeld onethisch gedrag= eigenbelang dienen ipv de patiënt…  

- verschillende aspecten van integriteit: 

 - eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke informatie 

 - oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet?; belang van betrouwbare 

    communicatie… 

 - rolintegriteit* 

*ROLINTEGRITEIT 

= grens tussen wat wel en wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening. De therapeutische relatie 

  kan niet gebruikt worden voor eigenbelang.  
 vb: patiënt zegt dat je in zijn vakantiehuis mag logeren -> kan je niet toestaan want erna voor patiënt 

     lastig om te zeggen dat het niet meer gaat,…  

I. Wat met geschenken? 

-  geen absolute richtlijnen  

- primair: openen (onbewuste) betekenis van de gift. 
 -> als mensen tijdens therapie iets meenemen; accepteren kan voor patiënt veel betekenen maar 

     moet goed nadenken wat het voor patiënt precies betekend: hebben ze het gevoel dat ze iets 

     moeten terugdoen omdat jij naar hen luistert? Hebben ze steeds voorwaardelijke liefde gekend? 

- andere overwegingen: aard en grootte geschenk, wanneer, frequentie 
 -> verschil tussen bos bloemen en vakantiehuis… 

- belang van verschil tussen betaling en geschenken. 
  -> patiënten mogen niet gevoel krijgen dat als ze  meer betalen/geschenken geven dat zorgt voor 

      betere diensten (zoals in klerenwinkels) DUS geschenken mogen niet overeenkomen met 

     omkoopbaarheid!!  

 -> als bv rijke industrueel schenking doet aan tehuis omdat zijn kleinzoon daar zit met autisme: 

      moeilijke grens maar moet duidelijk zijn voor persoon dat kind daardoor geen betere behandeling 

      gaat krijgen  

II. Meervoudige relaties 

 = naast therapeut-cliënt relatie ook op ander gebied relatie met cliënt 

 -> therapeutische relatie= assymetrische relatie DUS meervoudige relaties vergroten kans om  

      machtsmisbruik: 

- veelal geen specifieke regels 

 -> in deontologische code staat niet dat het niet mag; enkel seksuele relaties mag niet*! -> 

      andere relaties moeten op een integere manier benaderd worden; moet verantwoordelijk 

     mee w. omgegaan 

-  ≠ professionele relaties combineren? 

 -> sommige professionele relaties mag je niet combineren 
 vb: mag niemand juridisch verdedigen die je al in therapie hebt gehad.  

 vb: patiënt is andere therapeut en die wil groepspraktijk met je opstarten… 
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- Vrienden en familie in therapie? Vriendschap met cliënten? 

-… 

 -> Overwegingen: macht in de verschillende relaties? Duur van de relatie? Aard/eindigheidrelatie?  
 -> over meervoudige relaties geen absolute richtlijnen maar intense relaties werken sowieso niet… 

- meervoudige relaties zijn niet altijd op voorhand duidelijk te voorspellen 
 vb: therapeut die in eigen dorp psycholoog is -> kind van cliënt op dezelfde school als jouw kind: hoeft 

        geen probleem te zijn want moet niet tegen elkaar praten aan schoolpoort -> moet aan cliënt ook 

       vragen of ze er probleem aan heeft 

 vb: stage en vriend van ouders komt daar binnen -> mogelijkheden kan je bespreken met patiënt en 

       met team 

- verbod op seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënt 

 = zelfs met instemming beschouwd als schadelijk! 
  patiënten kunnen proberen flirten/trachten je te verleiden -> vaak test of jij betrouwbaar 

  bent: je kan geen betrouwbare hulpverlener zijn als je daarop ingaat want dan kan cliënt niet 

  exploreren 

  -> tuchtcommissie kan w. ingeschakeld bij seksuele relatie tussen therapeut & patiënt! 

 -> Wat na beëindigen hulpverleningsrelatie? 

  = verbod blijft; ook na therapeutische relatie want machtsverschil blijft! (wel 

      verschillende regels rond -> kan het ook niet 20jaar later?) 

 = Belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties therapeut 

   (tegenoverdracht) 

 =  Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie 
  -> niet zo als in vriendschapsrelatie maar kan wel maar in andere mate? 

  - verschillende opvattingen over -> plaats-, theorie-afhankelijk…) 

  - belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang patiënt, 

    ondervragen eigen motieven,…)  

  DUS is alleszins beperkt; soms is er wel lichamelijk contact zoals bv een hand geven bij 

  aankomst en vertrek -> kan je zien als minimale + kan ook informatief zijn (zijn mensen die in 

  alle omstandigheden proberen weigeren om mensen een hand te geven 

  -> lichamelijk contact niet omdat je zelf niet meer weet wat te doen; steeds in belang van 

     cliënt! 

  -> vb: Wat doe je met mensen die zelf vragen achter lichamelijk contact? -> steeds integer 

      mee omgaan 

4.2.3.Verantwoordelijkheid   

- staat niet in elke deontologische code als apart principe, maar komt dan voor onder vorm van 

  andere principes.  

= bereidheid zich te ver-antwoord-en voor professioneel handelen. Je moet willen nadenken over je 

  professionele handelen en dit verantwoorden.  

- vertrekt uit basisgegeven dat patiënt in afhankelijkheidsrelatie tot therapeut staat 

 -> om machtsmisbruik te voorkomen en de ruimte te beschermen zijn er een aantal principes 

     nodig: 
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1. aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven. 
 = je professioneel handelen moet in functie zijn van de patiënt. Je kan schade toebrengen. Het is je 

    verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Je minimale verantwoordelijkheid is geen schade 

    aanrichten.  

2. zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg. 
 = bent zelf verantwoordelijk dat je je blijft scholen; voldoende kennis van interventies,…Stel je 

    verandert van werk, dan moet jij ervoor zorgen dat mensen de noodzakelijke zorg zullen blijven 

   krijgen. Dit gaat verder dan aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid.  

3. zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor handelen.  
 = wat zijn je motieven om te handelen? -> Je eigen motieven ondervragen is altijd belangrijk bij de 

   deontologie. 

4. verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen collega’s.  
 -> als je iets hoort over onethisch handelen van collega’s= jouw verantwoordelijkheid om collega aan 

    te spreken => absoluut niet evident!; vraagt professioneel handelen: mag niet verwijtend of 

    aanvallend zijn maar je moet ruimte creëren om erover te handelen 

4.2.4. Deskundigheid 

= bereidheid tot kritische reflectie, besef relativiteit persoonlijke voorkeuren, overdracht en 

   tegenoverdracht, kennis breed spectrum van waarden (culturele diversiteit)… 
-> deskundigheid vereist kennis over waarde: verschillende culturen gaan anders om met 

    verschillende aspecten -> kan bepaalde angsten veroorzaken die we niet kunnen verklaren zonder 

    kennis… 

= manier waarop de pijlers worden ingevuld. je moet deontologische code kennen en vooral over 

kunnen nadenken WANT veel principes zijn moeilijk in te vullen -> vaak dillema’s tussen principes 

 -> respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 

 -> ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van 

     deskundigheid: (eerste 2 meest aan bod in opleiding) 

1. Intellectuele deskundigheid= problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden,  

synthetiseren, verzamelde kennis creatief kunnen toepassen… 

 = zal meest aanbod komen in professionele opleiding; meer algemene vaardigheid (wat is 

    belangrijk, wat is bijzaak?, we kunnen onderzoek lezen,…) 

2. Vaktechnische deskundigheid=  
-> na middelbaar koos je voor psychologie= ontwikkelen meer vaktechnische kennis; ernaast bljift ook 

intellectuele deskundigheid ontwikkelen.  

= Technische know-how (opleiding en ‘levenslang leren’) 
 -> leren is iets dat niet stopt; kennis vergaren stopt niet + naar praktijk toe steeds meer vaktechnische 

     vaardigheid in formele normen  

= Zorg voor kwaliteit (cf. EBP) 
 = concept dat moet w. ingevuld: geen 1 op 1 relatie tussen onderzoek en praktijk maar moet wel 

    kennis,… over hebben 

= Kennen van grenzen eigen competenties => doorverwijzen als nodig 

 -> belangrijk om te weten waar je minder van weet in belang van cliënt (bv met bep 

     leeftijdsgroep geen vaardigheid)  

 -> kan dat waarden van de patiënt enorm botsen met je eigen waarden waardoor je niet 
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     meer neutraal kan luisteren naar een patiënt 
 bv: in forensische sector: weten dat je niet naar verhaal van pedofolie kan luisteren zonder zelf 

        persoon in bep. daglicht te stellen.  

3. Emotionele deskundigheid= Wie ben je zelf? Wat zijn je motieven? Wat zijn je waarden en 

normen? & in hoever kan je daarmee aan de slag/ waar ligt je grens? 

= Persoon van de therapeut 

 

= Zelfkennis 

 -> wat is je motivatie voor beroepskeuze? Hoe functioneer je zelf; wat zijn je voorkeuren, 

     waarden…? Hoe ga je zelf om met macht, intimiteit? Wat zijn je eigen blinde vlekken, 

     valkuilen?  

 DUS niet verwonderlijk dat eigen therapeutische opleiding eigen therapie vraagt -> iedereen 

 eigen rugzak en kan je daarnaar kijken zodat het niet schaadt in je therapie? 

= Leertherapie, intervisie, supervisie 
 -> in supervisie kan je merken dat je heel verschillend over patiënten praat bv niet in staat om 

    coherent verhaal te vertellen -> kan indicatie zijn dat het verhaal nog incoherent DUS belangrijk om 

    zelf ook met derden te spreken! Spreken in supervisie over patiënt kan voor helderheid zorgen,… 

4. Morele deskundigheid= kunnen nadenken over ethische dilemma’s => eerst en vooral opmerken 

   wanneer er sprake is van een ethische dimensie 

= vermogen om ethisch te handelen  

= hangt samen met waarden 

- bestaat uit 4 componenten: 

 - ethische gevoeligheid 

 - ethisch redeneren 

 - ethische keuzes maken 

 - uitvoeren van ethisch gedrag 

=> vraagt kritisch reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke vorming en flexibiliteit 

   (cf. Praktisch situationeel denken) 
 vb: gespreksvaardigheden nodig om cliënten aan te spreken op ethische dimensies 

5. Morele dilemma’s analyseren 

5.1. Hulmiddel: stappenplan Rothfusz (2010) 

-> als er een moreel dilemma is, kan je het via dit stappenplan structureren      .  

1. De situatie in kaart brengen 

 =  beschrijving situatie, onderscheid tussen feiten, gedachten en gevoelens. 
 = Wat is het dilemma en wat voel jij daarbij?  

2. Het morele probleem vaststellen 

 = dilemma formuleren. 
 -> Wat zijn de waarden die botsen? Gaat het over het respecteren van autonomie en cliënt helpen? 

3. Handelingsalternatieven verkennen 
 -> probeer ze allemaal op te sommen ook al weet je dat je sommige zeker niet gaat doen 

4. De betrokkenen noemen en hun belangen afwegen 
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5. De relevante waarden en normen omschrijven en afwegen 
 -> wat is er belangrijk bij het dilemma? 

6. Een handelingsalternatief kiezen 

 = argumenteer vanuit gevolgenethiek, plichtsethiek en deugdenethiek 
 -> als je kiest kan je denken vanuit de verschillende ethische theorieën 

 

Voorbeeld -> niet zo gedetailleerd kunnen maar wel over kunnen nadenken 

Een jongen heeft het zo bont gemaakt op school dat de directie overweegt hem van school te sturen. In hun 

overleg of ze de jongen nog één kans geven vooraleer ze definitieve sancties nemen, vragen ze een gesprek 

met de therapeut die de jongen in behandeling heeft. De jongen wil niet dat de therapeut spreekt met de 

directie. Wat kan de therapeut doen? 

1. Hier wordt de situatie beschreven. Je kan nagaan wat je hierover gaat denken en voelen als dit gaat over een 

cliënt van je. Dit is meer persoonlijk. De feiten staan beschreven. 

2. Waarover gaat het dilemma? De jongen wil niet dat de therapeut met de directie spreekt. Hij spreekt vanuit 

zijn recht op autonomie, maar voor de therapeut is het ook belangrijk om de cliënt niet te schaden. Het op 

school blijven kan belangrijk zijn. Je wil de jongen daarin ondersteunen, maar dat wil hij zelf niet.  

3. Er zijn verschillende opties: wel spreken, niet spreken, met de jongen kijken of er een overeenkomst is over 

wat gezegd mag worden en wat niet, samen het gesprek aangaan, een tussenpersoon inschakelen,… 

4. Betrokken personen: jongen, therapeut, directie van de school, de ouders (indirect want het heeft ook voor 

hen consequenties). 

5. Waarden en normen: 

 - voor de jongen is dit autonomie en privacy. Hij wil zelf bepalen wat hij doet en wil niet dat erover 

    gesproken wordt. 

 - directie: veiligheid op school garanderen, verantwoordelijkheid om iedereen een eerlijke kans te 

   geven 

 - therapeut: goede hulpverlener zijn, goede therapeut zijn in het algemeen,… 

6. Nu kan je redeneren wat je vanuit de deontologie kiest: 

 vb: Plichtenethiek = beroepsgeheim niet breken. 

  Gevolgen afwegen = schade als de jongen van school gaat, schade dat je het vertrouwen van de 

   jongen breekt, een kans voor de jongen als je in gesprek gaat,… 

=> een manier om met de verschillende theorieën en waarden te gaan denken. 

 


