
 Inleiding tot modellen in de klinische psychologie 

1. HET VELD VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
1.1 INLEIDING 

Model = een beargumenteerd standpunt dat complexe fenomenen wil beschrijven en inzichtelijk maken. Dit 
kan verschillen van niveau, van zeer descriptief tot formeel-mathematisch. 

Multiperspectivisme 

Inleidend filmpje: zoon vertelt aan papa dat er een monster in de kanst zit, ze laten het huis meteen achter 
• Wat is er mis met deze man? à (goedgelovig, gaat meteen weg, bevestigd beeld zoon) 

• We kunnen ook vragen hoe dit wordt beleefd door de man 

• Waarom denken we dat er iets mis is met deze man? 
o Concepten van normaliteit: op deze leeftijd moet je niet meer in monsters geloven 
o Impliciete assumpties 

• Gezien de complexiteit van menselijk gedrag is multiperspectivisme essentieel, we zijn geneigd om op 
1 manier te kijken waardoor we andere ingangen vergeten 

 

Competentiekubus 

• Voorkant: functionele competenties. Deze 
representeren de kennis en vaardigheden die 
noodzakelijk zijn om het concrete dagelijkse werk 
van een psycholoog te kunnen uitoefenen 

• Bovenkant: basisfundamenten van de opleiding/ 
fundamentele competenties. Deze vormen de 
intellectuele en interpersoonlijke basis voor de 
functionele competenties 

• Zijkant: op welk niveau gaat men deze verschillende 
dingen aanleren, de volmaking van de vaardigheden 
en competenties/ stadia van professionele 
ontwikkeling 

 

Definitie geestelijke gezondheid 

“Geestelijke gezondheid is niet alleen de afwezigheid van een psychische stoornis. Zij wordt gedefinieerd als 
een toestand van welzijn waarin elk individu zijn of haar eigen potentieel realiseert, met de normale stress van 
het leven kan omgaan, productief en vruchtbaar kan werken, en in staat is een bijdrage te leveren aan zijn of 
haar gemeenschap” 

 

 



Uit de definitie van het veld van de klinische psychologie kunnen we een aantal belangrijke punten halen: 

1. Wetenschap: klinische Psychologie is gebaseerd op  psychologische theorieën en principes 

2. Enderzijds: gericht op het reduceren van ongewenste condities zoals stress, problemen en 
beperkingen 

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

4. Integratief: is niet ENKEL gericht op de psychologische component, maar bekijkt het geheel van 
functioneren (biopsychosociaal model) 

 

Tot het begin van de 20ste eeuw was psychologie als wetenschappelijke dicipline eerder te vatten als 
experimentele psychologie. Het behandelen van psychische problemen vond toen eerder plaats in de 
medische context 

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

de context van psychische problemen 
o 1907: introductie term klinische psychologie = de studie van individuen, door observatie of 

experimenten, met de intentie verandering te bewerkstelligen. 

 

1.2 POPULATIES EN SETTINGS 

Populaties 

• Kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen, gezinnen 
 

Settings en taken van de klinisch psycholoog 

• Er zijn verschillende contexten waarin klinisch psychologen werken 
o Diagnostiek, therapie, preventie, onderwijs, …. 

• En wel 100-en settings 
o Gehandicaptenzorg, verslaafdenzorg, psychopathologie, relatieproblematiek, eerste lijn… 

 

1.3 BEROEPEN IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

Positie van de klinische psychologie 

• Zorg voor de lijdende mens 
o Tot voor kort speelt klinische psychologie hier een belangrijke rol in, vroeger was dit in 

handen van de geneeskunde, en daarvoor was dit in handen van de alternatieve sector 
§ Psychologie: cognitie, emotie, gedrag, praten 
§ Psychiatrie: medicamenteus, biologische psychiatrie, ernstigere pathologie 
§ Alternatief: zorg voor de ziel, zingeving, genezing, religie, spiritualiteit 

• Multidisciplinaire context 

 

 



Klinische psychologie ≠ klinische psycholoog ≠ psychotherapeut 

Klinische psychologie 

• Ruim praktijkveld 
• Biopsychosociaal model, multidisciplinair werken 

 

Plaats van de klinisch psycholoog 

• Recente veranderingen in de wetgeving, je hebt sinds voor kort een visum nodig 
• Er is wettelijke bescherming voor het beroep klinisch psycholoog en psychotherapeut 

o Duidelijker statuut 
o Terugbetaling voor de patiënt, maar daarvoor gelden veel vereisten 

• Wettelijke erkenning relevant? à ja, het is cruciaal om het publiek te beschermen 

 

Differentiatie klinisch psycholoog en psychotherapeut 

Klinisch psycholoog Psychotherapeut 

Takenpakket naar diagnostiek, preventie en behandeling 

 

 

 

Het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen met 
tot doel 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 

“therapeut” als iemand die een methode toepast ter 
genezing van lichamelijke of geestelijke 
gezondheidsproblemen 

Focus ligt veel meer op psychologische behandeling 

 

Het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot 
doel hebben de moeilijkheden van een individu weg te 
nemen of te verlichten. 

 

 

Als klinisch psycholoog kan je psychotherapeut zijn 

Je kan psychotherapeut zijn zonder diploma klinische psychologie 

 

2. MODELLEN IN DE KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE 
2.2 WETENSCHAPSFILOSOFISCHE KADERS 

Achtergronden van de klinische psychologie 

• Filosofische achtergrond: filosofische dicsussies hebben grote impact op het denken 

• Wetenschapsfilosofische achtergrond: epistemologie = de studie van de aard, oorsprong en 
voorwaarden voor kennis à a.k.a. hoe bestuderen we de mens? 

 



PONTEROTTO: 4 GROTE PARADIGMA’S 

 Positivisme 

 

Post-positivisme Constructivisme Kritisch-ideologisch 
perspectief 

Ontologie 

Wat is de aard van de 
realiteit en wat 
kunnen we er van 
kennen? 

Naïef realisme 

Eén meetbare, 
identificeerbare 
realiteit 

Kritisch realisme 

Eén slechts 
gedeeltelijk kenbare, 
meetbare reakiteit 

Relativisme 

Meerdere 
geconstrueerde 
realiteiten. Realiteit is 
sociaal geconstrueerd 

Relativisme / historisch 
realisme 

Realiteiten worden 
gemedieerd door 
machtsrelaties die sociaal 
en historisch gegrond zijn 

Epistemologie 

Wat is de relatie 
tussen de onderzoeker 
en de onderzochte? 

Dualisme / 
objectivisme 

Onderzoeker en 
participant zijn onaf-
hankelijk dmv 
gestandaardiseerde 
procedures 

Aangepast dualisme / 
objectivisme 

Er is mogelijke invloed 
van de onderzoeker 
tijdens het proces 
maar objectiviteit en 
onaf-hankelijkheid 
blijven belangrijk 

Transactioneel / 
subjectivistisch 

Interactie tss 
onderzoeker en 
participant staat 
centraal 

Transactioneel / 
subjectivistisch 

Dialectische relatie met als 
doel 
transformatie/emancipatie 
tegen de onderdrukking 

 

(POST-) POSITIVISME EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

• Psychologie is op zoek naar algemene wetmatigheden (nomothetisch = studie van groepen) 
• We moeten de variabelen meetbaar maken 

• Doel van het onderzoek: verklaring die leidt tot predictie en controle hebben over fenomenen (de 
causale variabelen van de pathologie) 

• Hypothetisch deductieve methode staat centraal in psychologisch onderzoek 
 

HYPOTHETISCH DEDUCTIEVE METHODE – EMPIRISCHE CYCLUS 

 

Stap 1: observatie: we doen een observatie vanuit de klinische praktijk 
(bv.: de patiënt heeft wanen) 

Stap 2: inductie: vanuit de observatie formuleren we algemene 
wetmatigheden (bv.: drugsgebruik gaat vaak gepaard met wanen) 

Stap 3: decuctie: we formuleren specifieke hypotheses en vormen een 
theorie 

Stap 4 + 5: toesten en evaluatie: we toetsen onze theorie op een empirische wijze en evalueren de uitkomst 
à verificatie / falsificatie? 

De empirische cyclus volgt zichzelf continu op en stopt eigenlijk nooit 

 

 

post-modernisme modernisme 



KRITIEKEN OP HET (POST-) POSITIVISME 

• Door dominantie van kwantitatieve methodes, is er mogelijk verlies van mogelijks andere belangrijke 
variabelen 

o Geen aandacht voor betekenis en motivatie voor het menselijk gedrag: moeilijk te 
kwantificeren  

• Artificiële onderzoekscontext zorgt voor lage ecologische validiteit en kunnen zorgen dat resultaten 
niet generaliseerdbaar zijn naar de klinische populatie 

• Algemene wetmatigheden zijn niet altijd toepasbaar op individuele gevallen 
o Bv.: over de populatie geldt dat snelheid van typen positief gecorreleerd gaat met accuraat 

typen. Mensen die snel kunnen typen zullen minder fouten maken (oma versus ICT-er) 
o Bv.: op individueel niveau is dit juist een negatieve correlatie, hoe sneller je typt hoe meer 

fouten je maakt 

• Beperkte aandacht voor socio-culturele inbedding van psychologische problemen 

 

REACTIE OP POSITIVISME: (SOCIAAL-) CONSTRUCTIVISME 

• Niet één juiste realiteit à meerdere geconstrueerde realiteiten 

• De realiteit wordt gevormd via taal à realiteit is afhankelijk van taal 

• Context is uiterst belangrijk à bepaald welke betekenis mensen aan informatie geven 

• De sociale realiteit wordt actief geco-construeerd door mensen 

• Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk 

 

Constructivisme 

• De mens is voortdurend bezig bij het verwerken en evalueren de omgeving  
• Belang van cognitieve processen 

Sociaal constructionisme 

• Het proces van constructie wordt sociaal gemedieerd 
• Belang van relaties en interacties 

 

IMPLICATIES VOOR KLINISCHE PSYCHOLOGIE EN ONDERZOEK 

Klinische psychologie 

• Er zijn geen absolute definities van wat normaal en wat abnormaal is 
• Stoornissen zijn socio-cultureel bepaald (critical theory: zijn bepaald in functie van machtsstructuren) 
• Belang van de subjectief geleefde ervaring in onderzoek 

o Bv.: bij onderzoek over hoe transgenders zich voelen, moet je niet alleen zelf onderzoeken 
zonder mensen te interviewen 

Onderzoek 

• Geen streven naar absolute maar wel bruikbare kennis 
• Kennis en onderzoeksresultaten staan nooit op zich à context is belangrijk 

 
 



KRITIEK OP HET POSTMODERNISME (= CONSTRUCTIVISME + KRITISCH IDEOLOGISCH PERSPECTIEF) 

Lilienfeld: “postmodernism as threat to scientific psychology » 

• Pessimistisch over wetenschappelijke vooruitgang 
• Subjectivisme en de veronderstelling dat de  wereld sociaal geconstrueerd is  
• Extreem relativisme: idee dat realiteit afhankelijk van taal is 
• Zien wetenschap niet als middel om kennis te verwerven 
• Diep wantrouw tegen de rede 

 

Kendler’s voorstel (2005) 

1. Psychiatrie moet gegrond zijn in de first-person experience van mensen 
2. Psychiatrische stoornissen zijn etiologisch complex, we moeten dus niet verwachten dat hun 

oorsprong in simpele termen te beschrijven valt 
3. Psychiatrie moet veranderen van een “gevecht van paradigma’s” naar pluralistische 

verklaringsmodellen 
4. We moeten “patchy reductionism” accepteren om zo vanuit verschillende paradigma’s de 

complexiteit van psychiatrische stoornissen te verklaren 

 

2.3 METAMODELLEN 

MEDISCHE VERSUS CONTEXTUELE VISIE 

Drie classificateis van genezingspraktijken: 

Verklaringssystemen 

• Biologisch 
• Psychologisch 
• Bovennatuurlijk 

Wetenschappeijke validiteit 

• Wetenschappelijk 
• Niet-wetenschappelijk  

 

Medische versus contextuele visie 

Je kan zien dat de psychologische  
verklaringsmodellen eerder in het 
contextuele model worden geplaatst 

!! medisch model betekent niet dat er 
een biologische oorzaak is 

 

 



HET MEDISCHE MODEL 

Kenmerken medisch model 

1. Patiënt met een ziekte/stoornis 
• Implicaties: machtsverhouding, kennisverhouding, afstandelijke relatie tussen expert en 

patiënt 
• Toenemende aandacht voor ervaringsdeskundigheid 

 

2. Focus op symptomen en syndromen 
• Vraag: wat is de aard van mentale problemen? 
• Een stoornis/ziekteconcept moet: interfereren met het functioneren + laat de persoon lijden 
• Dominante classificatiesystemen: DSM 5 + ICD 11 
• Men heeft de neiging om moreel gedrag onder te brengen naar stoornissen (bv.: trump) 
• Ziekte heeft een morele connotatie, dat zorgt dat ziekte verontschuldigend is (+), maar 

suggereert ook een dysfunctionele reactie (-) 
• Alternatieve visie Rogers: lijden signaliseert blokkages naar persoonlijke ontwikkeling en groei 

 
3. Terminologie: diagnose, prognose, … 

 
4. Zoektocht naar een éénduidige set van oorzaken voor een stoornis 

 
5. Evidence based (zie later) 

 
 

Medische visie: oorzaken ziekte 

Drie wetenschappelijke verklaringsmodellen: biopsychosociale model - Engel 

1. Biologische factoren àbiologische psychiatrie 
2. Sociale factoren à epidemiologie 
3. Psychologische factoren à psychopathologie 

Feedback tussen biologische, sociale, psychologische factoren à toenemend onderzoek naar deze interacties 

 

Biologische psychiatrie 

• Biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van psychologische problemen 

• Discussie of biologie wel relevant is: de hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabelen in 
isolatie is vaak beperkt à het is de interactie die er toe doet 

• Verschillende benaderingen: 
o Structurele en functionele hersenafwijkingen 
o Biochemische afwijkingen (bv.: neurotransmitters) 
o Genetische invloeden 

 

 



• Diathesis-stress model 

o Interactie tussen kwetsbaarheid en stress 
o Diathese = de biologische aanleg voor een bepaalde aandoening à is niet voldoende om een 

stoornis te verklaren 
o De blootstelling aan stresserende gebeurtenissen speelt ook een belangrijke rol! 

 

à Lage kwetsbaarheid + zéér veel stressvolle 
gebeurtenissen = psychopathologie 

à Hoge kwetsbaarheid + weinig stressvolle 
gebeurtenissen = psychopathologie 

Mensen met lage kwetsbaarheid kunnen veel meer 
stressvolle gebeurtenissen meemaken, zonder een 
psychopathologie te ontwikkelen 

 

 

• Kritiek: Dual-Risk Model 

o Men kijkt enkel naar normaal- en 
dysfunctioneren 

o Een kwetsbaar individu bij een zeer 
negatieve omgeving gaat dat individu 
negatiever functioneren 

o Als die omgeving positief wordt, gaat die 
persoon op hetzelfde niveau komen als die 
persoon zonder die kwetsbaarheid 

o Outcome negative = psychopathologie 

• Kritiek: Differential Susceptibility Model 

o Niet één groep is kwetsbaar, het gaat over de 
reactiviteit tegenover de omgeving 

o Bij een meer negatieve omgeving zullen mensen 
met hoge gevoeligheid meer afzien, maar in een 
positieve omgeving gaan ze juist beter 
functioneren dan de normale individuen 

o Het zijn dus niet per sé risicogenen, maar genen 
die ook kunnen excelleren in een positieve 
omgeving 

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

 

 

 



• Kwetsbaarheid-stressmodel 

 

• Empirische evidentie: Caspi 

o Verschillende genetische varianten voor het transport van 
serotonine: s/s, s/l, l/l 

o Bij 0 of 1 stresserende gebeurtenissen zie je weinig 
differentiatie bij mensen met de verschillende genetische 
variaties, hun functioneren is ongeveer gelijkaardig en ze 
vertonen lage niveaus van depressieve klachten. Mensen 
met variantie s/s zijn in het voordeel 

o Naarmate de stresserende gebeurtenissen toenemen, is er 
grote variantie in de mate waarop depressie ontwikkelt. 
Mensen met variantie s/s zijn in het nadeel 

o ~differential susceptibility model 

o Deze studie is zeer moeilijk te repliceren (het is een 
kandidaat gen-studie) 

o Nu: genome wide association studies 

 

Cruciale focus:  

• National Institute of Mental Health start een nieuw project op 

o Reasearch Domain Criteria (RDOC project) 

o We moeten afstappen van het categoriaal denken 

o Focus op transdiagnostische mechanismen = mechanismen die bij verschillende pathologieën 
voorkomen 

§ Bv.: beloningsgevoeligheid à bij verslaving maar ook bij depressie 

o We werken van bottom-up (biologische bouwstenen) tot top-down (symptomen: gedrag en 
emoties) 

 

Conceptuele problemen van het medisch model 

• Psychische problemen hebben geen duidelijk, enkelvoudig biologisch substraat 
o Er zijn complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren 

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

• Objectiverende benadering gaat ten koste van subjectiviteit en begrip 



HET CONTEXTUELE MODEL 

Contextuele visie 

• De unieke narratieve/vertellende constructie van de patiënt is cruciaal 

• De werking van therapie is afhankelijk van de match tussen de hulpverlener en de constructie van de 
patiënt 

• Er is geen ware behandeling (ómedische visie) 

• Zie artikel Wampold  
o Wampold is sterke voorstander van deze visie. “Het feit dat er zo weinig verschillen worden 

gevonden tussen verschillende vormen van psychotherapie, is een aanwijzig dat de 
specifieke technieken en niet zo veel tot toe doen.”  

o Het belangrijkste proces binnen de psychotherapie is het proces van ‘remoralisatie’ (cliënt 
verstaat wat hij/ zij doormaakt en weet wat hij/ zij hiermee moet gaan doen) 

 

Sociale aspecten 

Sociale factoren hebben een brede invloed: 

• Definiëring van normaal versus gestoord gedrag 
• Herkenning + erkenning van psychische stoornissen 
• Wordt stiefmoederlijk binnen diathesis stress modellen 

Sociale drivers van psychopathologie: 

• Ongelijkheid en discriminatie 
• Armoede en stress 
• Maatschappelijke tendensen 

o Bv.: cultuur met hoge focus op welzijn 
o Experiment: 2 groepen krijgen een onoplosbaar 

anagram als stress-inductie 
§ Groep 1 komt terecht bij een neutrale 

proefleider 
§ Groep 2 komt terecht bij een proefleider 

die welzijn belangrijk vindt (happy room) 
o Resultaat: mensen die in de happy room terecht 

komen en ook falen in de anagram-taak gaan veel 
meer rumineren dan de mensen die in de neutrale 
room terecht komen in combinatie met falen in de 
anagram taal 
 

 

Biopsychosociaal model: commentaar 

• In biopsychosociale visies is een biologische predispositie/kwetsbaarheid noodzakelijk 

• Veel discussie over biologie als oorzakelijke/noodzakelijke factor 

• Tegenbeweging na ‘decade of the brain’ à nieuwe paradigma’s 

 



NIEUWE PARADIGMA’S 

Power Threat Meaning Framework 

• We moeten anders kijken naar psychopathologie 
o You are experiencing a normal reaction to abnormal circumstances 

o Omstandigheden krijgen meer gewicht dan biologie/predisposities 

• In plaats van te vragen “wat is er mis met jou” à wat is er gebeurt met jou?; hoe heeft het je 
geraakt?; welke betekenis heb je er aan gegeven?; wat heb je moeten doen om te overleven? 

 

Evidence-based practice (EBP-model) 

• Benadrukt de relevantie van het informeren van patiënten over de beste opties voor diagnostiek, 
preventieve of interventiemogelijkheden volgens recent onderzoek 

• De clinicus moet de vraag van de cliënt continu relateren aan de huidige stand van onderzoek 

• 3 pijlers om evidence-based te werken 
1. De voorkeur van de patiënt in rekening brengen 
2. Men beschikt over klinische competentie 
3. Men beschikt over onderzoekskennis 

 

McFall: we moeten de klinische praktijk maximaal vorm geven op basis van de wetenschap 

• Psychologische diensten mogen niet aan het publiek worden verleend voordat aan vier 
minimumcriteria is voldaan: 

1. De geclaimde voordelen worden expliciet vermeld 
2. De geclaimde voordelen zijn wetenschappelijk gevalideerd 
3. Exacte aard van de dienst duidelijk beschreven 
4. Mogelijke negatieve bijwerkingen die zwaarder zouden kunnen wegen dan de voordelen, 

empirisch uitgesloten 
 

• Het primaire doel van doctoraatprogramma’s in de klinische psychologie, zijn zo competent mogelijk 
klinische wetenschappers voor te brengen 

o Je moet altijd denken in termen dat je een primair wetenschapper bent 
 

EBP en de klinische psychologie: kritiek 

• Groepsdata kan niet toegepast worden op een individu 

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

• Klinische ervaring en intuïtie zijn relevanter dan wetenschap 

• Consensus over doelen is essentieel in de klinische psychologie 

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

 

 

 



EBP en de klinische praktijk: belangrijke transitie-periode 

• Meerdere goede (gratis) databases voor handen 
o Vroeger: abbonement vooraleer mensen wetenschappelijke artikels kunnen lezen 

• Meer gedifferentieerde kennis voorhanden 
o Bijna alles is onderzocht, we kunnen zeer specifieke informatie verkrijgen 

• Meer handigheid en vertrouwdheid met ‘just in time kwowledge’ 
o Het idee over wat de beste behandeling is, veranderd constant doorheen de tijd 

• Verhoogde interesse in disseminatie (= verspreiding) 

• Open access tijdschriften (nadeel: predatory journals) 
o Bv.: specifieke review tijdschriften: tijdschriften met artikels die al gelezen zijn geweest door 

hoogwetenschappers waardoor je een groot vertrouwen kan hebben in de resultaten die 
worden vermeld 
 

EBP en de klinische praktijk: discussie 

• De huidige invulling van de evidence-based practice hebben een medische tint: het vergelijken van 
verschillende behandelpaketten 

o Er is minder aandacht voor klinisch relevante variabelen à is een probleem 
o Enorm veel variatie in wie de behandeling geeft 

• Multiperspectivisme versus ‘one ring that rules them all’ 

• Discussie over brede toepassing van EBP door overheid 
o EBP wordt verwatert als marketinglabel à het is niet dat iets EB wordt genoemd, dat het 

werkelijk zo is 
o “Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen het beste behandelen, op de goedkoopste 

manier?” 

 

GEDACHTENEXPERIMENT 

Er is een trein ontspoord met vele doden, jij moet als psycholoog ter plekke gaan en de mensen helpen met 
hun trauma. Je komt ’s avonds laat thuis en hebt intuïtief 
het gevoel dat je goed werk hebt geleverd, maar … 

• Mensen die de interventie niet hebben gehad doen 
het na 3 jaar veel beter dan mensen die de 
interventie wel hebben gehad (zie vierkantjes) 

• De mensen die de interventie hebben gevolgd zijn 
de psycholoog dankbaar, zonder te weten dat het 
veel beter gaat met de mensen zonder intervantie 

• Dus: emotionele trauma debriefing is niet goed 

 

Hoe valide is feedback? 
• Sociale wenselijkheid 
• Vergelijkingsmateriaal 
• Korte versus lange termijn effecten à briefing op korte termijn goed maar slecht op lange termijn 
• Er zijn slechts beperkte effecten van ervaring op de effectiviteit van therapie 

o We leren niet uit onze fouten 



2.4 WETENSCHAPPELIJKE AANPAK 

ILLUSTRTIE EMPRIRISCH ONDERZOEK: DEPRESSIE ALS COMPLEXE PUZZEL 

Tweelingenonderzoek Kentler 

Er zijn zeer veel verschillende manieren om tot een 
depressie te komen (bv.: genetisch risico, lage 
ouderlijke warmte, seksueel misbruik..) 

à Verschillende onderzoeksbenaderingen zijn 
interessant om ons meer te leren over een bepaald 
fenomeen 

 

WETENSCHAPPELIJKE KENNIS 

Ieder type onderzoek stelt specifieke vragen naar: 

• Het voorkomen van stoornissen 
• De etiologie (= de oorsprong) 
• De instandhouding 

o Welke invloed hebben distale 
factoren (bv.: onveilige hechting 
kind) op de instandhoudende (bv.: 
hechtingsproblemen binnen 
relatie) factoren? 

• De behandeling 
• De preventie 

 

Doelstellingen klinisch-psychologisch onderzoek: 

• Beschrijving van de ervaring (cruciaal voor fenomenologische benadering) 
• Predictie (wat zijn risicofactoren en risicopersonen) 
• Manipulatie (als we een factor veranderen, welk effect heeft dit op de psychopathologie) 

 

Stappen in onderzoek: 

 

 

 

 

 

 

 

à definiëren + categoriseren van gebeurtenissen en relaties 

à Wat zal er gebeuren onder specifieke condities? 

à Manipulatie van vastgestelde relaties 

à Inzicht in de causale factoren 



Kern dimensies van onderzoek: 

Individu ó populatie 

Beschrijvend ó manipulatie 

Kwalitatief ó kwantitatief 

Exploratief ó hypothesetoetsend 

 

BESCHRIJVEND ONDERZOEK 

Typen beschrijvend onderzoek 

• Case study 
• Observationele studies 
• Experience sampling 
• Interview/focusgroep 

 

1. Casestudy 

o Beschrijving van één cliënt waarbij de clinicus gedetailleerde informatie verzamelt over een 
individu met symptoombeschrijving, familie achtergrond, historische context etc 

§ Bv.: Sigmund Freud – casestudy Anna O. 
§ We krijgen een rijke beschrijving naar ervaringen en percepties 

o Casestudies zijn waardevol om hypotheses te genereren over wat belangrijke aspecten zijn 
die we later moeten onderzoeken 

o Casestudies kunnen zelf beperkt gebruikt worden om een bepaalde hypothese te 
ondersteunen/weerleggen 

§ Klinische interventies beginnen met een casestudy en gaan dan over tot de grote 
populatie 

§ Single case designs laten deels toe uitspraken te doen over effectiviteit van 
onderzoek (bv.: ABAB – geen behandeling (A) + wel behandeling (B)) 
 

2. Observationele studies 

o Dit soort onderzoek is een belangrijke bron aan informatie over de wijze waarop problemen 
zich manifesteren 

§ Bv.: ambulatore monitoring bij paniek 
§ Paniekstoornis à gaat er iets vooraf aan de aanval? 
§ Ambulatore monitoring zijn monitoren die je thuis kan dragen om informatie te 

krijgen over een aanval die zich onvoorspelbaar voordoet buiten de medische 
context 
 

3. Experience sampling 

o Moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving + voorspelling 
o Dataverzameling via… 

§ Elektronische dagboeken 
§ GSM 
§ In combinatie met fysiologische maten 



o Bv.: gevoel en gedachte 
§ We bekijken de associatie tussen gevoelens en gedachten bij een populatie die 

eerder depressief was, en een populatie die nooit eerder depressief was 
§ Resultaat: mensen die eerder depressief waren, zullen wanneer ze moe waren veel 

meer negatieve gedachten ontlokken dan mensen die nooit eerder depressief 
waren 

Ø Dit omdat mensen tijdens een depressie vaak uitgeput zijn en in de put 
zitten, en dus gedachten met gevoelens associëren 

 

Figuur: twee assen. Ruminatie as waarbij een hogere score 
staat voor minder ruminatie & een stemming as waarbij 1 
een positieve stemming en 10 een negatieve stemming 
voorstelt. Persoon in het blauw zit heel stabiel in de 
positieve stemming met weinig ruminatie. De persoon in het 
rood kent veel meer fluctuatie en veel meer 
onvoorspelbaarheid. Wanneer er weinig voorspelbaarheid 
in zit, spreken we van entropie.  

 

4. Interview/focusgroep 

o Binnen de klinische context is de beleving van cliënten/hulpverleners vaak essentieel 
o Er zijn grote hoeveelheden interviewmethoden beschikbaar 

§ Bv.: meer versus minder gestructureerd 
o Er is een variëteit aan kwalitatieve methoden om data te bekijken 

§ Bv.: tekstanalyse 
§ Bv.: thematische analyse 

 

CORRELATIONEEL ONDERZOEK 

• Hangen variabele X en variabele Y samen? 
o JA positief: wanneer de ene variabele stijgt, stijgt de andere (zelfde met dalen) 
o JA negatief: wanneer de ene variabele stijgt, daalt de andere 
o NEE: stijging/daling in de ene variabele heeft geen invloed op de andere variabele 

• Voordeel correlationeel onderzoek: nuttig en gemakkelijk als beginpunt voor onderzoek 
• Nadeel correlationeel onderzoek: laat geen uitspraken toe over de causaliteit 

• Drie soorten correlationeel onderzoek: 
o Cross sectioneel = meest gebruikte methode 
o Prospectief  
o Longitudinaal  

 

 

 



 
1. Cross sectioneel onderzoek 

o Men zoekt naar een verband op één moment in de tijd 
o Eenvoudig: is er een associatie tussen werkeloosheid en depressie? 
o Complex: op welke manier is facebook gelinkt aan depressie? 

 

Wat is de link tussen FaceBook Intensity (FBI) 
en depressie? 

à Netwerkanalyse: we hebben kijk op 
allemaal belangrijke tussenvariabelen 

à Hoe dikker de lijn tussen variabelen hoe 
sterker de associatie 

à Aangezien we geen zicht hebben op de 
richting van de verbanden, kunnen we geen 
uitspraken over causaliteit doen 

à Zorgt veel Facebookgebruik voor veel 
comparison? Of zorgt dat iemand die veel 
compared vaker op Facebook gaat zitten? 

 
 

2. Longitudinaal onderzoek 

o We volgen een persoon op gedurende lange tijd en doen verschillende meetmomenten om 
na te gaan of er veranderingen zijn 

o Waarom zijn longitudinale studies van cruciaal belang? 
§ We zitten met heel veel variabelen waarbij we weten dat die niet direct zorgt voor 

psychopathologie, maar het risico op langzaam verhoogt wordt. 
o Etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig 

o Deze kunnen we ook niet zomaar manipuleren (bv.: hechting met ouders) 

 
3. Prospectief onderzoek 

o Onderzoek waarbij men gaat kijken of een variabele gemeten op tijdstip 1 voorspellend is 
voor een andere variabele gemeten op tijdstip 2 

§ Bv.: gaat de hoeveelheid facebook gebruik voorspellend zijn voor depressieve 
klachten een jaar later 

§ Bv.: heeft iemands piekerstijl in jouw omgeving invloed op jouw kans op het 
ontwikkelen van depressie? à prospectief longitudinale studie 

o Onderzoek 
§ Men wordt random toegewezen aan een roommate om het jaar mee door te 

brengen 
§ Men meet op 2 tijdstippen de mate waarin mensen depressieve klachten hebben + 

de mate waarin ze piekeren 
§ Resultaat: significante relatie voor piekeren van roommate 1 en roommate 2 



 
à Cognitieve relatieve kwetsbaarheid 
blijft bij de personen ongeveer stabiel 
(.45) 

à Positieve correlatie in piekeren: 
wanneer roommate 2 meer piekert, is 
er ook een stijging in het piekeren van 1 

 

à Hetzelfde geldt voor 6 maanden 

 

 

 

 

 

Is piekeren een voorspeller voor het ontwikkelen 
van een depressie à JA 

• In een hoge stress situatie wordt de kans 
dat roommate 2 een depressie ontwikkelt 
hoger, puur omdat hij samen in een kamer 
zat met roommate 1 
 

• Wanneer hij niet in de kamer met 
roommate 1 zat, was de kans op depressie 
lager (rode lijn) 

MAAR: derde variabelen kunnen een rol spelen!! 

 

EXPERIMENTEEL ONDERZOEK  

• Experimenteel design 

o Manipuleren van een onafhankelijke variabele om het effect ervan te bekijken op de 
afhankelijke variabele 

o Random toewijzing in groepen 
 

• Quasi-experimenteel design 

o Hetzelfde als een experimenteel design, maar dan zonder random toewijzing 
o Bv.: hoe reageren met pathologie op manipulatie in tegenstelling tot mensen zonder 

pathologie 

 



“Is ruminatie altijd negatief?” 

• Kross et al. – perspectiefafname 
o Self-immersed perspective 

§ Ga terug in de tijd en plaats van de gebeurtenis en herbeleef het alsof het je weer 
overkomt (1ste persoonsperspectief) 

o Self-distanced perspective 
§ Neem een paar stappen terug en ga weg van je ervaring. Kijkt terug naar de situatie 

alsof het gebeurde in de 3de persoon 

 

 

Mensen die het zich weer moesten voorstellen in de 1ste 
persoon (immersed) ontwikkelen post-manipulatie meer 
negatief affect 

 

Mensen die het zich weer moesten voorstellen in de 3de 
persoon (distanced) ontwikkelen post-manipulatie minder 
negatief affect 

 

 

 

Voor-en nadelen experimentele manipulatie 

• Voordelen 
o Causale relaties aantonen à maar nog steeds complexe discussie hierover 

• Nadelen 
o Om goed experimenteel design te doen moeten we zeer gerichte omstandigheden hebben, 

wat een bedreiging is voor de ecologische validiteit 

o Ethische aspecten 
§ We kunnen de variabele “veilige hechting” niet zomaar manipuleren 

o Klinische /analoge populaties 
§ Je kan een experimentele manipulatie doen, maar dan weet je nog altijd niet of het 

gaat werken bij de klinische populatie  
§ Meestal gebruiken ze klinisch analoge populatie: mensen die dezelfde klachten 

hebben als de klinische populatie, maar die geen klinische vraag hebben = populatie 
die voldoende generaliseerbaar is 

Zijn experimentele manipulaties, therapie-effect studies? à deels 

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



INTERVENTIES 

Therapeutische uitdagingen → nood aan interventies die:  

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

Bijvoorbeeld: interventies bij ruminatie 

• tDCS = transcranial Direct Current Stimulation 
• rTMS = repetitive Transcranial Magnetic Stimulation 
• Piekertraining 
• Cognitieve controle training (CCT) 

o Weinig cognitieve controle, is meer risico op piekeren en zich minder kunnen concentreren 
waardoor bijvoorbeeld therapie minder goed binnenkomt 

o N-Back taak 
§ Komt de aangeboden stimulus overeen 

met de stimulus van N-posities terug? 
§ Je moet dit doen voor zowel de letters 

als voor het kleine vierkantje → dit 
maakt het belastend voor de cognitieve 
controle 

 

o APASAT 
§ Adaptive Paced Auditory Serial Addition Task 
§ Men moet een som van de laatste twee gehoorde stimuli maken 
§ Bv.: je hoort 3 en 8, je maakt hier een som van en komt tot 11, daarna hoor je 7 en 

dien je 15 te zeggen want 8 + 7 = 15 

 

§ Als je 4 keer een correct antwoord geeft, gaat het een beetje sneller, als je een fout 
antwoord geeft, dan gaat het wat trager 

Ø Adaptief interstimulus interval (ISI) 
Ø Tempo bij aanvang: 3000ms ISI 

§ 1 sessie = 15-20 minuten 
Ø Verschillende sessies over periode 

 

 



Vooruitgang na 10 sessies? à 3 
groepen vergelijken 

• Gezonde studenten 
• At-risk studenten 
• Voorheen depressieve 

patiënten 

Resultaat: alle groepen hebben een 
gelijke verbetering in de taak 

à Leeftijdseffect: vooruitgang trager 
indien ouder 

 

 

 

 

 

Waar in het depressieve proces wordt een CCT ingezet? 

 

 

AT RISK POPULATIE: VERHOOGDE SCORE OP RUMINATIE 

Methode:  

• 53 studenten die vaak rumineren 
• 10 CCT sessies versus actieve controle conditie (andere training) 
• We bekijken de directe effecten na 2 weken training + de effecten na 1 maand 

Resultaten: 

• Toename in werkgeheugen functioneren à afname in ruminatie 
• Minder gevoelig aan stressinductieprocedure in lab 
• 1 maand later tijdens examens: minder ruminatie! 

à Mooi voorbeeld van hoe je onderzoek in een lab kan doen en achteraf kan kijken hoe het invloed heeft op 
het leven 

 



AT RISK POPULATIE: VOORHEEN DEPRESSIEVE PATIËNTEN 

Methode: 

• 68 voorheen depressieve patiënten / in remissie 
• Dubbel blind onderzoek: niemand weet wie behandeling krijgt of controle groep 
• 10 sessies CCT versus actieve controle groep 
• Kijken naar effecten direct na de training en na 3 maanden 

Resultaten: 

• Op beide tijdstippen: daling van depressieve klachten en ruminatie 
• Na drie maanden: stijgende veerkracht en daling in residuele klachten 
• Completers only: dalende trend van cognitieve klachten en minder hinder in het dagelijkse leven 

 

 

Grafiek 1: y-as gemiddelde niveau van meest negatieve kant van rumineren (brooding)  
• Baseline zelfde niveaus  
• Gaat omlaag bij cognitieve controle training en blijft behouden bij follow-up  

Grafiek 2: depressieve klachten  
• Zelfde patroon als in grafiek 1 

Grafiek 3: maladaptieve emotieregulatie strategieën  
• Zelfde patroon als in grafiek 1 en 2 



 Grafiek 4: weerbaarheid  

• Effecten omgekeerd: hoe hoger de score, hoe hoger de weerbaarheid  
• Cognitieve controle training meer weerbaar 

 

VERVOLG? 

Kwalitatief onderzoek: 

• Voorheen depressieve personen  
• Beleving en ervaringen tijdens de interventie  
• Suggesties voor verbetering en toepassing  
• Aangepast online platform  
• Hoog en laag gamificeerde versie  
• Meer feedback en betrokkenheid 

 

 

Kwaliteitsvereisten:  

• Preregistratie (clinial.trails.gov)  
o Voor elke interventie moet er van tevoren gezegd worden welke trail ze gaan doen, hoe ze 

het gaan doen en wat ze verwachten  
o Is essentieel voor publication bias: niet enkel mooie resultaten publiceren  

• Replicatie  
• Meta-analyse  
• Meer samenwerking 

 



THEORIE 

Vanuit de hypothese-deductieve methode => veel aandacht voor testing 

Weinig voor het opbouwen van sterke theorieën 

• Theorie is vaak afwezig 

• Theorie is latent aanwezig 

• Er zijn veel ‘zwakke’ theorieën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ALGEMENE KLINISCHE VAARDIGHEDEN 
3.1 SITUERING 

Stadia in de hulpverlening… 

1. Opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen 
o Inzicht krijgen in de problemen volgens cliëntperspectief 

2. Assessment: het koppelen van het cliëntperspectief aan het expertperspectief 
o Wat is de concrete hulpvraag? 

3. Gezamenlijk therapiedoelstellingen opstellen + selecteren en implementeren van een strategie 

4. Evaluatie en beëindigen 

Diagnostiek/ assessment = een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als bedoeling een zorg op 
maat te creëeren en te evalueren 

• Men schetst een uniek en gedetailleerd beeld van de cliënt en zijn context 
• Diagnostiek (evalueren van de ernst van de problemen) staat in dienst van de behandeling 

 

DOELEN VAN HET EERSTE GESPREK 

• Werkrelatie-vertrouwensrelatie installeren 

• Globale probleemverkenning 
o Wat speelt er zich af in de brede zin? 

• Eerste ordening problemen 
o Structuur in de chaos brengen 

• Duidelijkheid verschaffen 
o De cliënt heeft het recht te weten wat jouw manier van werken is 

• Issues die directe aandacht vereisen 
o Bv.: zelfmoordrisico, mishandeling, etc. zijn zaken waar we alert op moeten zijn en die 

onmiddelijke aandacht verdienen binnen therapie 
 
 
 
 

3.2 BASISHOUDING 

Client-centered therapy Rogers: 

• Basisprincipe: iedereen heeft een inherente tendens om te streven naar groei en zelfrealisatie 

• Deze tendens realiseert zich wanneer individuen toegang hebben tot condities die de groei 
bevorderen 

o Deze condities bevinden zich zowel binnen als buiten therapie 
o Binnen de therapie zijn 3 condities nodig voor groei 



3 condities voor groei binnen therapie: 

1. Empathie 
2. Echtheid 
3. Onvoorwaardelijke acceptatie 

à Er is eensgezindheid over de noodzaak van deze drie factoren 

à Maar discussie over de condities of deze wel voldoende zijn voor verandering 

 

EMPATHIE 

= “(..) the therapist’s sensitive ability and willingness to understand clients’ thoughts, feelings, and struggles 
from their point of view” 

Belangrijke en noodzakelijke facetten 

• Intrapersoonlijke beleving door therapeut 
o Leef je in in het verhaal van de cliënt, probeer zijn standpunt in te nemen 

• Communicatie door therapeut 
o Communicatie van empathie heeft invloed op de groei (bv.: “ik zie dat je er verstand van 

hebt, de meeste mensen…) 

o De intrapersoonlijke beleving moet overeenkomen met wat je communiceert: zeg geen 
dingen die je niet voelt 

• Receptie door cliënt 
o Hoe gaat de cliënt er mee om, op het moment dat je dingen communiceert? 

 

Intrapersoonlijke vaardigheden zijn GEEN trait, het is niet iets wat je wel/niet hebt 

• Het moet niet altijd op 100% staan 
• Per persoon verschillend, afhankelijk van: 

o Kenmerken cliënt 
o Kenmerken setting 
o Interactie kenmerken cliënt en hulpverlener 
o Leergeschiedenis van de hulpverlener 
o … 

 

De basishouding die we in therapie moeten aannemen, is dat we mensen helpen zichzelf te helpen 

• We moeten de maximale autonomie van de persoon respecteren 

 

Wat is daarvoor belangrijk? 

1. Vooral willen begrijpen, verandering komt daarna 
o Veel beginnende therapeuten maken de fout dat ze de druk voelen bij de eerste sessie al 

verandering bij de cliënt dienen te brengen maar hierdoor begrijpen ze de client zijn verhaal 
niet 



2. Actief luisteren naar de cliënt 
o Ook naar zijn sterke kanten luisteren! 

3. Concretiseren 
o Heel veel emotionele acties vinden we terug in concrete situaties 

 

Empathie heeft drie componenten: 

1. Cognitief: actief bezig zijn met de cliënt en aandacht geven 

2. Affectief: het verhaal van de cliënt brengt emoties op 

3. Gedrag: niet te veel op de gsm/computer à open houding 

à Empathie kan zowel verbaal als non-verbaal worden gecommuniceerd 

 

Verbaal Non-verbaal 

o Toon verlangen om te begrijpen vanuit het 
referentiekader van de cliënt 

o Praat over wat belangrijk is voor de cliënt 

o Refereer aan de gevoelens van de cliënt (= 
primaire empathie) 

o Refereer aan impliciete boodschappen van 
de cliënt (= additieve empathie) 

o Oogcontact 

o Naar voor leunen 

o Naar cliënt kijken 

o Open arm positie 

o Spiegel het non-verbaal gedrag van de 
cliënt!  

 

ECHTHEID 

Hulpverleners zijn getraind om professioneel te zijn, echtheid refereert naar het mens zijn en samenwerken 
met de cliënt 

• Men is zichzelf zonder een rol te spelen 
• Draagt bij tot therapeutische relatie: kleinere emotionele afstand 

Belangrijke facetten 

1. Rolgedrag 
2. Congruentie 
3. Spontaniteit 
4. Openheid  

(1) Rolgedrag versus jezelf zijn 

• Echtheid wanneer de rol, autoriteit en status niet over beklemtoond worden 
o Kan overbodige emotionele afstand creëeren 
o Intimidatie van cliënt 

• Hulpverlener die zich goed voelt bij de cliënten en geen rol op zich hoeft nemen om zich comfortabel 
te voelen 

 



(2) Congruentie 

• Woorden, gedrag en gevoelens van de hulpverlener zijn consistent 
• Het onder ogen zien van negatieve én positieve gevoelens tijdens de sessie en zich daar consistent 

naar gedragen 
o Anders risico op inconsistent gedrag 
o Bv.: negatieve gevoelens (bv.: irritatie aan cliënt) niet uiten maar wel afstandelijk reageren 

 

(3) Spontaniteit 

• De vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder artificieel gedrag 
• Tactvol omgaan met de cliënt zonder over alles bedachtzaam te zijn 
• Betekent niet dat hulpverleners elke gedachte/gevoel moeten verbaliseren 

 

(4) Openheid & zelfonthulling 

Openheid 

• Vaardigheid om open te zijn over jezelf 

o Een complexe vaardigheid die met voorzichtigheid moet worden gebruikt! 

• Meestal kiest de hulpverlener om verbaal iets over zichzelf te vertellen, maar er is ook een continue 
stroom van non-verbale informatie waarvoor minder “gekozen” wordt 
 

Zelfonthulling 

• De soort informatie over zichzelf kan variëren 
o Demografisch (waar je ergens woon) versus persoonlijk 

§ Persoonlijke informatie: vaak parallel aan de gevoelens van de cliënt 
• Bv.: ik voel ook niet alleen positieve gevoelens t.o.v. mijn kinderen 
• Bv.: ik ben ook wel eens verrst geweest door de sterk positieve gevoelens 

die ik had t.o.v. een goede vriend 
 

o Positief versus negatief 
§ Positief: persoonlijke sterkten en succeservaringen 
§ Negatief: persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringen 

 

• Redenen om zelfonthulling te gebruiken 
o Open en faciliterende sfeer creëren 
o Reduceren van de afstand t.o.v. de cliënt 
o Zelfonthulling bij de cliënt bevorderen 
o Perceptie op probleem en gedrag bij cliënt veranderen 

 

Basisregels rond wat, wanneer en in welke mate informatie over het zelf wordt gegeven 

• Breedte: beter moderaat/cumulatief dan te veel (te veel met zichzelf bezig) of weinig (afstand) 



• Duur: tijd die wordt gespendeerd 
o Te veel geeft te weinig tijd aan cliënt 
o Capaciteit van de cliënt om iets uit zelfonthulling te halen 

 

UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD 

= de vaardigheid om de cliënt te accepteren als een persoon met waarde en waardigheid 

Vier componenten: 

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

 

(1) Betrokkenheid 

• Wil om met de cliënt te werken en interesse hebben om dit te doen 
o Basis: op tijd zijn op afspraak, tijd vrijmaken, vertrouwen respecteren, privacy voor cliënt 

reserveren  
o Barrières: gebrek aan tijd tijdens sessie of empathische vaardigheden opgebruikt op einde 

van de dag 
 

(2) Begrip 

• Cliënt voelt zich gerespecteerd doordat therapeut probeert te begrijpen en is bezorgd rond 
problemen 

o Actief luisteren: parafraseren en reflecteren 
o Respect voor wat de cliënt belangrijk vindt 

 

(3) Aanvaarding 

Niet veroordelend 

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

• Hulpverlener moet de gedachten/gevoelens die de cliënt bij zichzelf te weeg brengt nagaan (voel ik 
mij op mijn gemak?) 

• Ga uit van de goede wil van de cliënt 
o Weerstand is geen teken van kwade wil 

• Aanvaarding betekent niet dat je alle gedrag tolereert 
o Er is een onderscheid tussen intenties en werkelijk gedrag 

• NIET onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van de cliënt serieus nemen en de cliënt 
helpen eisen aan zichzelf te stellen 

 



(4) Warmte en nabijheid 

Wanneer nabijheid niet aanwezig is in de therpautische relatie, is er van beide kanten onzekerheid 

Bij nabijheid reflecteert de hulpverlener de gedachte, gevoel en gedrag van… 

1. De hulpverlener 
o “Blij u te zien; sorry, ik kan niet goed volgen, laat we het nog eens overlopen, …” 

2. De cliënt 
o “Je lijkt zenuwachtig en wat onwennig om rond dit onderwerp te praten; Je lacht nu, je moet 

er heel blij om zijn” 

3. De relatie 
o “Ik ben blij dat je dat met mij kan delen, ik heb het gevoel dat we ergens geraken vandaag” 

Nabijheid is niet een doel op zich, maar een middel in opbouw in de therapeutische relatie 

 

Nabijheid is bruikbaar bij overdracht en tegenoverdracht 

• Twijfel bij cliënt à …het voelt aan alsof je je woorden wikt en weegt 

• Vijandigheid, irritatie à ...ik voel me behoorlijk geïrriteerd omdat je niet op de afspraak verschijnt 

• Aantrekking à …het is goed dat je me mag, maar ik vraag me af of het ons nu niet tegenhoudt de 
dingen te vertellen zoals ze zijn 

• Vastzitten, gebrek aan richting à …op dit moment heb ik de indruk dat we vastzitten 

• Spanning à …ik ben er me van bewust dat we nu beiden met een vervelend gevoel zitten 

 

Bij de basisvaardigheden van een therapeut, valt een onderscheid te maken tussen twee hoofdklassen 

• Luistervaardigheden 
• Regulerende vaardigheden 

 

3.3 LUISTERVAARDIGHEDEN 

Het gaat om actief luisteren, waarbij de hulpverlener door (kleine) acties en interventies aan de cliënt laat 
merken dat hij volgt wat deze zegt. Ook vallen er onder ‘luisteren’ acties die de cliënt stimuleren om verder te 
vertellen en  om zijn informatie overzichtelijk malen 

Enkele basisregels wat betreft luisteren… 

Basisregel 1: om een dynamische gesprekspartner te vormen, dien je dynamische luistervaardigheden te 
ontwikkelen 

Ons verlangen om gehoord te worden 

• We staan te weinig stil bij luisteren 
• Het is pijnlijk als mensen niet luisteren à vooral bij belangrijke anderen (vrienden, familie..) 
• Veelvuldig geconfronteerd met mensen die niet luisteren 

o Eerder regel dan uitzondering 
o Neiging om bij heftige emoties minder te luisteren en emoties te dempen 



Basisregel 2: je bent een egoïst en je luistert slecht 

Belangrijke functie van luisteren 

• Informatie verzamelen 
• Bearing witness 

o Steun 
o Helpen heftige emoties te hanteren 

• Gehoord worden = serieus genomen worden 
• Geruststellen ≠ luisteren 

Waarom luisteren mensen niet/slecht? 

Verschillende redenen voor niet luisteren: 

• Worsteling om onze eigen noden opzij te zetten 
• Therapie = eerst luisteren dan veranderen 
• Niet zwijgen: luisteren is in functie van één persoon 
• Vaak semi-luisteren 

 

Basisregel 3: luisteren kan je leren/trainen 

Hoe kan ik beter luisteren? 

• Niveau van luisteren 
o Aandachtig luisteren 
o Empathisch luisteren 

à Luisterresponsen 

Niet-selectieve luistervaardigheden, 
aandachtgevend gedrag 

• Non-verbaal gedrag 

• Verbaal volgen 

• Gebruikt van stilte 

Selectieve luistervaardigheden • Vragen stellen 

• Parafraseren 

• Reflecteren 

• Concretiseren 

• Samenvatten 

Regulerende vaardigheden • Opening gesprek 

• Begincontract sluiten 

• Situatie verduidelijken 

• Hardop denken 

• Gesprek afronden 

Niet-selectief = de hulpverlener oefent weinig invloed uit op de inhoud van het verhaal van de cliënt. We 
stimuleren de cliënt om vrijuit te praten 

Selectief = we gaan bepaalde aspecten van het verhaal van die cliënt selecteren omdat die belangrijk is 



NIET-SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN 

Verschil tussen een vriend die naar je verhaal luistert en een therapeut die naar je luistert 

• Therapeut is, net als de vriend, één en al oor maar zijn aandachtgevend gedrag mag niet geheel 
ongereflecteerd zijn. Waarom niet? 

o Spontane uitingen hebben naast een positieve ook een negatieve invloed op het verloop van 
het gesprek 

o De therapeut moet zijn professionele handelen kunnen verantwoorden tegenover een forum 
van beroepsgenoten 

Non-verbaal gedrag 

• De gelaatsuitdrukking 
o Kan voor de cliënt stimulerend of remmend werken 
o Opmerkelijkste gelaatsuitdrukking: glimlach à doseren!! 
o Hulpverlener kan uit 2 strategieën kiezen 

§ Gelaatsexpressie bewust manipuleren à in situaties wanneer het niet passend is te 
zeggen wat je ‘echt’ vind 

§ Gelaatsuitdrukking wordt bepaald door wat er écht in hem om gaat 
 

• Oogcontact 
o Fixatie = cliënt kan zich angstig voelen 
o Vermijden = cliënt heeft gevoel dat HV niet betrokken is 

 
• Lichaamstaal 

o Ontspannen houding HV à ontspannend effect op cliënt 
o Wekt meer vertrouwen 

 
• Aanmoedigende gebaren 

Verbaal volgen 

• Opmerkingen van HV sluiten aan bij wat cliënt gezegd heeft 
• Eigen gedachten opzij zetten en in situatie van cliënt inleven 
• Kleine aanmoedigingen: laat merken dat je geïnteresseerd bent en moedigt aan verder te vertellen 

 

Gebruik van stiltes 

We maken onderscheid tussen verschillende soorten stiltes 

1. De stilte waarin de cliënt meent uitgepraat te zijn en van de hulpverlener en reactie verwacht. 
Maar de hulpverlener had meer woorden van de cliënt verwacht 

o Bv.: Michiel heeft een studieprobleem en verwacht een advies, er ontstaat een stilte omdat 
de hulpverlener dat advies niet meteen geeft. Zij wil dat Michiel nog verder praat 
 

2. De stilte die ontstaat omdat de cliënt is uitgepraat en de hulpverlener niet goed weet hoe het 
verder moet 

o Lastigste situatie voor hulpverlener: idee dat we met een oplossing moeten komen 
o Congruent zijn en zichzelf + de cliënt voorthouden dat de zaak even vastzit à kan cliënt zelfs 

opluchting geven dat HV ook niet zomaar alles kan oplossen! 



3. De stilte die ontstaat als het verhaal van de cliënt stokt 
o Drie redenen voor plotse stilte tussen verhaal 

I. Cliënt is bezig met iets te bedenken, hoe kan ik best iets uitleggen? 

II. Het valt de cliënt moeilijk om verder te praten. Begrip en aanmoediging kunnen in 
zo’n situatie het beste helpen + veilige sfeer scheppen 

III. Hij weet gewoon niet wat hij verder nog kan vertellen over het onderwerp 
 

SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN 

Vragen stellen 

Doelstellingen 

• Cliënt aanmoedigen om meer te vertellen 
• Accuraatheid checken van wat je als hulpverlener hoort 
• Vage onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleerd conclusies te trekken 

4 stappen: 

1. Inhoud (non) verbale boodschap identificeren 
2. Nagaan of er vage/ambigue delen in de boodschap zitten 
3. Open of gesloten vraag 
4. Een gepast begin formuleren 

• Hoe-vragen: je krijgt brede beschrijvingen 
• Waarom-vragen: je vraagt voor een verantwoording 

5. Ga effectiviteit van de vraag na 

 

Open vragen = cliënt kan vanuit zijn eigen referentiekader praten + zelf de richting van het gesprek bepalen 
• Kunnen we vragen 

o Aan het begin van het gesprek (“waarvoor bent u hier gekomen?”) 
o Tijdens het gesprek (“wat bedoel je daarmee?”) 

• Onderscheid tussen 
o Open vragen die aansluiten bij wat de cliënt heeft gezegd 
o Open vragen die over een nieuw onderwerp gaan 

 

Gesloten vragen = weinig ruimte om een eigen antwoord te formuleren met eigen inbreng 
• Nadelen 

o Cliënt wordt beperkt in zijn uitingen 
o Ze zijn vaak suggestief, komen voort uit een vooropgezet idee 
o Cliënt voelt zich minder verantwoordelijk voor wat besproken wordt 

• Toch soms nuttig om een moeilijk onderwerp voor de cliënt te beginnen 

 

 

 

 



Parafrase 

Boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief – parafraseren) en gevoel (affectief – reflecteren). De parafrase 
heeft betrekking op de inhoud. Het is het kort in woorden weergeven van het belangrijkste wat de client heeft 
vertelt. 

Doelstelling: 

• Cliënt helpen focussen op de inhoud van de boodschap 
• De inhoud van de boodschap benadrukken als aandacht aan gevoelens ongepast is 
• De cliënt merkt dat er geluisterd wordt 
• De hulpverlener gaat na of hij de cliënt goed begrepen heeft 

Verschilt van herhalen = belangrijkste inhoud van de boodschap herformuleren om het verhaal van de cliënt 
beter te internaliseren 

Stappen: 

• Luisteren en herinneren wat de boodschap van de cliënt was 
• Identificeer inhoud 
• Gepaste beginzin ontwikkelen 
• Hervertaal inhoud in eigen woorden à neem een veronderstellende toon aan 
• Effectiviteit van de parafrase nagaan 

Bijvoorbeeld: "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?"  

 

Reflecteren van gevoel 

Voegt een emotionele toon toe à moeilijke vaardigheid! Emoties zijn niet altijd goed te herkennen 

We kunnen een gevoel afleiden uit de inhoud van de boodschap maar ook op de manier waarop het wordt 
verteld. 

Doelstelling 

• Cliënt aanmoedigen om meer over gevoelens te praten 
• Het gevoel geven dat zijn gevoelens geaccepteerd worden 
• Cliënt haar gevoelens intens laten beleven 
• Cliënt helpen meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren 

Stappen 

1. Luisteren naar de aanwezigheid van gevoelens 
• Luister naar affectieve woorden in de boodschap van de cliënt 
• 7 grote categorieën van gevoelens: woede, angst, verdriet, geluk, onzekerheid, sterkte en 

zwakte 

2. Emoties uit non-verbaal gedrag detecteren 

3. Verbaal teruggeven van de emoties door de hulpverlener 
• Niet enkel het type emotie, maar ook de sterkte (bv.: nogal, een beetje, sterk…) 



4. Start reflectie met een gepaste opening 
• “het klinkt alsof…” 
• “voor mij is het duidelijk dat…” 

5. Context of situatie waarin de emotie voorkomt beshcrijven 

6. Ga effectiviteit reflectie na 

 

Onderscheid tussen: 

• Enkelvoudige (ik ben blij/ik ben verdrietig) en meervoudige (boos én beschaamd) gevoelens 

• Het onderwerp van de gevoelens: de cliënt zelf, een andere persoon, een gebeurtenis 
• Actuele gevoelens versus vroegere gevoelens 

 

Concretiseren 

Uiterst belangrijke vaardigheid à samenstelling uit eerder besproken vaardigheden 

We trachten de cliënt zo nauwkeurig en precies mogelijk over de problemen te laten vertellen à om dit te 
bereiken moet de hulpverlener zelf concreet en genuanceerd zijn in zijn taalgebruik. 

Waarom is het van belang? 

• We hebben de neiging om de verhalen en problemen van mensen snel te begrijpen 
• Cliënten hebben vaak de neiging om hun problemen in vage en abstracte bewoordingen te verpakken 
• Mensen zijn het niet gewend zich erg genuanceerd uit te drukken 

Doelstelling 

• Begrijpen van de unieke facetten van een persoon in de relevante context 
• Verduidelijking van ambiguïteit (alles gaat slecht) 
• Scherper zicht voor hulpverlener en cliënt 

Hoe? 

• ”Kan je een voorbeeld geven?” 
• ”Wat bedoel je precies met…” 
• Zelfcheck: Kan ik het voor me zien 

 

Concretiserende vragen kunnen ook betrekking hebben op de tijdsdimensie, we maken een onderscheid 
tussen antecedenten en consequenties 

• Antecedenten: “Heb je een idee wanneer en hoe dat gekomen is?” à wat ging er vooraf aan de 
situatie? 

• Consequenties:  “Hoe denk je dat het verder zal gaan?” à wat gebeurde er na de situatie? 
 

 

 

 



Samenvatten 

Wat de cliënt steeds herhaalt, of in grote intensiteit aanbrengt 

Doelstelling 

• Verschillende elementen van een boodschap van een cliënt samenbrengen 
• Thema of patroon identificeren (zie voorbeeld hieronder) 
• Het aan één stuk doorpraten onderbreken 
• Om vooruitgang te bespreken 

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

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

 

Stappen 

1. Luister en herinner de booschap of serie boodschappen over de tijd 
2. Identificeer een patroon, thema of verschillende elementen die samen horen 
3. Selecteer een gepaste beginzin met ‘jij’ of de naam van de cliënt 
4. Selecteer eigen woorden die het thema/patroon weergeven à ook hier een veronderstellende toon! 
5. Ga de effectiviteit van je samenvatting na 

 

Enkele opmerkingen over de timing van een samenvatting, ze zijn bij uitstek geschikt op volgende momenten: 

• Wanneer de HV na een lange en verwarde woordenstroom van de cliënt behoefte heeft alles op een 
rijtje te zetten. 

• Als de cliënt klaarblijkelijk alles verteld heeft wat voor hem van belang is 

• Aan het eind van een gesprek, wanneer cliënt en HV behoefte hebben aan overzicht 

• Aan het begin van een volgend gesprek, om de draad van het gesprek weer op te pakken 

 

REGULERENDE LUISTERVAARDIGHEDEN 

Terugkoppeling naar doelen 

De hulpverlener doet aan procesbewaking: we stellen voortdurende doel-terugkoppelingsvragen 

• Het is essentieel om helder te krijgen wat het doel van de therapie is 
o Er worden vaak haalbare subdoelen opgesteld 
o Oorspronkelijke doelen kunnen worden bijgesteld ‘is het haalbaar?’ 

• Zorgt voor gedeelde verantwoording 
o Cliënt en HV reflecteren beide of de problemen zijn verheldert 

§ Indien ja: eerste fase van hulpverleningsproces wordt beëindigt + er wordt een 
nieuw contract gesloten waarin afspraken worden vastgelegd over de volgende te 
bereiken doelen 
 



Situatie verduidelijken 

Ook vorm van procesbewaking 

• Het herstellen van de therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discrepanties of problemen 
• Middelen 

o Meta-gesprek à er vind een gesprek over ‘het gesprek’ plaats 
§ We nemen afstand van het onmiddelijke gesprek (eerste niveau) dat gericht is op de 

hulpvraag van de cliënt 
§ Maar we blijven wel binnen de grote ovaal van samenwerking (tweede niveau) 

o Sessian Rating Scale à op einde van sessie geeft HV aan of hij en cliënt op dezelfde 
golflengte zaten en dezelfde doelstellingen voor ogen hadden 

 

De hulpverlener merkt op dat iets niet spoort met de afgesproken gang van zaken, we doen aan situatie-
verduidelijking in zeven stappen: 

1. Parafrase / gevoelsreflectie om te laten merken dat je snapt wat de cliënt wil 
o Bv.: “ik merk dat je radeloos bent en wil dat ik een oplossing voorleg” 

2. Metacommunicatie over het misverstand in het onmiddelijke gesprek 
o Bv.: “het lijkt me goed dat ik daar wat meer over zeg, het is nodig omdaar met elkaar 

duidelijkheid in te krijgen” 

3. Mededeling over wat de hulpverlener niet wil en waarom niet 

4. Mededeling over wat de hulpverlener wel wil en waarom 

5. De hulpverlener vangt de reactie van de cliënt op met parafrases of reflecties 
o Bv.: “mijn antwoord stelt je wel een beetje teleur he?” 

6. Afspraak maken over herstelde aanpak volgens stap 4 

7. Terug naar het onmiddelijke gesprek en de vraag die daar laatst aan de orde was 

 

Hardop denken 

We benoemen gedachten die er toe doen, past bij de ‘transparantie’ en ‘echtheid’ van de hulpverlener 

Vier functies 

• Helpend voor de samenwerking 
• Biedt veiligheid voor de cliënt, werkt angstverminderend  
• Voorbeeldwerking 

o Wanneer een therapeut hardop nadenkt, zal een client dit soms ook ongemerkt gaan doen 
o Cliënt kan van het hardop nadenken leren hoe de HV met een probleem omgaat  

• Hardopdenken helpt pijnlijke situaties in het gesprek te voorkomen 

 

Aflsuiten van het gesprek 

• Tijdsbewaking: houd je tijd in de gaten 

• Nadenken over wat te bespreken 
o Bv.: niet goed om in de laatste 5 minuten nog aan traumaverwerking te doen 

• Time management & afronding 



PROBLEEM-NUANCERENDE VAARDIGHEDEN  

• Luisteren: reflecteert hoe de cliënt zichzelf begrijpt 
• Actie respons: reflecteert hoe de hulpverlener de problematiek begrijpt 

Doelstelling 
• Cliënten de noodzaak tot actie en verandering helpen inzien vanuit een objectief referentiekader 

Er zijn verschillende probleem-nuancerende vaardigheden… 

Intepreteren 

• Psychologische interpretatie vanuit een theoretisch kader (ó alomtegenwoordig interpreteren) 
o Zo consequent mogelijk de gegevens van de cliënt plaatsen in het kader van een 

psychologische theorie, die het best past bij onze doelen in het gesprek 
o We zoeken niet naar de waarheid maar naar wat werkt bij de cliënt 

2 soorten interpretaties 

1. Interpretaties binnen het referentiekader van de cliënt = wat vaag geweten is door de cliënt 
2. Interpretaties buiten het referentiekader van de cliënt = verrassende inzichten die nog nooit in de 

cliënt zijn opgekomen 

 

Wanneer interpreteren? 
• In fase van probleemnuancering liefst nog geen interpretaties delen. Waarom? 

o Met vroegtijdige interpretaties zit je vaak op het verkeerde spoor 

o Terughoudendheid is gewenst, we willen dat de cliënt zelf zo veel mogelijk tot 
herinterpretatie van de gegevens komt 

o De relatie met de cliënt is misschien nog niet zo stevig gevestigd 

 

Doelstelling 

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

• Gedrag van de cliënt op een alternatieve manier bekijken 

• De cliënt zijn begrip rond zijn eigen problematiek doen verhogen als basis voor verandering 

 

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.” 

 

 

 



Reactie cliënt 

• Kan gaan van expressie van groter begrip rond het zelf en emotionele opluchting tot stilte 

• Bij hostiliteit (vijandigheid) is het beter om het onderwerp even te laten rusten en er eventueel later 
op terug te komen 

• Gebruik van metaforen vaak zeer bruikbaar 

 

Basisregels interpretatie 

• Timing zeer belangrijk 
o Niet in de eerste contacten, enkel wanneer de cliënt er klaar voor is 

§ Hij zou de interpretatie zelf moeten kunnen maken 
o Tijdstip in de sessie: best in begin of midden van de sessie zodat er voldoende tijd is voor 

verdere bespreking 
• Check of de interpretatie gebaseerd is op wat de cliënt zegt en niet gebiased is door oordelen 

hulpverlener 
• Taal en toon zijn belangrijk: best ik-boodschappen gebruiken  

 

Stappen in interpreteren 

1. Detecteer impliciete boodschappen van de cliënt 

2. Hoe past deze impliciete boodschap binnen een theoretisch kader? 

3. Wat zijn positieve aspecten van het probleem waar de cliënt controle over heeft? 

4. Gebruik woorden die matchen met de woorden van de cliënt 

5. Ga de effectiviteit van je interpretatie na 

 

Nuancerende empathie 

Verschilt van de minder vergaande ‘empathie’, omdat het deel uitmaakt van de groep interpretaties die buiten 
het referentiekader van de cliënt liggen maar tegelijkertijd een scherpere of constructievere kijk op het 
probleem geven. 

Hoe kunnen we nuancerende empathie tot uitdrukking brengen? 

1. Bij het luisteren naar het verhaal, kan de HV gebruikmaken van de context van het verhaal 
• Puzzelstukjes in elkaar proberen steken 

2. De toon waarop de cliënt iets zegt en de hele manier waarop hij zich uitdrukt levert belangrijke 
informatie à onuitgesproken gedachten kunnen worden aangehaald 

3. Toepassen vaardigheid ‘samenvatten’ 

 

 

 

 

 



Confronteren (= versterkte vorm van nuancerende empathie) 

Hulpverlener beschrijft discrepanties, gemengde boodschappen die duidelijk worden vanuit gevoelens, 
gedachten en gedrag van de cliënt. De interpretatie ligt zo ver van het referentiekader van de cliënt dat een 
schokeffect kan ontstaan 

Discrepantie kan te maken hebben met: 

• Verschil verbaal en non-verbaal gedrag 

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

• Verschil twee verbale boodschappen (Ik hou echt van mijn zoon hoewel hij nagel aan mijn doodskist 
is) 

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

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

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

 

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

Waar moeten we op letten: 

• De motivatie om de cliënt te confronteren mag niet aanval of frustatie zijn, wel om de cliënt vooruit 
te willen helpen 

• Focus op de inconsistentie van het probleem, niet de persoon 

• Let op non-verbaal gedrag à je mag niet beoordelend zijn, heb een rustige en accepterende toon 

• Geef specifieke voorbeelden, wees niet vaag 
o Niet: “Je wil dat mensen je graag hebben, en je stoot ze af” 
o 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” 

• Wees exploratief, niet corrigerend 
o “Wat ik niet goed begrijp is dat…” 

• Confronteer enkel als er voldoende vertrouwen is in de relatie 

• Tijd is zeer belangrijk bij confrontatie 
o Confronteer enkel op het moment dat de cliënt er iets mee kan aanvangen 
o Geef na de confrontatie tijd genoeg voor reactie en discussie 
o Niet te vaak confronteren na elkaar 

 

Confrontatie kan defensieve reacties uitlokken: 

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

• HV overtuigen dat zijn/haar visie fout is 

• Belang van onderwerp devalueren 

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

• Akkoord gaan, maar geen gevolg geven 

• Onzekerheid tonen 

 



Stappen in confronteren 

1. Zoek naar discrepanties of gemengde boodschappen 

2. Probeer verschillende elementen in de discrepantie samen te vatten 
• Gebruik en in plaats van maar 

3. Om confrontatie beter te laten aankomen, gebruik woorden van de cliënt 
4. Ga de effectiviteit van de confrontatie na 

Doe niet enkel aan weak confrontation, maar ook aan strength confrontation à laat de cliënt zijn sterke 
punten leren ontdekken 

• Eerst confrontatie slechte punten, daarna confrontatie pluspunten à geloofwaardiger 

 

Positief her-etiketteren 

Een nieuwe, positievere betekenis geven aan de oorspronkelijk als negatief beleefde onderdelen van een 
probleem. Het gaat niet om de benadrukking van gezonde aspecten, er wordt getracht om aan de klachten en 
symptomen een gunstige betekenis toe te kennen. 

Doelen 
• Persisterende schuld/schaamte verminderen 
• Verander-bereidheid vergroten 
• Belang voor de therapeutische relatie 

 

Werkwijze 
• Leren kijken naar positieve aspecten 
• Hulpmiddel: intenties eerder dan gedrag 
• Moet gemeend zijn 
• Sluit aan bij compassie 

 

Wanneer positief her-etiketteren? 
• Als de cliënt zelf een verklaring geeft die volgens de HV disfunctioneel zijn en tot gevolg hebben dat er 

geen verandering optreedt in de problematische situatie  

• Als de cliënt helemaal geen verklaring heeft voor wat als problematisch wordt gezien (“Ik begrijp niet 
waarom ik me zo gespannen voel”) 
 

Informatie geven 

Doelstellingen 

• Alternatieven identificeren 
• Alternatieven evalueren 
• Mythes doorprikken 
• Cliënten motiveren om dingen die ze vermijden te exploreren 

Verschilt van uitleg geven! 

Psycho-educatie: uitleg stoornis en aanpak 



Wanneer? 

• Ga na welke info cliënt reeds heeft 
• Ga na of deze info valide, waar, voldoende,.. is 
• Wacht op cues van cliënt 

Wat? 

• Ga na welke info nuttig is voor cliënt 
• Baseer je op betrouwbare en valide bronnen 
• Structureer informatie 

Hoe? 

• Vermijd vakjargon 
• Geef volledige info (ook negatieve dingen) 
• Doseer: geef niet teveel informatie 
• Vraag naar gevoelens/bias cliënt t.a.v. info 
• Gebruik pen en papier 

 

Eigen voorbeelden 

De hulpverlener deelt iets van zijn eigen betekenisvolle ervaringen met de cliënt. Dit heeft verschillende 
functies binnen het gesprek 

1. Er is sprake van herkenning, wat de cliënt vertelt is niet vreemd 
2. HV kan de cliënt helpen onder woorden te brengen wat hij zelf niet kan of durft te verwoorden 
3. Het feit dat de HV over zichzelf vertelt, verhoogt de kans dat ook de cliënt zich persoonlijk uit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING 

PROCESMANAGEMENT 

Streepje: start van de behandeling 

à je zou kunnen zeggen dat vanaf de 
behandeling, de diagnostiek is afgerond. 
Maar eigenlijk leer je tijdens de 
behandeling diagnostisch nog zeer veel 

 

HULPVERLENING ALS WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING: VERANDERING BEWERKSTELLIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precontemplatie 

• Geen intentie voor veranderend gedrag 
• Men weet dat het gedrag niet goed is, maar blijft het gedrag stellen omdat hij/zij geen ernstige 

gevolgen ervaart 
• Bv.: roken is eigenlijk niet goed maar ik doe het toch op feestjes 

 

Contemplatie 

• Men beseft dat er een probleem is, maar er is geen commitment naar actie 
• Er zijn zeker nadelen gezien, maar de voordelen wegen nog te sterk door 
• Er komt altijd een ‘maar’ 
• Wanneer iemand zegt het gedrag te veranderen, dringt men tegen 

 

Preparatie 

• Intentie om actie te ondernemen 
• Hoe gaan we verandering bereiken? 



Actie 

• Actieve verandering van het gedrag om van het probleem af te raken 
• Hier stopt het werkt niet! 

 

Behoud 
• Het veranderde gedrag vervangt het oude gedrag 

 

Terugkeer 

• Terugvallen in het patroon van oude gewoontes 

 

INLEIDING 

Hypothese: de hulpverlener wil de cliënt veranderen, dit zorgt voor cognitieve dissonantie bij de cliënt door 
het verschil in visie tussen HV en cliënt. Dit voelt heel ongemakkelijk aan voor de cliënt en zal het gevoel van 
dissonantie reduceren door: 

• HV te diskwalificeren 
• rationaliseren 
• informatie zoeken die tegenspreekt 
• HV proberen veranderen 
• Zogezegd aanvaarden idee HV  

 

De kans dat de cliënt het idee van de HV accepteert is meer waarschijnlijk wanneer: 

• Onderling overleg: HV en cliënt komen samen tot beslissing wat einddoel is 

• Timing (aansluiting bij cliënt) 

• Enerzijds ook afhankelijk van de kenmerken van de HV 
o Mate waarin hij als expert/competent overkomt 
o De mate waarin hij attractief overkomt (gaat niet over knap zijn) 
o De mate waarin hij als te vertrouwen overkomt 

• En anderzijds ook afhankelijk van kenmerken van de cliënt 
o Leeftijd, geslacht, ras, attractiviteit, motivatie… 

 

Kenmerken van de hulpverlener: expertise/competentie 

Wat betekent compentent/expert zijn? 

• WEL 
o Te vertrouwen 
o Aandachtig en in staat om te helpen door de cliënt zijn problemen te laten exploreren en de 

cliënt oplossingen te laten genereren 
• NIET 

o Dogmatisch/autoritair zijn 
o Zichzelf profileren als de expert à intimideert de cliënten 



Cliënt vormt een perceptie van de hulpverlener dat hij zal helpen zijn problemen te verminderen 
Deze perceptie is gebaseerd op: 

• De eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, certificaten, taal, reputatie, boeken… 

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

o Non-verbaal gedrag: oogcontact, leunen, vloeiend praten 

o Verbaal gedrag 
§ Goede vragen 
§ Zich aansluiten bij de cliënt en luisteren 
§ Tempo in de sessie 
§ Concretiseren wat de cliënt aangeeft 

 

Expertise – goede vragen 

Vanaf het eerste contact tot aan de laatste sessie moet de hulpverlener “intelligente” vragen stellen 

We kunnen 4 soorten vragen onderscheiden door middel van twee assen 

1. Variatie in de vragen met betrekking tot WIE de informatie als antwoord op een vraag zal gebruiken 
o Hulpverlener: gericht op oriëntatie 
o Cliënt: gericht op beïnvloeding 

2. Variatie in vragen met betrekking tot het om lineaire dan we circulaire informatie gaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Willen we oriënteren hoe problemen in elkaar zitten: rechtstreekse en circulaire vragen 
• Willen we verandering brengen: strategische en reflexieve vragen 

 
 

1. Rechtstreekse vragen: oriënteren en lineair 
o Onderzoekend rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen 
o Duiden vaak iets of iemand aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair) 
o Bv.: “waarom komt uw man laat thuis van werk?” 



2. Circulaire vragen: oriënteren en circulair 
o Circulair: alles is met alles verbonden 
o Exploratief en nieuwsgierigheid van de therapeut 
o Informatie over patronen tussen mensen 
o Bv.: “Wat is er anders aan de dagen dat uw man niet overwerkt? Wie begint over het 

onderwerp overwerken?” 
 

3. Strategische vragen: beïnvloeden en lineair 
o Nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opereren 
o Gaan uit van een oorzaak-gevolg relatie 
o Suggereren veranderingen in een bepaalde richting 
o Bv.: “Wat zou er gebeuren, mijnheer, indien U ‘s ochtends vroeger zou beginnen werken 

waardoor U vroeger thuis zou kunnen komen?” 
 

4. Reflexieve vragen: beïnvloeden en circulair 
o Faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven à neutraal 
o Door middel van vragen nieuwe reacties bewerkstelligen 
o Bv.: “Als u, mijnheer, niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan veranderen?” 

 

Expertise – positionering 

Weerstand van de cliënt roept bij de HV non-
therapeutische responsen op  

• Afhankelijk van de positie op de roos van Leary 

• 2 assen: 
o Affiliatie-as (X-as): men kan in de 

tegenpositie of in de samenpositie 
staan 

o Dominantie-as (Y-as): ga je je 
dominant (boven) of onderdanig 
opstellen? 

• Als iemand in de affiliatie as zich in een 
bepaalde positie bevindt, bevindt jij je ook in die positie 

o Bv.: is de cliënt in de tgeenpositie, dan ga je als HV ook in de tegenpositie 

• Als iemand in de dominantie as zich in een bepaalde positie bevindt, dan bevindt jij je in de andere 
positie 

o Bv.: wanneer de cliënt in de bovenpositie gaat, ga je als HV in de onderpositie 

• Iedere hulpverlener heeft een geprefereerde positie op de roos: helpend 

 

Wat moet je doen?: de cliënt is een zeer volgend persoon en vraagt continu advies. Hij duwt je continu in de 
leidende positie en verwacht dat je oplossingen genereert 

• Je zou als HV zelf de volgende positie kunnen innemen waardoor de cliënt een beetje gedwongen 
wordtzelf in de leidende positie te kruipen 

 



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

à Weerstand is een cruciale bron van informatie 

à Weerstand is vaak afhankelijk van het veranderstadium (bv.: precontemplatie) 

à Omgaan met weerstand: motiverende gespreksvoering 

 

Kenmerken van de hulpverlener: attractiviteit 

 

 

 

 

 

Kenmerken van de hulpverlener: vertrouwen 

= perceptie van de cliënt dat de hulpverlener hem/haar op geen enkele manier zal misleiden of onrecht 
aandoen 

• In de eerste gesprekken is vertrouwen vooral gebaseerd op ‘maatschappelijk aanzien’ 
• Daarna op het gedrag van de hulpverlener 
• Meestal is er een initieel vertrouwen dat verder groeit doorheen de sessies  

o Tenzij er een reden is om niet te vertrouwen 
o Soms omgekeerd: initieel wantrouwen waarbij vertrouwen moet worden verdiend 

Vertrouwen is moeilijk te installeren, maar makkelijk te breken 
 

Non-verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

• Congruentie tussen verbaal en non-verbaal gedrag 
• Non-verbaal aanvaarden van de onthulling van de cliënt 
• Non-verbale responsiviteit en dynamiek 

Verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

• Accuraat parafraseren: een correcte weergave van at de cliënt juist vertelt heeft 
• Consistentie tussen zeggen en doen 
• Openheid en eerlijkheid 
• Accuraatheid van informatie geven, van begin af aan 
• Niet defensief reageren op een “vertrouwenstest” van de cliënt 

 

Vertrouwen tussen de cliënt en hulpverlener ontwikkelt niet altijd automatisch 
• De cliënt heeft soms behoefte aan een expliciete test om te beoordelen in welke mate de 

hulpverlener te vertrouwen is 

• Hij zal ipv dit direct te vragen, subtiele manoevers om gegevens over de HV te bekomen uitvoeren 



Vertrouwenstesten cliënt  

1. Informatie vragen 
• Men stelt impliciet de vraag “Kan jij mij helpen?” 
• Bv.: Heb jij zelf kinderen? Bent u zelf getrouwd? 

o Nee: “Nee ik heb zelf geen kinderen, is dat iets wat voor jou een rol speelt?” 
o Ja: “Ja, ik heb twee kinderen. Hoe denkt U dat dit me helpt u te begrijpen?” 

• Bv.: Heb je ooit als met zo’n ernstig geval als ik gewerkt? 
o Niet zeggen: “Ja heel vaak; Af en toe; Voor mij ben je niet zo’n ernstig geval” 
o Wel: “Het gebeurt wel vaker dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald 

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

2. Geheim vertellen 
• Men stelt impliciet de vraag “Kan ik me kwetsbaar opstellen?” 
• Kan de HV de cliënt aanvaarden zoals hij/zij is? Wordt kwetsbaarheid niet misbruikt? 
• Soms is het vertelde geheim irrelevant 
•  “Wat je nu zegt is ons geheim, je kan erop vertrouwen dat ik het aan niemand zal zeggen” 

3. Gunst vragen 
• Men stelt impliciet de vraag: “Ben jij betrouwbaar?” 
• Of je nu de gunst verleent of niet is op zich niet belangrijk, wel hoe betrouwbaar je beloftes 

na komt 
• Bv.: “zou je mij dat boek kunnen lenen?” à Dit kan je doen! Enkel beloven als je het kan 

waarmaken!  
• Bv.: “zou je een verslag willen schrijven voor de rechtbank” à Kan je niet doen! 

o Weigering moet direct en tactvol zijn 

4. Cliënt diskwalificeert zichzelf 
• Men stelt impliciet de vraag: “Kun jij me accepteren?” 
• Zal de HV me nog accepteren als ik mijn donkere kant laat zien? 
• Bedoeld om de HV te choqueren, waarbij elk (non) verbaal gedrag wordt gevolgd 
• HV kan best neutraal reageren 

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

o Reactie HV: “De druk was zo hard dat het moeilijk was om er onderuit te kunnen.” 

5. Hulpverlener in verlegenheid 
• Men stelt impliciet de vraag: “Heb jij grenzen?” 
• Bv.: sessie afbellen, vragen om te bellen tijdens sessie 
• HV kan best open en direct reageren 
• Grenzen geven veiligheid 
• Bv.: Cliënt die 3 maal te laat komt.“Ik heb gemerkt dat je te laat komt, dat brengt mij in 

moeilijkheden. Liever ander tijdstip of kan ik erop rekenen?” 
 
 
 
 



6. Motivatie hulpverlener 
• Men stelt impliciet de vraag: “Is jouw zorg voor mij echt?” 
• Test: “Is het enkel je job” 
• Eerlijkheid/echtheid is belangrijk 
• Bv.: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoveel energie heeft om de hele dag mensen te 

zien.  Je moet wel uitgeput zijn.” 
o Reactie HV: “Voel je je onzeker over hoeveel energie ik nog heb om  naar jou te 

luisteren?  Wat me bij jou helpt om energie te krijgen is...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.UITKOMST-EN PROCESONDEROEK 
Vragen van bij het begin: 

• Werkt het? à uikomstonderzoek 
• Hoe werkt het? à procesonderzoek 

Van wat doen we uitkomst en procesonderzoek? 

• Psychotherapie 
• Klinisch psychologische interventies 

à Psychotherapie en klinische psychologie zijn jonge disciplines 

• Opkomst sinds individualisering van de maatschappij 

 

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

• Evidence-Based Practice (EBP) 
• Bevat 3 verschillende takken 

o Best available research 
o Klinische expertise 
o Karakteristieken, voorkeuren van de patiënt 

• Hoe gaan we deze verschillende elementen combineren? 
o Verschillende invullingen mogelijk 
o Bron van debat 

 

1. GESCHIEDENIS UITKOMST-EN PROCESONDERZOEK: EEN MULTIDIMENSIONEEL 
VERHAAL – ARTIKEL SYLLABUS 

Samenvatting artikel syllabus  

Bij het onderzoek naar uitkomsten en processen van psychotherapie kunnen we doorheen de tijd een aantal 
verschuivingen waarnemen.  

• We kunnen 4 grote periodes doorheen de geschiedenis onderscheiden 
1. De vroege geschiedenis: klinische gevalstudies om basiskennis op te bouwen 
2. Ontwikkeling van systematisch onderzoek adhv kwantitatieve methoden 
3. Therapie-oorlogen 
4. Terug naar de basis: zoektocht naar praktijkgebaseerde evidentie 

 
1. De vroege geschiedenis: klinische gevalstudies om basiskennis op te bouwen 

• Middeleeuwen = men ziet zichzelf als deel van de gemeenschap 
o Het heeft weinig zin iets te willen veranderen aan de levensomstandigheden 
o Kunst: belangrijke personen worden groter afgebeeld, ongeacht hun plaats 

• Renaissence = transitie naar individualisering en secularisering 
o Individu komt voor de taak te staan zelf keuzes te maken 
o Kunst: lineair perspectief bepaald wie groter/kleiner wordt afgebeeld 

• Eind 19de,  begin 20ste eeuw: psychotherapie als nieuwe discipline 



o Enerzijds: andere disciplines laten zien wat ze kunnen 
§ Freuds psychoanalyse als eerste specifieke psychotherapieschool 

o Anderzijds: omdat ze in het beginstadium zitten, reflecteren wat nog beter kan 
§ Klinische gevalstudies  

 

• Klinische gevalstudies 
o Nauwkeurige observatie van indiviuele patiënten als bron van vooruitgang 
o Narratief karakter 
o Op basis van interpretaties clinicus 

 

 

 

 

 

 

 

• 1952 Eysenck – ophefmakend artikel over de effectiviteit van psychotherapie: remissie even 
hoog door spontaan herstel à er is dus geen reden om de werkzaamheid van 
psychotherapie aan te nemen 

o Twee belangrijke consequenties  
§ Onderzoek naar effectiviteit is problematisch 
§ Kritiek stimuleerde onderzoekers om op meer objectieve en rigoureuze 

manier onderzoek te doen naar de effectiviteit van psychotherapie  
 

 
2. Ontwikkeling van systematisch onderzoek adhv kwantitatieve methoden 

• WOII: stijgende nood aan psychologische behandeling van veteranen 

• Grondlegger van verschillende vormen van therapieonderzoek: audio-opnames, pre- en 
postmetingen… 

• Oorsprong van systematisch onderzoek adhv kwantitatieve methoden kunnen we situeren 
bij Carl Rogers à client-centered therapie: systematisch onderzoek 

o Transtheoretisch perspectief op werkzame factoren (factoren die werken gebruiken 
we in verschillende theorieën) 

o Geen focus op specifieke diagnoses, wel op ontwikkelen uitkomstmaat 
o Focus op therapeutische relatie 
o Focus op interactie tussen proces en outcome 
o “the facts are always friendly » 

• Onderzoeksgroep Hans Strupp werd geïnspireerd systematisch onderzoek te verrichten 
o “Vanderbilt I studie”: cliënten krijgen ofwel psychotherapie van een ervaren 

therapeut, ofwel een gesprek met een professor zonder enige therapie-opleiding 
o Resultaat: geen enkel verschil in effect tussen de twee groepen 
o Conclusie: enorm belang van een ondersteunende therapeutische relatie (Rogers) 

• Conclusie: grote interesse om te begrijpen wat bijdraagt aan goede/slechte uitkomsten.  
Hiervoor werden kwantitatieve methoden aangevuld met gevalstudies/ interviews. De visie 
van Rogers sluit aan bij het contextueel model 

Sterktes Zwaktes 
Rol in innovatie Subjectief 
Rijke, gedetailleerde beschrijvingen Geen systematisatie 
Uitkomst in de context van proces Geen controle mogelijk 
Klinisch herkenbaar Generalisatieprobleem 



3. Therapie-oorlogen 

• Hoewel er vroeger openheid was voor wat er ook verscheen in onderzoeksbevindingen, lag 
nu de focus op het aantonen dat één therapeutische aanpak beter werkt dan de andere 

o Dit komt onder andere door: 
1. Economische druk en vraag naar efficiënte en betaalbare behandelingen 
2. Ontwikkeling van cognitieve gedragstherapie (CGT) 
3. Toepassing van gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) 

• Methode RCT: is therapie effectief? Werkt therapie beter dan geen therapie? Is een 
bepaalde therapie beter dan een andere? 

o Opkomst Managed Care à zeer competitief karakter 
o Hoe kunnen we de kosten verminderen maar de kwaliteit verhogen? 

• Studie Sloane = één vd eersten die een RCT-design gebruikte 
o We vergelijken een specifieke behandeling (therapie) met een korte-non specifieke 

behandeling (wachtlijst conditie) 
o Wachtlijst conditie: spontaan herstel nagaan, voor ethische redenen kregen ze een 

nummer dat ze konden bellen bij een crisis  
o Toch enkele problemen: 

§ Mensen in wachtlijstconditie kunnen zich afgewezen voelen: 1/3 van de 
mensen sloegen op het einde het therapie-aanbod af 

§ Mensen krijgen door de random toewijzing geen keuze op de behandeling 
die ze krijgen. Tenminste een deel van de mensen zou een voorkeur 
moeten hebben voor één van beide, wat de uitkomsten kan beïnvloeden 

§ Vragen over representativiteit: setting komt niet overeen met dagelijkse 
klinische praktijk 

• De mogelijkheid om rigoureuze RCT’s uit te voeren en managed care beleiden hebben geleid 
tot therapie-oorlogen 

o Honderden studies worden gedaan naar verschillen in effectiviteit van therapieën 
voor specifieke cliëntgroepen 

o CGT speelde tijdens de periode van therapie-oorlogen een dominante rol 
§ N=1 of ‘single subject design’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Terug naar de basis: de zoektocht naar praktijk gerichte evidentie 

• Kritiek op benadering ‘therapie-oorlogen’ 
o Methodologische problemen 
o Niet verwachte resultaat: geen betere hulpverlening 
o Therapeutische situatie blijft black box 

• Verschuiving naar methodologisch pluralisme: het doel is RCT’s aan te vullen met onderzoek 
dat gebruikt maakt met een hele waaier aan andere methoden à impliceert ook 
epistemologisch pluralisme 

• Practice-based evidence als aanvullend model op evidence-based practice 
o Evidence-based practice = praktijk gebaseerd op de best beschikbare 

onderzoeksevidentie 
o Practice-based evidence = het onderzoeken van de dagelijkse praktijk om zo 

evidentie te verspreiden over ‘best practices’ die de praktijk kunnen verbeteren 

• Nieuwe methoden in de onderzoeksliteratuur die meer en meer aandacht krijgen zijn o.a. 

o Routine uitkomst- en procesmetingen: het gebruik van vragenlijsten om uitkomsten 
en processen op een snelle manier in kaart te brengen in de dagelijkse praktijk. De 
grote datasets laten toe verschillen tussen therapeuten te bestuderen. 

o Kwalitatief onderzoek 

o Case-based evidentie: gevalstudies laten toe fenomenen in hun context te 
bestuderen en complexe processen in kaart te brengen 
 
 

Twee belangrijke conclusies uit dit artikel: 
1. Wetenschappelijke evoluties zijn niet louter het gevolg van accumulatie van kennis 

• Nieuw betekent niet per sé ‘beter’ 

2. Maatschappelijke factoren vormen de wetenschap, maar ook de wetenschap vormt de maatschappij 
• Wetenschap als observatie van de relatieit versus wetenschap als realiteitsvormend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. UITKOMSTONDERZOEK: EFFECTIVITEIT NADER BEKEKEN 

2.1 VRAAG NAAR UITKOMSTEN 

SITUERING 

Er zijn verschillende onderzoeksbenaderingen, elk met hun eigen sterktes en beperkingen 

• Doel: werkzaamheid van de onderzoeksbenaderingen na gaan, verantwoording afleggen en de 
hulpverlening verbeteren 

o Absolute effectiviteit = werkt therapie beter dan geen therapie? Is er een verschil tegenover 
spontaan herstel? 

o Relatieve effectiviteit = werkt een bepaalde therapie beter dan een andere? 

• Er zijn verschillende voorspellingen omtrent de werkzaamheid van therapie op basis van het medisch 
versus contextueel model 
 

PREDICTIES MEDISCH EN CONTEXTUEEL MODEL 

Medisch model Contextueel model 
• Psychopathologie naar analogie van een 

medische aandoening 

• Psychologische verklaring voor stoornis 

• Specifiek veranderingsmechanisme waarop 
moet worden ingewerkt 

• Specifieke therapeutische interventies 

Belang van specific factors: therapeut-technieken, 
component treatment studies, dismantling studies 

• Healing setting= psychotherapie als 
emotioneel geladen vertrouwensrelatie 

• Belang van rationale: vinden we een 
aanvaardbare verklaring die overeenkomt 
met hoe de persoon naar het probleem 
kijkt 

• Ritueel of procedure: behandeling in lijn 
van verklaring 

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

• Adherence: we hebben een bepaald stramien van stappen die we moeten volgen en we houden ons 
hieraan = belangrijk vanuit medisch model  

• Allegiance: welke affiniteit heb je met een bepaald model, bijvoorbeeld tot welk soort therapeut je 
bent geschoold = belangrijk vanuit contextueel model 

 Medisch model Contextueel model 

Absolute effectiviteit Psychotherapie = effectief Psychotherapie = effectief 

Relatieve effectiviteit Wel verschil in behandelingen Geen verschil in behandelingen 

Specifieke factoren Evidentie voor effect specifieke 
factoren 

Geen evidentie voor effect van 
specifieke factoren 

Algemene factoren Specifieke factoren > algemene 
factoren 

Algemene factoren > specifieke 
factoren 

Allegiance & Adherence Adherence belangrijk 

Allegiance onbelangrijk 

Adherence onbelangrijk 

Allegiance belangrijk 

Therapeuteffecten Relatief kleine effecten Relatief grote effecten 



DRIE STATISTISCHE UITKOMSTMATEN 

Het is algemeen aanbevolen om alle drie de maten te hanteren om de werkzaamheid van interventie uit te 
drukken 

1. Statistische significantie 

• Het gemiddeld verschil is groter dan verwacht bij toeval 
• P < 0.5 = statistisch significant 
• Biedt een beperkte steun voor de hypothese dat het gemeten verschil het resultaat is van de 

interventie 
• Zegt niets over de grootte, het belang en de klinische betekenis van de interventie 

 
2. Effect Size (ES) 

• Maat voor de sterkte van het geobserveerd verschil 
o D = 0.80 à groot effect 
o D = 0.50 à medium effect 
o D = 0.30 à klein effect 

• Indicatie voor de grootte van het effect van een behandeling 
• Zegt niets over de klinische betekenis van het gemeten verschil en de variatie binnen 

groepen 
 

Zowel statistische significantie als effect sizes maken vergelijkingen TUSSEN groepen (behandel- versus 
controle groep)  à ze kijken naar een gemiddelde niveau 

• Bv.: studie naar gewichtsverlies, behandelgroep is gemiddeld 4 kg kwijt en controlegroep gemiddeld 0 
kg, kan significant zijn, maar zegt niks over de variatie in de groep (iemand bijvoorbeeld 8 kg kwijt en 
iemand anders 0 kg) 

• We moeten een maat vinden die de variatie bekijkt BINNEN een groep 
o Bv.: 5 kg aankomen van een anorexia patiënt kan leiden tot herstel (klinische relevantie), 

maar kan voor de andere nog steeds betekenen dat hij in de risicozone zit (betrouwbare 
verandering maar geen herstel) 

 
 

3. Klinische significantie 
• Variatie binnen een groep: persoon-specifiek 
• Maat van klinische relevantie: is een persoon volledig herstelt? 

o Bv.: een vrouw gaat van 40 naar 45kg en is nu herstelt van anorexia 

• Betrouwbare verandering kan klinisch betekenisloos zijn 
o Bv.: een vrouw woog 30kg en gaat naar 35kg, ze boekt dan wel een vooruitgang 

(betrouwbare verandering), maar ze zit nog steeds in de risicozone 

• Er zijn ook nog enkele beperkingen voor klinische significantie 
o Onmogelijke beoordeling voor patiënten met een pre-behandeling score die onder 

de cruciale grens zat 
o Onmogelijke significante verbetering voor chronische populaties 
o Grenzen hersteld versus betrouwbare verandering moeilijk af te lijnen 

 
 
 



• Er worden uiteindelijk vier groepen onderscheden 
o Herstel: betrouwbare verandering + herstel 
o Verbetering: enkel betrouwbare verandering 
o Geen verandering 
o Verslechtering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ONDERZOEKSBENADERINGEN 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

• Vraag: we stellen de vraag naar tevredenheid over de therapie 

• Doel: de cliënten een stem geven 

• Voordeel: eenvoudig  

• Gevaren: overschatting therapie-effecten 
o Sampling bias 
o Retrospectief: we vragen iemand terug in de tijd te kijken 
o Geen controle groep 

 

Voorbeeld tevredenheidsonderzoek – Seligman 

• Grote survey à algemeen grote tevredenheid 
• Geen verschil tussen de verschillende therapeutische benaderingen 

o Dodo bird verdict = alle verschillende psychotherapeutische behandelingen leveren 
ongeveer dezelfde resultaten op (standpunt contextueel model) 

• Meer verbetering bij lange termijn dan bij korte termijn therapie 

 

 

 



PRAKTIJKGEBASEERD UITKOMSTONDERZOEK 

• Vraag: wat is de werkzaamheid van behandelingen in de klinische praktijk? 

• Hoe: veelal korte/brede zelfrapportagematen voor symptomen en algemeen welbevinden 

• Voordelen: eenvoudig gegevens verzamelen van grote groepen 

• Gevaren:  
o Geen controlegroepen 
o Weinig controle over het invullen van de vragenlijsten (50-60% return) 
o Geen controle over de behandeling 

 

Voorbeeld praktijkgebaseerd uitkomstonderzoek – Stiles 

• Grote effectiveness studie in de UK 
• Pre- en postmeting behandeling 

o Verschillende behandelingen bekeken: CBT, PCT, PDT 
• Resultaten: de gemiddelde scores van de behandelingen zijn even goed. Wel grote variaties in 

uitkomsten? 

 

KOSTENEFFECTIVITEITSSTUDIES 

• Vraag: wat zijn de kosten-baten van psychotherapie? 
• Economisch geïnspireerd: brengt het de economie winst? 
• Voordelen 

o Objectieve indicatoren: medicatiegebruik, medische consultaties, absenteïsme… 
• Gevaren: veriest interpretatie 

 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS 

• Wat?: een experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de effectiviteit van een 
behandeling voor een bepaald probleem na te gaan 

o Vertekt dus vanuit assumpties van het medische model: 
§ Psychopathologie naar analogie van een medische aandoening 
§ Specifieke interventies zullen inwerken op psychologische mechanismen die 

onderliggend zijn aan een specifiek probleem 

• Voordelen: meest gecontroleerde test van effectiviteit 

• Gevaren: empirically supported treatment (EST): specifieke behandeling voor specifiek probleem die 
effectief bleek in RCT onderzoek 

o Specifieke invulling EBP 
o ‘One size fits all’ 
o Cf. Werkelijkheidsvormende waarde van wetenschap 

 

 

 



Belangrijkste kenmerken van RCT: 

• Minimaal twee groepen die vergeleken worden m.b.t. verandering in een bepaalde uitkomstmaat 
(pre-post verschil)  

o Vergelijken ‘experimentele’ groep met ‘controle’ groep  
o Vergelijken twee behandelgroepen  

• Randomisatie van participanten over groepen heen (voorkomen van systematische verschillen tussen 
groepen)  

• Medische RCT: dubbel blind: therapeut en patiënt blind voor de conditie → onmogelijk in psychologie 
dat de therapeut blind is  

• Afhankelijke variabele: uitkomst (vb.: verandering in bepaald symptoom)  

• Onafhankelijke variabele: behandeling (standaardisatie) 

 

Experimentele logica achter RCT’s 

Gericht op interne validiteit: veranderingen zijn toe te schrijven aan de behandeling, via controle en 
standaardisatie van: 

1. Partiticpanten (steekproefselectie) 
2. Behandeling/therapeuten 
3. Onderzoekers 

 

INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN DOOR CONTROLE VAN PARTICIPANTEN: STEEKPROEFSELECTIE 

• Homogene groep op basis van DSM-diagnoses 
• Strikte in- en exclusiecriteria 
• Moeilijkheden 

o Beperkingen van de DSM 
§ Co-morbiditeit: samengaan van stoornissen 
§ Zit psychopathologie los van het persoonlijkheidsfunctioneren 
§ Discusssie over categorieën 

o Externe validiteit: respresentativiteit, generaliseerbaarheid 
§ 75% vd patiënten met depressie, verslaving, gegeneraliseerde angststoornissen 

worden uitgesloten in RCT’s 
§ Klinische logica botst met experimentele logica 

 

INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN DOOR CONTROLE VAN DE BEHANDELING 

Twee manieren om de behandeling te controleren 

1. Tijdslimiet 
o Vooraf vastgelegde therapieduur (bv.: 12 sessies) 
o Impliceert een beperking voor wat onderzocht kan worden 
o Impact op het therapeutis proces? 

§ Kan veiligheid geven: voor mensen niet evident zelf te beslissen wnr therapie 
stoppen 

§ Kan onveiligheid geven: binnen 12 weken moet mijn probleem opgelost zijn 
o Er is heel beperkt onderzoek dat de vergelijking maakt tussen tijdsgelimiteeerde therapie en 

open-ended therapie 



 
2. Manuals 

o Manuals = een gedetaillerde beschrijving van de principes en technnieken van een specifieke 
therapie en van de handelingen 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 

o Via training manuals adherence maximaliseren à meer controle 

 

Differentiële predicites van het medisch en contextueel model: 

• Medisch model: adherence is cruciaal: als specifieke elementen outcome bepalen, moet adherence 
gerelateerd zijn aan outcome 

• Contextueel model: behandelingen moeten coherent en consistent zijn (rationale), maar technische 
adherence aan protocol niet vereist 

à Onderzoeksbevindingen: de mate van adherence is geen voorspeller voor de uitkomst van een behandeling, 
geen relatie 

 

INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA CONTROLE VAN DE ONDERZOEKERSALLEGIANCE 

Allegiance = de affiniteit van de onderzoeker met een bepaalde behandeling/theorie 

• Onderzoekersallegiance heeft een substantieel effect op uitkomsten van vergelijkende studies 
o Het verwachte verschil van een behandeling met en zonder onderzoekersallegiance, is groter 

dan de daadwerkelijke verschillen van de behandelingseffecten 
o Het is van belang de onderzoekersallegiance te minimaliseren in RCT’s 

• Ook allegiance therapeut: overtuiging over de rationale en werkzaamheid van een model en 
behandeling 

 

META-ANALYSES 

• Brengt resultaten van verschillende RCT’s op een systematische manier samen 

• Oplossing voor een aantal beperkingen in enkelvoudige studies 

• Maar kunnen eveneens onderhevig zijn aan slechte methodes en misinterpretatie 
o Publicatiebias à selectiebias (enkel positieve resultaten publiceren) 

o De slechte kwaliteit van de basisstudies kan niet verholpen worden 
o Appels en peren vergelijken 

 

 

 

 



3. EFFECTIVITEITSONDERZOEK: SAMENVATTING BEVINDINGEN 

• Absolute effectiviteit: groot effect van psychotherapie (d = .80) 
o De gemiddelde cliënt die therapie krijgt is beter af dan 79% van de onbehandelde patiënten 

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

à Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten 

Voorbij gemiddelden: 

• Grote verschillen binnen groepen 
• Veel drop-out 
• Veel herval 

à Onderzoeken we de juiste vragen? 

VRAGEN DIE OVERBLIJVEN 

1. Er zijn grote verschillen binnen groepen: kunnen we die begrijpen? 
2. Kunnen we uitkomsten ook op andere manieren in kaart brengen? 
3. Wat gebeurt er tussen pre-en post behandeling? 
4. Hoe komt een uitkomst tot stand? Wat gebeurt er onderweg? 

 

ARTIKEL WAMPOLD: THE HUMANISTIC (AND EFFECTIVE) TREATMENT 

• Pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie 

• Dobo bird effect 

• Belang verklaring patiënt voor eigen problemen 

• Psychotherapie voor een nieuwe verklaring via de interactie tussen therapeut en patiënt 

• Behandeling sluit aan bij aangeboden verklaring 

Drie argumenten Wampold 

1. Absolute effectiviteit: hoge werkzaamheid van psychotherapie! 

2. Relatieve effectiviteit: "...er is een klein bewijs, dat voor welke diagnose dan ook, één behandeling 
aantoonbaar superieur is aan een andere." 

3. Geen evidentie voor specifieke factoren 
o Therapieontmantelingsdesigns: twee behandelingen, waarbij we bij één behandeling de 

veronderstelde essentiele component eruit halen 
o Geen verschil gevonden 

 

DERUBEIS: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE NONSPECIFICS ARGUMENT 

Pleidooi voor het belang van specifiteit (medisch model) 

1. Kritiek op dodo-bird verdict 
o Het is niet waar dat er geen superioriteit gevonden is 
o Het is niet dat twee modellen dezelfde uitkomst verkrijgen, dat ze het op dezelfde manier 

bereikt hebben: verandering komt door specifieke of algemene factoren 
 



2. Kritiek op de therapeutische relatie als verklaring voor uitkomst equivalentie 
o Hoeveel variantie in de uitkomsten kan verklaard worden door variatie in de therapeutische 

relatie? 
o Kunnen er wel causale conclusies getrokken worden uit het gevonden verband tussen 

uitkomsten en de therapeutische relatie? 

 

4. UITKOMSTEN METEN: HET VRAAGSTUK VAN DE AFHANKELIJKE VARIABELE… 

Wat is een goede uitkomst van psychotherapie? 

• Verdwijnen symptomen? 
• Verdwijnen ‘mentale aandoening’? 
• Meer sociaal aangepast functioneren? 
• … 

Hoe kunnen we uitkomsten meten? 

• Is meten weten? 
• Is meten neutraal? 

o Vraag bepaalt het antwoord dat je kan krijgen 
o Participanten kunnen enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen 
o Interpretaties van vragen en antwoordschalen verschillen over patiënten heen 

• Beperkingen aan meten? 
o Mogelijke vormen van bias 

§ Hello-goodbye effect = problemen maximaliseren voor de behandeling en 
minimaliseren aan het eind van de behandeling 

§ Demand effects = gedragsveranderingen bij proefpersonen als gevolg van signalen 
over wat gepast gedrag is 

§ Defensive mental health = zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte 
mentale gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid 

 

Wat gebeurt er pre- en post behandeling? 

à als je kijkt naar de pre en post 
metingen zou je kunnen besluiten 
dat de persoon verslechterd is 

à tussendoor duidelijke 
fluctuatues 

 

 

 

 

 



5. KWALITATIEVE UITKOMSTSTUDIES 

• Kwalitatief onderzoek om een stem te geven aan cliënten (« onderzoekerperspectief). De 
subjectieve ervaring van patiënten willen begrijpen 

• Begrijpen van positieve en negatieve effecten van therapie 

• Inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor cliënten 

• Vaak via interviews 

• Mixed method: ervaringen achter de cijfers  

o Bv.: zien dat iemand op depressiescore enorm is verslechterd en dit bevragen in de context 
van een ruimer verhaal  

• Minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces. Procesmatige en dynamische opvatting (cf. 
klemtoon op verandering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à er zijn verbeteringen maar er zijn 
zeker ook altijd ongoing struggles 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCESONDERZOEK: DE BLACK BOX VAN DE THERAPEUTISCHE SITUATIE 

VRAAG NAAR PROCES 

Hoe en waarom is therapie werkzaam? à kijk naar variabelen die verbonden zijn met goede uitkomsten 

• Oorzaak = variabele of interventie die verantwoordelijk is voor de uitkomst of verandering 

• Mediator = karakteristiek die de sterkte (of richting) van het verband beïnvloed (bv.: wanneer een 
behandeling beter werkt bij jongeren dan bij ouderen is de mediator leeftijd) 

• Moderator = tussenliggende variabele die de relatie tussen interventies en uitkomst kan verklaren 

• Mechanisme = therapeutische processen waarlangs verandering tot stand komt 

 

Moeilijkheid: het is een complex en moeilijk te definiëren onderzoeksveld 

Doel: begrijpen en verbeteren van de hulpverlening 

 

PROCESONDERZOEK INHOUDELIJK INDELEN 

Verschillende focus mogelijk op basis van de inhoud van het proces 

• Algemene condities binnen de therapeutische relatie 
• Ervaringen van de therapeut en cliënt 
• Formele eigenschappen van de behandeling (frequentie, aantal sessies …) 
• … 

 

Verschillende focus mogelijk op basis van de analyse-eenheid 

• Individueel niveau (therapeut OF cliënt) 
• Duadisch/relationeel niveau (interactie) 

 

Verschillende focus mogelijk op basis van de tijdschaal 

• Microprocessen 
• Therapeutische episodes (sequence binnen een sessie waar over een bepaald onderwerp wordt 

gesproken) 
• Volledige sessie 
• Volledige therapie 

 

PROCESONDERZOEK MOEILIJKHEDEN 

Gaat over complexe en soms moeilijk vatbare fenomenen 

• Moeilijk te observeren en te meten 

• Onderzoek binnen therapeutische context: 

o Heeft ethische implicaties 
o Kans op mogelijke interferentie in het therapeutisch proces 



SPECIFIEKE OF ALGEMENE FACTOREN? 

(zelfstudie-artikel Mulder: common versus specific factors in psychotherapy: opening the black box) 

Nilsson: ervaringen van patiënten over verandering in cognitieve gedragstherapie (CBT) en psychodynamische 
therapie (PDT): een kwalitatieve vergelijkende studie 

 

Vaststelling? 

• Tevreden patiënten van beide therapieën hebben een gemeenschappelijke uitkomst 
o Betere coping met emoties 
o Betrokkenheid, motivatie 

• Ontevreden patiënten van beide therapieën hebben een gemeenschappelijke uitkomst 
o Onvoldoende verandering 

• Ook specifieke zaken per therapie 
o Tevreden patiënten CBT vooral verandering in specifieke coping 
o Tevreden patiënten PDT vooral verandering in zelf-reflectie 
o Ontevreden patiënten CBT gebrek aan reflectie + therapeut te sturend 
o Ontevreden patiënten PDT gebrek aan structuur + therapeut te afwezig 

 
à Er is een eindeloze reeks van manieren waarop een therapie vorm kan krijgen 

THERAPEUTFACTOREN 

Therapeuten hebben een verschillende uitkomst voor eenzelfde behandelingsmodel, hoe verklaren? 

• Ervaring en opleiding van de therapeut zijn GEEN voorspeller 
• De mate waarin iemand faciliterende interpersoonlijke vaardigheden heeft is van belang 
• Belang van ‘levenslang leren’ 
• Belang van openheid door feedback 



CLIENTFACTOREN 

• Demografische variabelen 

• Ernst en chronociteit van pathologie, co-morbiditeit 

• Persoonlijke karaktersitieken (bv.: hechting, perfectionisme…) 

• Verwachtingen en voorkeuren van therapie 

 

HELPENDE EN NIET-HELPENDE FACTOREN 

• Welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk? 

• Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of helpend? 

à In verschillende studies worden volgende zaken gezien als cruciaal om verandering te veroorzaken: 

 

1. Ontwikkelen van nieuwsgierigheid naar zichzelf, wat zijn mijn problemen? 
o Proces van verandering via identificeren en begrijpen van patronen 
o Exploreren van moeilijke emoties à grotere zelfaanvaardig 

2. Belang van begrip en acceptatie van client door therapeut 
o Leidt tot groter zelfbewustzijn 
o Oprechtheid en authentieke zorg versus overbetrokkenheid of afstandelijkheid 
o Internalisatie van de accepterende therapeut door cliënt faciliteert verandering buiten 

therapie 

3. Belang van professionele structuur en grenzen voor geloofwaardigheid 
o Spanningsveld tussen het professioneel kader en betrokkenheid 

4. Belang van expliteren cliënt-therapeut rollen à empowerment 
o Open discussie over verschillen: machtsverschillen, culturele verschillen 

5. Belang van agency van cliënten: ze hebben een actieve rol in het volledige proces 
o Belang van responsieve therapeut 
o Vermijden van relatiebreuken 

 

CASE-BASED EVIDENCE: HET THERAPEUTISCH PROCES IN ACTIE 

• Systematische en experimentele gavalstudies 

o Mogelijkheid om processen over tijd te bestuderen 
o Mogelijkheid om verschillende onderling afhankelijke processen te bestuderen 
o Mogelijkheid om complexe causale relaties in kaart te brengen 

• Van focus op uitkomsten naar focus op integratie uitkomst-proces 

• Time series analyses: metingen op verschillende tijdstippen 

• Overbruggen kloof tussen praktijk en onderzoek 

 

 



4. UITKOMST-EN PROCESONDERZOEK: ENKELE BESLUITEN 

Onderzoeksobject van de klinische psychologie: 

• Therapeutische situatie: systematisch gebruiken van menselijke relatie voor therapeutische 
doeleinden 

• Complexe en non-lineaire processen 

• Gelaagde fenomenen 

 

Vertrekpunt : hoe beschouwen we en gaan we om met een klinisch probleem? 

• Basisassumpties: wetenschapsfilosofische kaders als achtergrond voor verschillende benaderingen 

• 7 kernvragen: geeft ons zicht op onze opvatting van de mens en normaliteit 

• Evidence based practive: verschillende operationalisaties 

 

Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld 

• Medisch vs contextueel 

• Specifiek vs algemeen 

• Top-down vs bottom-up 

• Nomothetisch vs idiografisch perspectief 

• Empirisch-analytische vs. Hermeneutisch-interpretatieve benadering 

 

De EST-beweging (Empirically Supportive Treatment) zorgde voor een meer empirische houding in de klinische 
psychologie, maar … 

• Sluit heel wat bevindingen uit 
o Culturele inbedding 
o Patiënt- en therapeutfactoren 

• Medisch model onhoudbaar 
o One size does not fit all 
o Opdeling specifieke en algemene factoren als artefact van methode 

• Beperkingen RCT methode 
o Balans interne/externe validiteit 
o Onderzoek is niet neutraal 
o Limieten aan meten van psychische fenomenen 

 

5. EBP IN DE PRAKTIJK: VERTAALSLAG MAKEN 

KLOOF TUSSEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PRAKTIJK 

• Clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek 
• Wetenschappelijk onderzoek heeft vaak een beperkte klinische relevantie 

 



• Redenen 
o Toegankelijkheid 
o Techniciteit (jargon) 
o Kloof tussen formele en praktisch situationele kennis 

“In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.” 

 

FORMEEL VERSUS PRAKTISCH/SITUATIONEEL DENKEN 

 

 

 

 

 

 

• Episteme: echte kennis (noodzakelijk; universeel; deductief bewijs)  

• Techne: vakbekwaamheid (contingent; vervaardigen van dingen)  

• Phronesis: handelen (contingent) 

 

Formeel denken 

• Regelgebaseerd 
• Algemeen 

Praktisch/situationeel denken 

• Complexe denkvorm 
• Verloopt deels buiten het bewustzijn 
• Belang van reflectie 

 

KENNIS IN DE KLINISCHE PRAKTIJK 

Aard van kennisbasis praktisch/situationeel denken 
• Meervoudig, ingewikkeld en veranderend 

• Cultuur, theorie, wetenschappelijk onderzoek, ervaring 

• Vertaling wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk 

 

Functie van kennisbasis praktisch/situationeel denken 
• Organiseert ervaring 

• Verfijnt het beslissingsproces 

• Niet determinerend 



 

Plaats onderzoek in kennisbasis 

• Belang van APA richtlijn dat verschillende vormen van evidentie nodig zijn 

• Belang van goede descriptie in onderzoek: cf. vraag clinici naar proces-uitkomststudies die concreet 
beschrijven hoe therapie verloopt en focussen op belangrijke veranderingsmomenten en de 
therapeutische relatie  

• RCT als bron van klinisch bruikbare kennis? 
o  Beyond pre-post 
o  Aandacht voor interindividuele verschillen 
o  Mixed method 
o  Onderzoeksproces als data  
o  Belang descriptie 

 
 

EVIDENCE BASED PRACTICE IN DE GGZ 

• In hoeverre APA model aanwezig? 
• Focus op medische behandleing? 
• Technocratisering? 

DE NIEUWE GGZ 

Beweging vanuit Nederlandse GGZ 

• Jim Van Os  
 

Van een platonisch gezondheidsideaal…  

• Afwezigheid van ziekte  
• Complete staat van welbevinden 

ð Scherp onderscheid ziek-gezond 
ð Passieve positie cliënt, expert positie hulpverlener 

 

Naar een positieve definiëring van gezondheid: 

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

• Aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving 
ð Gezondheid als continuüm 
ð Actieve betrokkenheid cliënt (empowerment) 

 

 



5. STRUCTUUR VAN DE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG  
4. STRUCTUUR VAN DE GGZ 

 

 

à De stap naar GGZ is minder aantrekkelijk om te zetten 
bij lange wachtlijsten 

 

 

à Complexere vraag waarbij we niet enkel moeten 
nadenken over de zorg voor de moeder maar ook 
moeten denken op niveau van het gezin. Hoe kunnen 
we het op een goede manier laten verlopen? 

 

 

à Is niet zozeer een vraag naar welke instellingen 
geschikt zijn, maar gaat over welke mogelijkheden je als 
hulpverlener hebt om in te grijpen 

 

4.1 ZORG GEBASEERD OP CIJFERS 

RELEVANTIE VAN KENNIS OVER GGZ 

Verschillende niveaus en kaders 

1. Individuele hulpverlening 
• We zijn als hulpverlener meest gewend te denken op individueel niveau 

2. Psychologische hulpverlening in een bredere context 
• Kosten van psychische ziekten zijn gigantisch 
• Psycholoog opereert binnen breed politiek en wetgevend kader (bv nu sessie 11 euro) 
• Noodzaak om na te denken over structurele ingrepen (hoe kunnen we mensen niet uitsluiten 

voor ggz?) 

3. Europees/Belgisch/Vlaams/Regionaal 

 

 



CIJFERS EN BELEID 

 

• Evolutie van distress en disordes in België (2001 – 2013) 
• Graduele toename doorheen de jaren, altijd het grootst in Brussel en laagst in Vlaanderen 

 

= prevalentie van emotionele 
problemen in België 

Vaak voorkomende problemen zijn 
angstproblemen, depressie, 
slaapproblemen, eetstoornissen en 
middelengebruik 

à Algemene opwaartse trend 
doorheen de jaren 

à Hoogste cijfers in Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het psychotherapie percentage voor depressie bij volwassenen ligt laag tegenover gebruik van 
medicijnen en overleg met zorgverlener  



What about covid? 

• Suïcidale activiteiten lijken niet ongelofelijk toegenomen 
• Grafiek ppt moet nog worden toegevoegd 

 

Beleid en cijfers rond zorgbehoefte 

• Psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik 
o Geen één op één vertaling  
o Een heel deel van de populaite die beroep doet op de GGZ voldoet niet aan de criteria van 

een psychische stoornis 
o Een heel deel van de mensen die psychiatrische klachten hebben, zijn niet bereid een stap te 

zetten naar de GGZ 

• Weinig onderzoek naar zorgbehoefte in de populatie 

• Studieresultaten Engeland & Finland 
o 8-10% van de populatie heeft een duidelijke zorgbehoefte 
o 50-60% van die mensen ontvangt geen zorg 

• Hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte (= consistent probleem, niet alleen in België) 
o Afhankelijk van de mate van toegankelijkheid van voorzieningen van de GGZ 

§ Demografische variabelen zoals woonplaats: toegang tot GGZ in Gent vs Kallo 
o Afhankelijk van de beschikbaarheid van adequate hulp 
o Afhankelijk van de antitherapeutische houding van sommige potientiële cliënten 

 

Beleid en cijfers rond ‘zieke’ populatie 

• Veel meer ‘subklinische’ mensen komen in de GGZ terecht dan mensen met een klinische 
(ontwikkelde) diagnose. Dit komt omdat hun aandeel in de populatie veel groter is 

• Dynamiek stoornis ó subklinisch 
o Mensen met ernstige klachten dreigen wel eens uit de boot te vallen omdat de meerderheid 

milde klachten vertoont en de zorg daarop wordt afgesteld 

• Dus zijn gegevens over de continue verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk (naast ook prevalentie 
van die diagnose) 

• En is aandacht voor de ‘zieke populatie’ op zijn plaats (naast ziek individu) 

 

Pyramide WHO: we brengen de frequentie van behoefte en nood aan specialistische hulp met elkaar in 
rekening  

• Onderkant pyramide: lage specialisatie en hoge behoefte (= informeel) 
1. Self-care 
2. Informal community care 

• Midden pyramide: middelmatige specialisatie en middelmatige behoefte 
1. Mental health services through PHC 
2. Community mental health services + psychiatric services in general hospitals 

 



• Bovenkant pyramide: hoge specialisatie en lage behoefte 
1. Lang verblijf + specialisatie 

 

 

Wanneer we kijken naar het aantal psychiatrische bedden in België worden ingenomen, is dit zeer hoog. Heel 
wat mensen komen onnodig in het rode gedeelte van de pyramide terecht. We hebben nood aan een systeem 
dat toelaat de zorg beter te organiseren zodat mensen minder langdurig worden opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Functie 1: het vroeg detecteren van bijvoorbeeld mensen met psychotische klachten. Hier zie je vaak dat ze 
eerst heel ernstige klachten gaan ontwikkelen voordat ze de stap naar hulpverlening zetten, omdat er heel 
beperkt ziekte-inzicht is en dan is er vaak opname nodig. Vroege detectie en preventie is dus noodzakelijk.  

Functie 2: Er wordt meer ingezet op mobiele (crisis) teams. Op het moment dat iemand in acute crisis gaat, 
kan je een team inroepen die bij de persoon thuis kijkt wat er nodig is om weer te stabiliseren  Zorgt er voor 
dat waar je vroeger heel veel moest doorverwijzen naar psychiatrische instelling, er nu veel meer zorg thuis 
komt. Heb je voor acute crisissen, maar ook voor chronische problematieken.  

Functie 3: Terug leren functioneren in de maatschappij.  

Functie 4: Wanneer het thuis niet lukt, mogelijkheid voor korte intensieve opnames.  

Functie 5: Opvanghuizen voor mensen die duidelijk zorg nodig hebben. Insteek is vooral mensen zo kort en 
weinig mogelijk opnemen, zodat ze binnen hun eigen kader kunnen blijven functioneren. 

 

PATIËNTEN ERVARINGEN 

Veel drempels om een stap naar de GGZ te zetten 

Aanbod 

• Aanbod is bijzonder complex: mensen vinden moeilijk de weg naar adequate hulpverlening 

• Continuïteit: je verhaal steeds aan iemand anders opnieuw vertellen (bv.: vanaf 18 jaar doorverwezen 
naar volwassen instelling) 

• Overlap en beperkingen: voor sommige problematieken kom je sneller aan hulp dan andere 

Toegankelijkheid 

• Drempels voor psychotherapie (vb.: schaamte, hierdoor lang wachten)  

• Huisvesting- en crisishulp schaars  

• Sterk afhankelijk van demografische variabelen (vb.: in de stad veel voorzieningen, minder in 
afgelegen gebieden) 

 

4.2 ORGANISATIE: KLASSIEKE VISIE 

Kenmerken van het Echelonmodel (WHO pyramide) 

• 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 eerste lijn voorzieningen 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 

 



Nulde lijn: Cliënt - gezin - familie - sociaal netwerk 

Eerste lijn: Laagdrempelige, snel toegankelijke hulp (bvb. CLB) 

Tweede lijn: Gespecialiseerde ambulante hulp (bvb. CGGZ) 

Derde lijn: Gespecialiseerde residentiële hulp (bvb. Psychiatrie) 

 

4.3 BELANGRIJKE SETTINGS 

ZORGAANBOD EERSTE LIJN 

1. Medische context: kinder- en jeugdartsen 

• Jonge kinderen: Kind en Gezin 

o Artsen met een aanvullend diploma in jeugdgezondheidszorg of specialisten in de 
kindergeneeskunde 

o Vrijwillig maar bereiken meer dan 90% van de Vlaamse gezinnen!! 

o Uitgebreid netwerk van 
1. Consultatiebureaus (elke gemeente, laagdrempelig) 
2. Preventieve zorgcentra (concentratiezones van kansarme gezinnen) 

o Coördineren ook (NIET EERSTE LIJN)  
1. Vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) 
2. Bijna de ganse kinderopvang 
3. Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG) 

 
• Schoolgaande kinderen: Medisch school toezicht 

o Artsen met bijkomend diploma van schoolhygiënist 

o Samenwerking met psychologen in CLB 

o Vrijwel alle kinderen, maar niet verplicht 

 

2. CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) en onderwijs 

• School = sociaal netwerk à ondersteuning bij omgang psychische problemen 
o Stimuleren positief schoolklimaat 
o Inspanningen op gebied van (geestelijke) gezondheid 

• Ideaal kanaal om Gezondheid Voorlichting en Opvoeding interventies te plannen en 
realiseren 

• Streefdoelen onderwijs 
o Ruim begrip gezondheid, leerlingenparticipatie, positief zelbeeld, relaties leerlingen… 

• CLB: vier kernopdrachten 

o Leren en studeren 

o Onderwijsloopbaan + studiekeuze 
o (preventieve) gezondheidszorg 

o Psychisch en sociaal welbevinden 

 



3. Telefonische hulpverleningsinitiatieven 

• Anoniem 
o Discreet, vertrouwelijk, veilig 

• Permanent (bv.: tele-onthaal 106) 
o Het is buiten de kantooruren dat crisissituaties zich voordoen! (ó 2de lijn) 

• Vrijwilliger als gesprekspartner 
o Emotieventilatie: beller kan afstand nemen en helder denken om tot opl te komen 
o Vragen stellen 

• Crisisinterventie, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing 

• Voorbeelden: zowel telefonisch als via chat  
o Zelfmoordlijn: 1813 
o Hulplijn geweld, misbruik en mishandeling: 1712 
o Jongerenhulplijnen à praten over eender wat 

• We zouden telefonische hulplijnzorg mss zelfs kunnen beschouwen als nulde lijn 

 

4. Organisaties voor vreemdelingen 

• Toenemende ervaring in interculturele hulpverlening 
o ‘cultuur’ krijgt maar langzaam ingang in de hulpverlening 

o Dringende nood aan interculturele hulpverleners 

• Multiculturele samenleving = complex 

o Confrontatie met waarden en normen hulpvrager en hulpverlener 
o Wordt duidelijk in processen van overdracht en tegenoverdracht 

o Doorverwijzing niet evident 

 

5. Thuiszorg  

• Door afbouw psychiatrische bedden zijn alternatieven noodzakelijk 
o Beschut wonen (BW) en Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 

• Maar grote groep valt nog uit de boot à psychiatrische thuiszorg 

• Mobiele Zorg Teams 

o Vroeg detectie + vroeg interventie 

o Preventie van opname of verergering symptomen/klachten 

o MZT goede aanpak voor acute psychiatrische cliënten die geen gevaar betekenen + 
waarbij de familie openstaat voor behandeling 

 

6. Politie en justitie 

• Politionele en justitiële diensten zitten op alle echelons 
o Politie vooral nulde en eerste lijn à bij eerste opvang van mensen komt heel veel van 

de probemen bij de politie terecht (bv.: slachtoffer seksueel misbruik) 

o Justitie/internering vooral op derde lijn 

• Eerste opvang van mensen met psychosociale problemen 
o Bv.: verkeersongevallen, gewapende overvallers, slecht nieuws nabestaanden 

brengen 



o Belangrijk: vermijd hertraumatisering à bv.: nacht in cel zonder enige zorg 
• Verwijzing naar andere voorzieningen 

o Bv.: drugbeleid, verwijzing vluchthuis, zelfhulpgroepen, CLB… 

• Taken van strikt preventieve aard à eerste aanspreekpunt 
o Preventieambtenaren 

 

7. Algemeen welzijnswerk 

• Zeer breed doelpubliek: mensen in nood en crisis 

• Team van hulpverleners: psychologen, juristen, artsen, maatschappelijke assistenten… 

• Verschillende CAW: Centra Algemeen Welzijn 

o Centrum voor Gezins en Relationel Werk 

o Jongeren Advies Centrum 

o Slachtofferhulp 

o Justitioneel welzijnswerk (daderhulp) 
o Scheidingsbemiddeling 

o Schuldbemiddeling 

 

ZORGAANBOD TWEEDE LIJN 

1. Privé-psychiaters 

• Grote meerderheid werkt deels institutioneel, deels privé 

• Minderheid werkt exclusief privé 

o Verwant met psychologen, psychotherapeuten 

o Sterk anoniem karakter à ondergewaardeerd in bijdrage tot GGZ 

o Expertisis voor individuen, consult voor instellingen en organisaties 

• Waarom met hen samenwerken? Biologische diagnostiek + beslissing rond ziekte 

 

2. Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 

• Welke klachten? Levensmoeilijkheden, met wisselende graad van ernst 

• Criteria voor de keuze van een specifieke psycholoog 

o Ernst van de problematiek: kan hij doorverwijzen, heeft hij een uitgebreid netwerk? 

o Aard van de problematiek: welke specialisatie heeft een psycholoog? 

• Zelfstandig klinisch psychologen zijn meestal… 

o Psychologen met enkele jaren ervaring 

o Hebben een psychotherapie opleiding gevolgd 

o Goede integratie binnen het zorgnetwerk, van hun regio 

o Supervisie (supervisor) – intervisie (collega’s helpen elkaar beter worden) 

• Conventie: terugbetaling om naar psycholoog te gaan was zeer beperkt, nu meer en meer 
terugbetaling vooral op eerste lijn 

 



3. Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) 

• Zijn diensten met één of meer equipes, die multidisciplinair zijn samengesteld 
o Psychiatrische functie 
o Psychologische functie 
o Maatschappelijke functie 
o O.l.v. een in de neuropsychiatrie gespecialiseerde geneesheer 

• Contact met normale leefmilieu van de cliënt 

• Samenwerkingsverbanden met (psychiatrische) ziekenhuisdiensten 

• Preventie: alcohol en drugspreventie 

• Verwijzing naar eerste lijn 

• Doordat CGG’s registratieplicht hebben, weten we heel veel over voorkomen klachten 
o Kinderen en jongeren: meerderheid relatie- en gedragsproblemen 
o Volwassenen: meerderheid psychische problemen en relatieproblemen 

• Werkwijze  
o Aanmelding 
o Intakegesprek à is de hulpvraag behandelbaar binnen het CGG 
o Teamvergadering à wie neemt de hulpverlening op zich 
o Psychotherapie (individuele-, goreps-, relatietherapie) 
o Psychiatrische consultaties 

• Residentiële doorwerwijzing is mogelijk 

• Tijdsduur meestal onbeperkt maar wordt wel geregistreerd 

 

4. Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 

• Toename in het aantal hulpvragen 

• Overwacht van 
o Jongvolwassenen 
o Vaker mannen dan vrouwen 
o Zwakke SES en maatschappelijke marginalisering 

• Klachten? 
o 70% van de aanmeldingen: depressie, psychotische verwarheid + middelenmisbruik 
o 15%: gedragsproblemen 
o 10%: situationele problemen 

• Primaire doelstelling: reductie acuut fysiek en psychiatrisch risico 
• Farmacologische / gedragsmatige interventies 
• Toegankelijkheid: 70 – 80% komt op eigen initiatief 
• Nabijheid, onmiddelijke beschikbaarheid (24/7) en doorzichtigheid 
• Goede doorverwijzing cruciaal 
• Bv.: UPSI (?) psychiatrische/psychologische EHBO 

 

 

 

 



5. Psychosociale revalidatiecentra 

• Mensen met psychische kwetsbaarheden, competenties en steunende netwerken laten 
ontwikkelen die nodig zijn om een zelfstandig leven in de mppij mogelijk te maken 

• Geen specifieke doelgroep in psychiatrische terminologie 

• Grijze zone: gaat over psychische stoornissen maar die zijn meestal verbonden aan een 
andere problematiek (bv.: neurologisch of somatisch lijden) 

• Kan ambulant, semi-residentieel of residentieel zijn 

 

ZORGAANBOD DERDE LIJN 

1. Algemeen ziekenhuis 

• Hebben geen expliciete opdracht naar psychiatrische zorg, maar zijn wel een belangrijke 
speler 

• Het is een laagdrempelig aanspreekpunt 
o Somatiseren (geestelijke problemen leiden tot fysieke problemen) 
o Co-morbiditeit van psychische vbelasting en lichamelijke problemen 

1. Bv.: posttraumatische stress na ongeval, oncologiepatiënten, 
borstamputatie 

 

2. PAAZ en PAUZ (Psychiatrisch Afdeling Algemeen/Universitair Ziekenhuis) 

• Urgentiepsychiatrie (mensen komen toe in acute crisis) 
o Aanmelding 
o Observatie + informatieverzameling 
o Stabiliserende interventies (bio-psycho-sociaal) 
o Indicatiestelling: eerste voorlopige diagnose 
o Doorverwijzing voor vervolgzorg 

• Kortdurende behandeling 
• Ambulante zorg 

• Diagnostiek 
o Individuele test en gesprekken 
o Neuropsychologisch onderzoek 

• Therapie 
o Afhankelijk van specialisatie 
o Psycho-educatie 
o Sociale vaardigheidstraining 
o Psycholoog: individuele of groepstherapie 
o Sociaal netwerk: relatie of gezinstherapie 

• Team: samenwerken om te komen tot handelingsplan 
• Doorverwijzing 

o Terug naar huis met ambulante consultaties 
o Terug naar huis met dagbehandeling PAAZ 
o Terug naar huis met verwijzing CGGZ 
o Doorverwijzing psychiatisch centrum à bij weinig evolutie en diagnose bijzondere 

problematiek 
 



3. Psychiatrisch centrum (PC) 

• Onderscheid tussen ‘cure’ (behandeling) en ‘care’ (zorg en begeleiding) 
• Soorten PC 

o Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 

1. Actieve behandelingsfunctie à ‘cure’ 

2. Opname-afdeling 
§ Beperkt in tijd: 2 à 3 maanden 
§ Vooral diagnostiek (ó PAAZ: specialisatie) 
§ Kortdurende behandeling 

3. Behandeling-afdeling 
§ Resocialisatie: re-integratie in normale leven 
§ Rehabilitatie: langdurige behandeling 1 – 2 jaar 

4. Multidisciplinair 

5. Programma’s differentiëren volgens; psychopathologie, werkwijze, 
modaliteit, open versus gesloten 
 

o Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

1. = verblijfspsychiatrie 
2. Meestal oudere populatie 

§ Personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische 
stoornis die geen ziekenhuisbehandeling meer vergen, geen nood 
aan beschut wonen, geen nood aan ononderbroken toezicht 

§ Personen met mentale handicap die aan dezelfde voorwaarde 
voldoen 

3. Permanente begeleiding (itt beschut wonen: discontinue begeleiding) 

 

3de lijn: 3 belangrijke momenten 

1. Psychiatrische opname & acute psychiatrie 
2. Residentiële psychiatrische behandeling en verzorging 
3. Psychiatrische rehabilitatie en resocialisatie 

 

 

4. Gedwongen opname 

• “geestesziekte” 
o Gevaar betekenen voor zichzelf of de samenleving 
o Weigeren zich te laten behandelen 
o Er is geen ander therapeutisch alternatief voor handen 
o Geen misdrijf 

• Gewone procedure 
o Verzoekschrift  

1. Neer te leggen op het vredegerecht 
2. Kan ingediend worden door elke belanghebbende 

o Omstandig geneeskundig verslag van maximum 15 dagen oud 



• Spoedprocedure 
o Hoogdringendheid 

o In spoedeisendegevallen kan de procureur des konings beslissen tot ‘ter 
observatieneming’ 

o Belangrijk dat een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisende karakter 
aantoont 

• Behandeling start binnen de gesloten afdeling 
• Bij verdwijning cliënt à politie en gerecht ingeschakeld 
• Uitgangsvrijheden kunnen verworven worden 

• Gedwongen opname geïnterneerden 
o Na plegen van delict 
o Psychiatrische behandeling primeert op gevangenisstraf 
o Gesloten afdeling 
o Zware belasting voor behandelmilieu 

 

5. Therapeutische gemeenschap 

• Drugvrije therapeutische gemeenschappen 
o Intensief langdurig programma met het oog op stopzetten van alcohol/illegale drugs 
o Fysieke ontwenning in een crisisinterventiecentrum of medische setting 

• Doelstelling varieert van ‘harm reduction’ tot drugvrije re-integratie in de samenleving 

• Aantal verwijzingen onder druk van justitie 
• Intake en daarna opname 
• Uitsluitingscriteria à bv.: aanwezigheid primair psychiatrische pathologie 
• Eerder jong publiek 
• Behandeling in sterk gestructureerde fasen 
• Community as method: werkstructuur van de communie is het vehikel dat gehanterd wordt 

voor het therapeutich traject 
• Daarnaast familiewerling en encountergroepen 

 

 

JEUGDHULPVERLENING 

Decreet integrale jeugdhulp 

• 1 maart 2014: jeugdverenigingslandschap werd 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 

 

 

 

 



Doelstellingen van het nieuwe decreet 

 

 

 

 

 

 

à Men heeft hiervoor een intersectorele toegangspoort ontwikkelt voor een aantal van de verschillende 
hulpverleningsdiensten die niet vrij toegankelijk zijn 

• Een Vlaamse overheidsdienst 
• Per provincie een toegangspoort 

 

De intersectorele toegangspoort binnen het jeugdlandschap 

Onderscheid tussen  

• Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (bv.: CLB) 

• Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (bv.: JW) 
o 2 stappen 

§ Indicatiestelling: welk type zorg is aangewezen? 
§ Jeugdhulpregie: wie gaat het belangrijkste 

aanspreekpunt zijn voor kind/ouders? 

o Afgebakende typemodules voor hulpvragen met een 
ingrijpende ondersteuningsnood (bv.: huisvesting) 

 

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

• Perspectiefzoekende en -biedende leegzorg 
• Belang van continue zorg 

o Opvang in residentieel centrum 
o Of langdurig verblijf in centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning 
o Pleeggezin tehuizen 
o Opname OBC/OOOC 
o … 

 

Crisisjeugdhulp: hoe kunnen we zorgen voor veiligheid voor het kind? 

Bemiddeling nodig naar de ouders toe om hun mee aan boord te 
krijgen 

Vraagt dus continu nood aan cliëntoverleg  



4.4 ORGANISATIE ZORG: NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

HUIDIG ZORGAANBOD 

• Gebaseerd op historische organisatie 
• Gebaseerd op een ‘ziektemodel’ 

o Focus op genezing 
o Focus op expertiseniveaus organisatie 

à veld in transitie: nieuwe GGZ 

à hoe kunnen we de GGZ beter maken, meer gericht op de persoon, beter aangepaste taal  

 

DEFINIËRING VAN GEZONDHEID 

Gezondheid = de afwezigheid van ziekte plus welbevinden 

         versus 

Gezondheid = het vermogen zich aan te passen en een zinvol leven te lijden, 
                          gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen 

 

Wat zijn de implicaties van deze definities? 

• We werken toe naar een ideaal gezondheids model, we blijven doorhameren om een persoon te 
genezen à de persoon wordt steeds meer patiënt en komt steeds meer terecht in settings waar de 
ziekte het leven gaat definiëren 

• We moeten een manier vinden om ons te verhouden tegen de uitdagingen, zonder dat we dat alles 
van ons leven laten bepalen 

• Hoe we gezondheid definiëren bepaald hoe we onze zorg gaan aanbieden 

 

HUIDIG ZORGAANBOD 

 

Nieuwe GGZ voorstel: eigen 
regie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Huidig zorgaanbod heel erg gebaseerd op 1-op-1 zorg waarbij de professional dus heel erg bepalend is voor 
wat er gaat gebeuren à E-health, M-health, Ecommunities kunnen er eventueel bij genomen worden maar is 
niet heel gangbaar 

 

Binnen het idee van ‘eigen regie’ gaat de persoon zelf veel meer kijken naar wat heeft andere mensen in 
gelijkaardige situaties geholpen (e-communities). E-health en M-health waarbij ze gaan kijken hoe ze zelf de 
zorgbehandeling zoveel mogelijk in eigen handen kunnen nemen. De 1-op1 zorg komt minder centraal te 
staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ETHIEK EN DEONTOLOGIE 
1. INTRO: ETHISCHE VRAAGSTUKKEN 

Overal vinden we voorbeelden van ethische vraagstukken terug  

• CRISPR bij baby’s 
• Wanneer mogen we iemand gedwongen opnemen? 
• Is een corona-app ethisch verantwoord? 
• Wanneer wordt isolatie toegelaten? 

Ethische vraagstukken en psychologie… 

We hebben ethische dimensies in de visie op 

• … de mens 
• … normaliteit – abnormaliteit 
• … finaliteit (doelstelling) van therapie 
• … verhouding therapeut-patiënt 

Welke waarden en normen staan centraal? 

Wat is ‘goed’ handelen? En voor wie? 

Zetten we het stoornisdenken op de voor- of achtergrond? 

 

 

 

 

 

2. ETHISCHE BEGRIPPEN 

• Moraal = samenhangend geheel van 
opvattingen over wat waardevol is in het leven 

• Ethiek = systematische en kritische reflectie op    
moraal obv rationele argumenten 

o Descriptieve ethiek = beschrijven de 
feitelijke moraal in een gemeenschap 

o Prescriptieve ethiek = voorschrijven 
principes voor moreel handelen 

o Meta-ethiek = studie van fundamentele 
vraagstukken (bv.: zijn mensen gelijk?) 

• Ethos = zede of gewoonte  

 

 



MORAAL 

• Bestaat uit waarden, normen en deugden 
o Waarden = omschrijving van wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven 

§ Abstract cognitieve begrippen (bv.: respect) 

o Normen = handelingsvoorschriften, geven een concrete inhoud aan waarden 
§ Morele normen (bv.: niet slaan) 
§ Fatsoen normen (bv.: hand opsteken bij een vraag) 
§ Juridische normen (bv.: niet stelen) à maatregelen wanneer er niet aan w voldaan 

o Deugden = een goede eigenschap die de handelswijze van de mens bepaalt 
§ Verinnerlijking van waarden 

• Is verboden aan een levensvisie: wat vind je als mens belangrijk? 

• Op basis van intuïtie, emoties of rationele overwegingen 

• Dynamisch, niet statisch 

• Kan zich bevinden op verschillende niveaus 
o Microniveau (van persoon tot persoon) 
o Mesoniveau (organisatorisch niveau, bv hoe omgaan met dwang binnen instelling?) 
o Macroniveau (beleidsniveau, bv wat zijn de regels rond euthanasie?) 

 

3. ETHISCHE/NORMATIEVE THEORIEËN 

Ethische/normatieve theorieën: schrijven vanuit een rationele beweging toe wat moreel handelen is. 

1. Teleologische ethiek  
2. Deontologische ethiek  
3. Deugdenethiek  

Film – eye in the sky: de taak van de agenten is om een voortvluchtige levend op te pakken. Wanneer ze met 
verborgen camera binnen zijn huis kijken zien ze een voorbereiding van een zelfmoord-aanslag. Plots wordt 
beslist de man te doden. Wanneer ze klaar staan om te vuren op het target, komt er plots een onschuldige op 
het terrein. Wat gaan ze doen? Het target samen met de éne onschuldige doden? Of het target laten gaan en 
een zelfmoordaanslag met 80+ doden laten plegen? 

TELEOLOGISCHE OF GEVOLGENETHIEK 

= theorie die handelingen van mensen beoordelen tav het eindpunt 

• Beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen 

• Utilisme = ‘grootste geluk voor het grootste aantal mensen’ 
o Vanuit deze theorie zouden we dus het target + de onschuldige vermoorden 

• Handelingsutilisme en regelutilisme 
o Handelingsutilisme: voor elke handeling maken we een afweging 

o Bv.: mes geleend en de eigenaar vraagt om het terug te geven, maar je weet dat hij een 
moord zal plegen → is het mens teruggeven moreel verantwoord? 

§ Handelsutilisme: nee, want de daad is slecht  
§ Regelutilisme: algemene regel is dat je het moet teruggeven 



• Moeilijkheden 

o Mogelijkheid om de gevolgen in te schatten 

o Heilgt het doel de middelen? 
§ Rechtvaardigt ons doel dat we voor ogen hebben (wegnemen terrorist) de middelen 

die we er voor gebruiken? (bom afvuren) 

o Er zijn vele soorten pijn en vele soorten genot 

 

DEONTOLOGISCHE OF BEGINSELETHIEK 

= theorie die handelingen van mensen beoordelen tav hun beginpunt (de intentie of de plicht die er aan ten 
grondslag ligt) 

• Beoordelen welke intentie tot handelen op zich moreel juist is, ongeacht de feitelijke gevolgen 

• Deon = plicht; logos = rede 

• Plicht ethiek 

Bv.: religieuze morele richtlijnen: beroepscodes 

Bv.: Immanuel Kant 

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

o Plicht is uw eigen verantwoordelijkheid, je moet je niet door instanties laten voorschrijven 
wat je moet doen 

• Universele waarden 

• Categorische imperatief 
o Handel op de manier waarvan je wil dat het algemene wet wordt 
o Handel zo dat je de ander nooit enkel als middel maar ook als doel beschouwt 

§ Volgens deze theorie mogen we het leven van de onschuldige niet nemen; ze zou 
enkel worden gebruikt als middel 
 

• Kritieken 

o Absolute karakter: voor iedereen in elke situatie en geen uitzondering  
o Bestaan universele redelijkheid? We weten dat er verschillen zijn tussen culturen op vlak van 

moreel handelen?  

o Miskennen verbondenheid tussen mensen 

 

DEUGDENETHIEK 

= theorie die de klemtoon legt op de persoon, niet de handelingen an sich (wat moeten we doen) 

• Belang van de persoon die de handelingen uitvoert en diens eigenschappen 

• Van ‘ideale handeling’ naar ‘ideale karakter’ 

o Wie moeten we zijn i.p.v. wat moeten we doen 

• Basis bij de oude Grieken 

o Plato - vier cardinale deugden; wijsheid, moed, matigheid, rechtvaardigheid 
o Aristoteles – morele verstandigheid (phronesis) – de gulden middenweg 

 



• Belang van eigen emoties en zelfzorg 

• Actuele evoluties 
o Bv.: zorgethiek – Gilligan  

§ ‘mannelijke’ ethiek (vb Kant) gericht op ‘het juiste/correcte handelen’ tgo 
‘vrouwelijke’ ethiek obv verbondenheid tussen mensen en de verantwoordelijkheid 
en zorg die daaruit voortvloeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DEONTOLOGIE VAN HET BEROEP 

BEROEPSCODES 

• Ethiek en deontologie aan de basis van elke vorm van hulpverlening 

• Regels ter bescherming van de rechten van patiënten 

• Complementaire plichten hulpverleners 

• Biedt kader voor psychologen om handelen te verantwoorden 

• Belang onderliggende waarden van gedragsregels 

• België: wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht 

 

 

“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.” 

 



Vier pijlers 

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

 

EERSTE PIJLER: RESPECT 

• ‘respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken 

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

• Opzij zetten van persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren 

• Niet verbinden aan voorwaarden 

• Rechten van de patiënten -  plichten van de hulpverleners 
o Recht op vrije deelname en inzagerecht à informatieplicht 

o Zelfbeschikkingsrecht à plicht tot eerbied voor morele waarden 

o Recht op geheimhouding à zwijgplicht 

 

Cliënten hebben zelfbeschikkingsrecht, dit betekent dat we als hulpverlener respect moeten hebben voor de 
morele waarden van de cliënt en hier niet veroordelend tegenover te zijn. Hij/zij heeft vrije keuzes. 

• Therapie is een onvermijdelijk waardengeladen proces! 
o Zijn er grenzen aan het zelfbeschikkingsrecht? 
o Wat met waardenconflicten? 

• Dat we de waarden niet mogen veroordelen, betekend niet dat we de waarden niet mogen 
ondervragen 

• Vereist deskundigheid van de hulpverlener: besef van zijn persoonlijke voorkeuren, bereidheid tot 
kritische reflectie, kennis van het brede spectrum van waarden… 

 

Zelfbeschikkingsrecht is gegrond in de verlichtingstraditie 

• Respect als het honoreren van autonomie en vrijheid 

• Debat over de nadruk op autonomie en individuele vrijheid: regelethiek versus zorgethiek 

o Regelethiek 

§ Autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid 
• = geen inmenging à afwezigheid van dwang, restrictie en beperkingen 

• Suggereert dat er theoretisch een vrije ruimte is (iedereen dezelfde 
opportunities en possibilities) maar betekend niet dat ons concreet 
handelingsvermogen hetzelfde is (meer of minder abilities + capabilities) 

§ Autonomie is strijdig met afhankelijkheid 

§ Risico van ontvoogding naar zorgverlamming?  
• Hulp vragen krijgt een negatieve connotatie, men is afhankelijk 

 



o Zorgethiek 

§ Accent op positieve vrijheid 

• Bescherming van de individuele autonomie, mogelijkheid tot zelfbestuur 

§ Relationele autonomie 
• Wederzijdse relatie tussen autonomie en afhankelijkheid 
• We worden autonoom, vanuit verbondenheid met anderen 

§ De mogelijkheid tot autonomie verschilt tussen en binnen mensen 
• Bv.: iemand met mentale beperking misschien niet bekwaam om geld te 

beheren, maar wel om eigen kamer in te richten 

§ Risico op paternalisme? 

 

BEROEPSGEHEIM 

Zwijgplicht – recht op geheimhouding 

• Basis voor vertrouwensrelatie 

• Staat in het strafwetboek vermeld  

• Uitzonderingen 
o Spreekplicht à bij schuldigverzuim waar je getuige van bent (maar therapie is 

onrechtsreeks? ) 
o Spreekrecht (maar ook zwijgrecht) 

• Vaak moeilijke inschattingen: wanneer is het rechtvaardig de vertrouwensrelatie te doorbreken? 

• Spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische praktijk 

 

Strafwetboek artikel 148 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde 
van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat 
zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het 
geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
zes maanden en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dilemma’s rond beroepsgeheim 

• Patiënt dreigt een gevaar voor anderen 
o Verbreken we de vertrouwensrelatie en lichten we instanties in? 
o Op wat voor manier haalt je cliënt dit aan? Heeft hij dit al eerder gedaan en lijkt zijn gedrag 

nog niet verandert tegenover toen? 

• Patiënt is het slachtoffer van het gedrag van anderen (bv.: misbruik door ouders) 
o Indien we hulp inschakelen nemen e ook een risico; ouders laten hulpverlening nietlanger  

toe binnen huishouden wat kans op gevaar aanzienlijk verhoogt 
• Suïcidegevaar 

• Kennis krijgen van misdrijven in het verleden 
 

Beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk 

• Men moet zorgvuldig kunnen omspringen met informatie, dossiers 

• Omgaan met eigen emoties en spanningen  
o Verluchten is menselijk… maar behoud de anonimiteit van de cliënt 

• Gedeeld beroepsgeheim = met welke andere professionals mag je spreken over je cliënt? 

 

TWEEDE PIJLER: INTEGRITEIT 

Draait om eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, waarheidsliefde 

• Kortom: wat zijn de motieven waaruit iemand handelt? 

 

Een integer persoon … 

• Veronderstelt bereidheid om zijn eigen beweegredenen in vraag te stellen 
• Is niet per sé foutloos à vergissingen toegeven 
• Zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag 

 
 

Integriteit omvat verschillende aspecten 

• Eerlijkheid en nauwkeurigheid 
o Geeft men correcte en duidelijke informatie? 

• Oprechtheid en openheid 
o Wat zeggen we en wat niet? 
o Belang van betrouwbare communicatie 

• Rolintegriteit 

 

 

 



ROLINTEGRITEIT 

= de grens tussen wat wel en niet verenigbaar is met de beroepsuitoefening 

Het blijft de bedoeling dat een zekere machtsafstand tussen de cliënt en hulpverlener is 

• We kunnen niet onze persoonlijke belangen oneigenlijk bevorderen 

o Bv.: cliënt biedt je aan zij vakantiehuis te huren 

• Wat met geschenken/cadeaus? 

o Geen absolute richtlijnen omtrent geschenken 

§ Primair: wat is de betekenis van de gift? 
§ Andere overwegingen: aard en grootte van het geschenk, wanneer, frequentie 

o Belang van verschil tussen betaling en geschenken 

§ Betaling van sessie ziet cliënt niet als invloed op kwaliteit verkregen hulp 
§ Geschenk: mensen kunnen bij het geven van een geschenk de verwachting hebben 

dat hulpkwaliteit bevordert, een voorkeursbehandeling 

 

 

ROLINTEGRITEIT – MEERVOUDIGE RELATIES 

Meervoudige relatie = wanneer therapeut naast de professionele relatie met de cliënt tegelijkertijd of 
opeenvolgend een tweede relatie met de cliënt heeft, van zakelijke, sociale of professionele aard. 

Zoals net aangehaald is een therapeutische relatie een assymmetrische relatie 

• Meervoudige relaties vergroten de kans op machtsmisbruik 
• Zijn verschillende professionele relaties te combineren? 
• Wat met vrienden en familie in therapie? 
• Kunnen we vrienden worden met cliënten 

 

Er zijn veelal geen specifieke regels omtrent meervoudige relaties 

• Wel verbod op seksuele relaties  
o Zelfs bij wederzijdse instemmming wordt het nog steeds als schadelijk gezien 
o Wat na het beëindigen van de hulpverleningsrelatie? 

• Belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties therapeut 

• Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie 
o Verschillende opvattingen: plaats- (neutrale plekken) en tijdsafhankelijk (niet begin sessie) 
o Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking  

 

Bij lichamelijk contact moeten 4 voorwaarden vervuld zijn:  

1. Duidelijkheid omtrent wat wel en niet kan bij lichamelijk contact  
2. Cliënt houdt zelf de controle over het contact 
3. De aanraking moet ervaren worden als authentiek en passend bij het thema 
4. De cliënt moet ervaren dat de hulpverlener niet handelt uit eigen nood, maar uit bekommernis voor 

het welzijn van de cliënt 



DERDE PIJLER: VERANTWOORDELIJKHEID 

= de bereidheid zich te verantwoorden voor professioneel handelen 

• Patiënt staat in een vorm van afhankelijkheid ten aanzien van de hulpverlener à machtsverhouding 
 

Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid = men kent de deontologische code en streeft deze na 

Zorgverantwoordelijkheid = kwaliteit van klinisch werk, continuïteit zorg 

Zelfkennis = verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor handelen 

 

Maar ook! Verantwoordelijkheid ten aanzien van het professioneel handelen van je collega’s 

 

VIERDE PIJLER: DESKUNDIGHEID 

Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 

Een ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van deskundigheid 

1. Intellectuele deskundigheid 

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

2. Vaktechnische deskundigheid 
• Technische know-how 
• Zorg voor kwaliteit (EBP) 
• Kennen van grenzen eigen competenties à doorverwijzen als nodig 

 
3. Emotionele deskundigheid 

• ‘persoon’ van de therapeut 
• Zelfkennis 

i. Motivatie voor je beroepskeuze? 
ii. Eigen functioneren, voorkeuren, waarden? 

iii. Omgaan met macht, intimiteit? 
iv. Eigen blinde vlekken, valkuilen? 

 
4. Morele deskundigheid 

• Vermogen om ethisch te handelen 
• Hangt samen met waarden 
• 4 componenten 

i. Ethische gevoeligheid 
ii. Ethisch redeneren 

iii. Ethische keuzes maken 
iv. Uitvoeren van ethisch gedrag 

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



5. MORELE DILEMMA’S ANALYSEREN 

HULPMIDDEL – STAPPENPLAN ROTHFUSZ (ZELFSTUDIEARTIKEL) 

We bespreken de 6 meest essentiële stappen van het plan. Bij elke stap geven we een voorbeeld van een casus 
over, zogezegd, Casper. 

STAP 1: DE SITUATIE IN KAART BRENGEN 

Geef een korte beschrijving van de situatie waarin het probleem zich voordoet. Maak daarbij een duidelijk 
onderscheid tussen feiten en de gedachten en gevoelens die de situatie bij je oproepen. 

 

Voorbeeld Casper: 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? 

 

STAP 2: HET MORELE PROBLEEM VASTSTELLEN 

Formuleer het dilemma kort en duidelijk 

• Het gaat hier om de zaken die een probleem vormen voor jou als professional, het gaat niet om de 
vragen die voor de cliënt een moreel probleem vormen. 

• Morele keuze wordt lastig wanneer er gekozen moet worden tussen twee alternatieven = dilemma 
o Elk alternatief heeft zwaarwegende argumenten en heeft betrekking op waarden en normen 

§ Het gaat dus niet over de vraag hoe je iets moet aanpakken (= methodische vraag) 

o Het dilemma laat duidelijk zien waaruit de psycholoog moet kiezen 

 

Voorbeeld Capser: in deze situatie kan je een dilemma zien tussen vertrouwelijkheid of het 
zelfbeschikkingsrecht (de wens van de cliënt respecteren om niet met de directie te spreken) en het 
niet schaden van de cliënt (voorkomen dat hij van school gestuurd wordt) 

 

 

STAP 3: DE HANDELINGSALTERNATIEVEN VERKENNEN 

Schrijf alle handelingsalternatieven uit, het kunnen er dus meer dan twee zijn. Het is hierbij belangrijk ook de 
alternatieven te noteren die je uiteindelijk niet kiest à je dwingt jezelf goed na te denken over de redenen 
waarom je deze mogelijkheid verwerpt 

 

 



Voorbeeld Casper: je kan de volgende alternatieven overwegen:   

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

• Niet spreken (en vertrouwelijkheid/zelfbeschikkingsrecht respecteren) 

• Tussenpersoon inschakelen 

 

STAP 4: DE BETROKKENEN NOEMEN EN HUN BELANGEN AFWEGEN 

Zet alle betrokkenen op een rijtje à kunnen zowel personen, groepen, organisaties of de samenleving als 
geheel zijn. Beschrijf bij elke betrokkene de belangen die spelen in relatie tot het dilemma 

• Belang = iets dat iemand raakt, doordat zijn voorspoed ermee gemoeid is 

We kunnen belangen indelen in verschillende niveaus 

1. Eigenbelang als egoïsme 
• De betrokkene kijkt alleen naar wat goed is voor zichzelf. Houdt geen rekening met de 

belangen van anderen. Impulsen. 
o In sommige situaties is dit legitiem: bv wanneer je een sportwedstrijd wil winnen 
o Maar kan schade aanrichten voor anderen: bv bedrijven streven winstmaximalisatie 

na maar zijn enorm schadelijk voor mens en milieu 
• Uitsluitend vanuit egoïsme handelen kan op den duur nadelen opleveren (bv ongezond eten, 

meer geld uitgeven dan je hebt…) 

 
2. Welbegrepen eigenbelang 

• Men kijkt verder en gebruikt zijn verstand 
• Iemand handelt vanuit welbegrepen eigenbelang als hij op lange termijn baat heeft bij 

bepaalde keuzes 
• Een psycholoog richt zich altijd op het welbegrepen eigenbelang van de cliënt 

o De cliënt wisselt tussen impulsen en verstandige keuzes 

 
3. Belang van anderen 

• Het gaat om de belangen van personen, groepen mensen of dieren, buiten degene die het 
belang behartigt 

o Bv.: iemand kan tegen de bio-industrie strijden, terwijl dat niet in zijn eigen belang 
is. Het kan er zelfs strijdig mee zijn. 

• Wie bepaalt wat het belang van de ander is? à valkuil van bemoeizucht altijd aanwezig 
• Voor mensen die het beste voor hebben met een ander, kan het erg lastig zijn om een goed 

evenwicht te vinden tussen paternalisme en verwaarloozing 
 
 
 
 
 
 



4. Algemeen belang 
• Het gaat om het belang voor de samenleving als geheel 

• Bij het bepalen van de inhoud van het algemeen belang spelen politieke keuzes een rol 
o Bv.: keuze tussen economische groei en milieubewust handelen 
o Maar ook: belang buurthuizen, zorg voor mensen met verstandelijke beperking… 

• Belangen van tussen personen of binnen dezelfde persoon kunnen tegenstrijdig zijn 
o Belangrijk om een afweging te maken van de reikwijdte en het gewicht van de 

belangen 
 

Voorbeeld Casper:  

• Casper zelf: heeft zowel belang bij een gesprek als belang bij serieus genomen en gerespecteerd te 
worden (eigenbelang als egoïsme?) 
 

• Directie: wil in het belang van de school en alle leerlingen handelen en wil dus een goede en 
verantwoordelijke keuze maken (belang van anderen?) 

 
• Therapeut: heeft er belang bij dat het vertrouwen in het beroep van psycholoog gevrijwaard blijft en 

daarnaast wil hij de cliënt niet schaden (algemeen belang  + belang van anderen) 
 

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

 

 

STAP 5: DE RELEVANTE WAARDEN EN NORMEN OMSCHRIJVEN EN AFWEGEN 

• Beschrijf de waarden en normen die relevant zijn voor het dilemma en wat ze concreet in deze 
situatie betekenen 

• Ga hierbij ook na welke artikelen uit de beroepscodes relevant zijn (bv.: integriteit, niet schaden, 
dubbele rollen, beroepsgeheim) 

• Weeg tenslotte de waarden en normen en beroepscodes tegen elkaar af en zet ze in een rangorde 

 

Voorbeeld Casper:  

Casper 

• Waarden: autonomie en privacy/vertrouwelijkheid 

• Bijhorend normen: 'ik bepaal zelf wat ik doe' en 'ik wil dat wat ik met de therapeut  
bespreek geheim blijft '  

Directie:  

• Waarden: veiligheid en verantwoordelijkheid  
• Normen: 'op school geen geweld' en 'we geven elk kind een eerlijke kans'  

  
 

Therapeut:  

• Waarden: respect en verantwoordelijkheid  
• Normen: 'mening/wens patiënt ernstig nemen' en 'dreigende schade voorkomen' 



STAP 6: EEN HANDELINGSALTERNATIEF KIEZEN 

Op basis van alle gegevens maak je een keuze voor een handelingsalternatief. Geef hierbij argumenten vanuit 
verschillende normatieve invalshoeken 

• Plichtethiek: kies en principiële opstelling en benoem de plichten van de betrokken 

• Gevolgenethiek: je benadert de vraag pragmatischer en bekijkt wat de consequenties kunnen zijn van 
de verschillende alternatieven 

• Deugdenethiek: je kijkt naar de eigenschappen die je als professional moet hebben 

 

Voorbeeld Casper 

Er is een conflict tussen het niet willen schaden van de cliënt (via een gesprek kan de jongen misschien een 
nieuwe kans krijgen op school) en het respecteren van de wens van de jongen om niet te spreken met de 
directie. Elk perspectief brengt andere zaken in rekening en kan je helpen om een beredeneerde keuze te 
maken, maar geeft op zich geen éénduidig antwoord wat te doen.  

• Vanuit een plichtenethiek is het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht hier waarschijnlijk 
dominant en zal je niet spreken. Er is echter wel een conflict met de plicht de patiënt niet te schaden.  

• Als je niet spreekt met de directie zijn de gevolgen dat de jongen mogelijks van school gestuurd 
wordt. Als je wel spreekt, schend je het vertrouwen van de jongen en meer algemeen het vertrouwen 
in een psycholoog. Bovendien ben je niet zeker dat een gesprek ervoor zal zorgen dat de jongen mag 
blijven.   

• Als je hierbij redeneert vanuit een deugdenethiek wil je als psycholoog het psychisch welzijn 
bevorderen vanuit verbondenheid en wil je integer en betrouwbaar handelen.   

 
  
Vanuit deze verschillende perspectieven kan je trachten om een oplossing te zoeken waarmee de jongen kan 
instemmen en die toch een overleg mogelijk maakt. Mogelijks kan je een vertrouwensleerkracht inschakelen 
als tussenpersoon of probeer je vanuit je deskundigheid in gespreksvoering met de jongen afspraken maken 
over wat wel en niet kan gezegd worden.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. THERAPIESCHOLEN 
GASTCOLLEGE: GEDRAGSTHERAPIE 

UITGANGSPUNT: ALLE GEDRAG IS AANGELEERD 

• Kan gaan van veters strikken tot angstig zijn tot handen wassen 
• Gedrag kan veranderen in de mate waarin het functioneel en disfunctioneel is 

o Bv.: mondmasker dragen voor corona en nu 

Gedrag is een zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie 

• Bv.: hoe reageer je wanneer je ’s nachts een geluid hoort en denkt dat het een inbreker is versus 
denkt dat het je huisdier is 

GEDRAGSTHERAPIE IS DE TOEPASSING VAN BEVINDINGEN UIT DE EXPERIMENTELE PSYCHOLOGIE 

• Empirische verankering 

• Observeerbare principes: gedrag kan men zien 

• Verankering in experimenteel onderzoek 
o Experimentele psychopathologie 

• Evidence-based denken: effectief + efficiënt 

• Gestructureerd denken met aandacht voor complexiteit 
o Duur van therapie hangt samen met de complexiteit van het probleem 
o Bv.: spinnenfobie wordt behandelt op 45 minuten, vliegangst op 2 dagen 

 

BACK TO BASICS ALLE GEDRAG IS AANGELEERD 

Bijvoorbeeld: 
• Eten/drinken: wanneer je ooit van iets teveel gegeten hebt en er ziek van was, ga je het later niet 

meer eten 

• Foto van moeder en kindje: veel vrouwen reageren positief op dit soort beelden maar andere 
vrouwen reageren negatief omdat het hetegene epresenteert dat ze niet kunnen krijgen 
 

HOE WORDT GEDRAG AANGELEERD? 

• Klassieke conditionering: het leren van een verband tussen stimuli 
• Operante conditionering: het leren van een verband tussen handelen en de gevolgen 

 

 

 

 

 



KLASSIEKE CONDITIONERING 

= het leren van betekenissen: het leren van de geconditioneerde 
stimulus (CS) activeert de representatie van de ongeconditioneerde 
stimulus (UCS) en lokt zo de geconditioneerde reactie (CR) uit 

Bijvoorbeeld: litte albert (Watson) 

Witte rat = NS à CS 
Hard geluid = UCS 
Angst = UCR à CR 

Generalisatie: little albert werd bang voor alle witte voorwerpen 

Een oorspronkelijke neutrale stimulus verwerft een 
nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde 
gebeurtenis 

 

Drie paden naar het aanleren van betekenissen 

1. Directe ervaring 
• Bv.: gebeten worden door een hond 
• Kan niet de enige manier zijn waarop 

mensen angst ontwikkelen: 30% van de mensen heeft vliegangst maar daar heeft slechts een 
zéér klein deel werkelijk een vliegtuigprobleem meegemaakt 

2. Modelleren 
• Afleiden dat iets gevaarlijk is adhv de reacties van anderen 

3. Informatie 
• Negatieve informatie in de krant geeft angstig gevoel 
• Krant geeft allen negatieve kanten van vliegtuigtransport weer (meldt bv niet dat vlucht 354 

veilig is geland) 

 

OPERANTE CONDITIONERING 

• We leren de samenhang tussen wat we doen en het resultaat dat er op volgt 
• Gedrag dat leidt tot een positief gevolg wordt later meer gesteld 
• Gedrag dat leidt tot een negatief gevolg wordt later minder gesteld 

 

THE MANY WAVES OF CBT 

FIRST WAVE CBT 

= behaviorisme: Skinner & Watson 

• Om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke en operante leerprincipes gebruiken 
o Door stimulus controle: stimulus die problematisch gedrag veroorzaakt wegnemen 
o Contingency management: bewerken van gedrag d.m.v. straffen en belonen 



Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie 

• Betekenisvol verwijst naar het feit dat er niet gereageerd wordt op de fysieke stimulus maar op de 
cognitieve verwerking ervan 

 SECOND WAVE GEDRAGSTHERAPIE: COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE 

= Beck (cognitieve therapie) + Ellis (Relationeel Emotieve therapie) 

• We willen niet dat mensen de stimulus gaan vermijden, we moeten ze tot een andere betekenis 
brengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLINISCHE CONCEPTUALISATIE: VAN LEERTHEORIE NAAR COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE 

Evolutie van leerexperimenten bij labrat naar therapie  

DE THERAPEUTISCHE RELATIE BINNEN HET GEDRAGSTHERAPEUTISCH KADER 

• Cliënt en therapeut zijn een samenwerkend team 

• Guided discovery: we kunnen als therapeut routes en suggeties aangeven aan de cliënt, maar hij is 
degene die de routem oet afleggen 

• Transparantie: houdt niks achter 

• Gelijkwaardigheid 
o Therapeut heeft expertise 
o Cliënt is ervaringsdeskundige 

 

WELKE COMPETENTIES HEEFT EEN GEDRAGSTHERAPEUT NODIG? 

 

 

 

 

 

• Empathie 
• Warmte 
• Echtheid 
• Luistervaardigheden 
• Duidelijke communicatie 

 

= STARTPUNT 

• Actief 
• Collaboratief 
• Doelgericht 
• Rekening houdend met 

cross-culturele aspecten 
• Op een ethische manier 

= MANIER WAAROP INTERVENTIES 
GEIMPLEMENTEERD WORDEN 

• Organisatorische 
vaardigheden 

• Conceptuele 
vaardigheden 

• Technische vaardigheden 

 

= KENNIS EN IMPLEMENTATIE VAN 
INTERVENTIES 

= VERBONDEN AAN CBT PRINCIPES 



HET GEDRAGSTHERAPEUTISCH PROCES: MODEL VOOR PROBLEEMIDENTIFICATIE 

 

 

VOORLOPIGE PROBLEEMSAMENHANG 

= overzichtelijk schema 

• Leergeschiedenis: gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis 
• Complexiteit: relatie tussen verschillende probleemgebieden in kaart brengen 
• Geïnidvidualiseerd: op maar gesneden probleemanalyse à clinical case formulation 
• Werkinstrument binnen de therapie: probleemselectie 
• Poging om met cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken 

Bijvoorbeeld: casus 

 

 

 

 

 

 

INTAKE 

 

 



PROBLEEMANALYSE ALS EMPIRISCHE CYCLUS 

• We gaan de voorlopige probleemsamenhang toetsen, zowel onderkennend als verkarend 
o Vragenlijsten 
o Huiswerkopdrachten 
o Topografische analyses 
o Observaties 

• We trachten tot een holistische theorie te komen 

 

FUNCTIONELE ANALYSES 

• Klassieke component 

 

 

 

 

 

• Operante component 

 

 

 

 

 

Toevoeging aan de probleemsamenhang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATIESTELLING 

Hoe kiezen we het eerste te behandelen probleem? 

• Centraliteit in het schema: negatief zelfbeeld staat zeer centraal dus als we dit aanpakken slaan we 
meerdere vliegen in één klap 

• Behandelbaarheid: problemen die makkelijk te behandelen zijn eerste oplossen, motiveert de cliënt 
voor volgende sessies 

• Keuze mogelijke intevrenties + succes van die interventies 

• Lijdensdruk van de cliënt: zaken die grootste lijden veroorzaken eerst aanpakken 

• Hulpvraag van de cliënt 

 

GEDRAGSTHERAPEUTISCHE INTERVENTIES 

Zeer veel soorten interventies 

• Operante en klassieke principes: gestructureerd behandelplan 
• Cognitieve technieken 
• Emotieve technieken 
• Gedragsexperimenten: sterke motor verandering 
• Blootstellingstechnieken / exposure 
• Psycho-educatie 
• Mediatietherapie 
• Derde generatie GT technieken 

Bijvoorbeeld: exposure 

= iemand blootstellen aan de gevreesde stimulus (CS), niet aan de UCS! 

• Iemand met claustrofobie gaan we blootstellen aan kleine ruimtes, niet aan het gevoel te stikken 
• We willen de raltie tussen de UCS en CS doorbreken 
• We laten de cliënt het ritme bepalen en geven hem de controle 

 

 

 

 

 

 

THE MANY WAVES OF CBT 

THIRD WAVE CBT 

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

• Niet gericht op symptoomreductie per sé 



• Door aanvaarding (stoppen met vechten, loslaten) komt er symptoomreductie 

Levenskompas: we laten mensen uit 100-en waarden hun top 10 selecteren en kijken waar ze veel belang aan 
hechten 

• Bv.: persoon worstelt met problemen op het werk en piekert heel hard 
• Maar in zijn top 10 waarden komt amper iets over een job terug dus hij maakt zich zorgen om zaken 

waar hij minder belang aan hecht 

 

Integratie van mindfullness (=manier om afstand te nemen van gedachten en emoties, zij niet per sé 
rustgevende sessies) 

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

• Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes): 
o Doorbreken experiëntiële vermijding 
o Openstaan en met aandacht ervaren en aanvaarden 

• Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy 
o Gedachten en gevoelens worden gezien als “mentale  gebeurtenissen” ipv “aspecten van het 

zelf” en “accurate reflecties van de werkelijkheid” 
o Metacognitief perspectief, accepterend, gedecentreerd,  loskomen van… 

 

FOURTH WAVE CBT 

• Focus op cognitieve processen:  aandacht, interpretatie en  geheugen 
• Methoden ontleend aan de experimentele psychopathologie 

o Bv: aandachtsbiastraining 
o Bv. Depressieve mensen  kunnnen de aandacht niet losmaken van negatieve stimuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTLES: ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE 

1. KERNELEMENTEN VAN ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE 

Focus: stoornissen bij kinderen en jongeren 

Methode:  

• Studie van deviaties aan de normale ontwikkeling gebaseerd op empirisch onderzoek 
• Vaak op groepsniveau – longitudinaal 
• Centrale uitgangspunt = kindfactoren X omgevingsfactoren 

Onderzoeksdomein: ontwikkelingspsychopathologie (dus niet ontwikkelingspsychologie) 

Mensbeeld 

= mensen zijn denkende wenzens (cognitieve visie) 

• Onderliggende schema’s spelen een belangrijke rol hoe mensen functioneren 
• Schema’s sturen onze aandacht, interpretatie en geheugen 

o Het is een bril die het leven kleur geeft 
o Gevaar = hoe je de zaken interpreteert adhv jouw schemas, zie je als de waarheid. Deze 

informatie wordt niet geverifieerd à belangrijk instandhoudend mechanisme bij psychische 
problemen 

 

 

= een voorbeeldje om aan kinderen uit te leggen hoe je een 
situatie anders kan interpreteren, afhankelijk van je 
verleden en welke cognitieve schema’s je gevormd hebt 

 

 

Kwetsbaarheid (diathese) – stressmodel 

 

 

Hoe hoger je kwetsbaarheid, hoe minder stress nodig om 
pathologie te ontwikkelen 

Hoe lager je kwetsbaarheid, hoe meer stress nodig om een 
pathologie te ontwikkelen 

à IEDEREEN kan een pathologie ontwikkelen, het gaat 
over de interactie tussen kwetsbaarheid en stress 

 

 



Diagnostiek 

FASE 1: screening 

• We bekijken breed wat er aan de hand zou kunnen zijn 

• Dimensioneel prespectief (ernst score = ernst 
psychopathologie) 

• Brede-band screeningsinstrumenten = vragenlijsten die alle 
elementen in kaart brengt (bv.: emotioneel + cognitief + gedrag + …) 

• Nauwe-band screeningsinstrumenten = vragentlijst die specifiek inzoomt op één onderwerp (bv.: 
emotieregulatievaardigheden) 

• Voordelen: ernstmaten, vroeg-detectie, korte afnametijd, eenvoudig te scoren 

• Nadelen: beperkte informatie, moeilijk om stoornissen te onderscheiden, er wordt een bepaald 
niveau van geletterdheid verwacht bij de cliënt 

 

FASE 2: diagnostisch onderzoek 

• We gaan het probleem verdiepend en specifieker bekijken 

• Categoriaal perspectief: je hebt een stoornis of niet 
o Stoornis is geen vereiste voor psychotherapie!  
o Sommige kinderen hebben nét geen stoornis à preventief begeleiden 

• Grondig onderzoek naar symptomen, tijdsduur, functionele lijden  

• Klinisch interview = vragen over een bepaalde stoornis (bv.: depressie) staan vast 

• Multi-informant = we doen eerst een gesprek met het kind maar betrekken daarna een andere 
informant (bv.: de ouder of leerkracht) 
 

Binnen diagnostisch onderzoek trachten we handelingsgericht te werken 
= vooraleer we een behandeling opstarten, gaan we heel nauwgezet allerlei informatie verzamelen 

Kernprincipes handelingsgericht werken 

1. Doelgericht en vraag-gestuurd 
• We bekijken iedere casus apart, we gaan niet bij ieder kind dezelfde vragenlijst afnemen 
• Eerst luisteren naar de problematiek en daarna vragenlijsten afnemen die de hypothese 

kunnen beantwoorden 

2. Gericht op behoeften van kind en opvoeders 
• Wat hebben kind en omgeving specifiek nodig om vooruit te geraken? 

3. Transactioneel (wederkerig) referentiekader 
• We kijken naar een psychische problematiek als iets dat ontstaat door wederkerige relaties 

tussen kind en ouder. De schuld ligt niet bij één persoon 

4. Samenwerking met cliënten én omgeving 

5. Aandacht voor positieve en beschermende factoren 
• Ga op zoek naar wat wel goed verloopt, we gaan het probleem niet maximaliseren 

6. Systematisch en transparant proces 
• We gaan structureel te werk, steeds terugkoppelen 



 

 

= nogmaals een voorbeeld dat we eerst voldoende informatie verzamelen 
en een intergatief beeld vormen over de cliënt vooraleer we een 
behandeling opstarten 

 

 

 

Behandeling 

• Behandeling van preventie en vroege interventie 
• Invalshoek is de Cognitieve Gedragstherapie  
• Groot aanbod aan evidence-based en stoornis-specifieke interventies 

o Maar! Transdiagnostische interventies in de lift 
o = behandelingen die gebruikt kunnen worden voor verschillende soorten pathologie omdat 

ze gericht zijn op dezelfde onderliggende mechanismen (bv.: emotieregulatie) 
 

2. TOEPASSING: DEPRESSIE BIJ JONGEREN 

Kenmerken 

• Somber/prikkelbaar 
• Onvermogen om plezier te hebben 
• Weinig interesse of motivatie 

Klinisch beeld 

• Rekening houden met leeftijdspecifieke symptomen ten gevolge van 
o Verschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling 
o Leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Hoe ver we staan in onze ontwikkeling bepaald hoe depressie zich uit 

Ontwikkelingstaak baby’s = hechting Eet-, slaap- en groeiproblemen 

Huilen, apathie, terugtrekken uit interactie 

Ontwikkelingstaak kleuters = separatie Huilen, prikkelbaarheid, spelremming 

Afhankelijkheid, separatieangst 

Ontwikkelingstaak basisschool = 
prestatiemotivatie 

Schuchter, negatieve gedachten, somatische 
klachten, onderprestatie, ongehoorzaam 

Ontwikkelingstaak adolescentie = individuatie Ofwel (1): overonafhankelijkheid – ontkennen 
depri symptomen, delinquentie, alcohol en drugs 

Ofwel (2): overafhankelijkheid – schoolangst, 
hypoactiviteit, onzekerheid 



Prevalentie 

Leeftijd 

• 2-5% tijdens de kindertijd 
• > 10% tijdens de adolescentie 
• 12-15% van de jongvolwassenen: ooit langdurige en ernstige depressieve klachten 
• 29.2% van de Europese jongeren: subklinische depressieve symptomen 

Verhouding jongens/meisjes 

• Voor puberteit: meisjes = jongens 
• Na puberteit: meisjes 2,1x meer kans dan jongens 

Kans op herval 

• 20-60% herval 1 tot 2 jaar na remissie 
• 70% herval na 5 jaar van remissie 

à Nood aan fundamenteel onderzoek naar onderliggende mechanismen 

 

3. HOE ONTSTAAT EEN DEPRESSIE? 

Risicofactoren op meerdere domeinen 

• Kind: genetische aanleg, temperament, cognitieve stijl, emotieregulatie 

• Gezin: opvoedingsstijl, ernstige huwelijksproblemen, gezinstrauma’s 

• Ruimere omgeving: meemaken van ernstig verlies, gepest worden 

 

Cognitief diathese-stress model 

 

 

Merk op: alle pijlen zijn 
wederkerig à transactioneel 
model 

 

 

 

 

 

Cognitie en emotie als onderliggende werkingsmechanismen 



1. COGNITIEVE KWETSBAARHEID 

Onderliggende schema’s spelen een rol bij negatieve gedachten 

• Schema’s = cognitieve structuren die sturend zijn in onze informatieverwerking 

• Ontwikkelen zich vroeg in de levensloop 

• Negatieve ervaringen zorgen voor mogelijke disfunctionele schema’s 

• Ze zijn onbewust aanwezig 
• Activatie door stressvolle gebeurtenis/stimuli 

• Beïnvloeden de informatieverwerking 
 

Ervaringen in het verleden: wat wordt onthouden? 

1. Schema-incongruente informatie wordt niet gezien, of verkeerd geïnterpreteerd 
2. Vooral negatieve en schemacongruente gebeurtenissen worden onthouden 
3. Vooral aandacht aan negatieve en schemacongruente informatie 

Naast dat mensen met depressie een disfunctionele inhoud van schema’s hebben, hebben ze ook 
disfunctionele cognitieve processen! 

• Moeite met inhiberen van irrelevante informatie 
• Moeite met shiften van aandacht naar relevante informatie 
• Moeite met evalueren en updaten van informatie in het werkgeheugen 

Negative affective priming task = test het executief functioneren van kinderen 

• Kinderen met depressie worden meer afgeleid door negatieve gezichten en steken meer energie in 
het inhiberen van deze gezichten 

• Kinderen met depressie hebben moeite om hun aandacht weg te richten van boze gezichten (niet 
droevige!!) en zich dus los te maken van negatief materiaal 

• Afwezigheid van positivity bias in het werkgeheugen bij depresssieve kinderen 

 

2. EMOTIEREGULATIEPROBLEMEN 

Emotieregulatiestrategie = een strategie die het begrip, de hantering en de expressie van emoties bevordert 
• Er zijn zowel cognitieve (bv.: herevaluatie) als gedragsmatige startegieën (bv.: afleiding zoeken) 

• Er zijn zowel adaptieve (bv.: herevaluatie) als maladaptieve (bv.: situatie vermijden) strategieën 

Depressie is een stoornis in de emotieregulatie 
• Overmatig gebruik van maladaptieve strategieën 
• Gebrekkig gebruik van adaptieve strategieën 
• Daarnaast ook: 

o Emotionele inertie: vastzitten in een cyclus van negatieve gedachten e gevoelens 
o Emotieregulatie inflexibiliteit: strategieën onvoldoende aanpassen aan de situate 

 

 

 



Hoe gaan we dit beide opnemen in de behandeling? 
• Vaak: acute verlichting van symptomen 
• Belangrijk: we moeten ons ook richten op onderliggende mechanismen 

o Recentere vormen van CBT: toevoeging van emotieregulatie component 
o Transdiagnostische behandeling bovenop de standaardbehandeling? 

§ Bv.: emotieregulatietraining (EuREKA) 
§ Bv.: Cognitieve controle training 

 

4. BEHANDELING VAN DEPRESSIE 

Er zijn wetenschappelijk gefundeerde programma’s voor depressie voor kinderen vanaf 8 jaar 

• Betekend niet dat kinderen die jonger zijn niet behandelt kunnen worden 

 

FASE 1: diagnostiek 

• Multi-method + multi-informant 
• Multiple stage aanpak! 

o Screening (dimensioneel) 
§ Kinderen 

• Youth Self Report 
• Children’s Depression Inventory-2 

§ Ouders/leerkracht 
• Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL) 
• Children’s Depression Inventory-2 

o Diagnostisch onderzoek (categoriaal) 
§ Klinisch interview 

• SCID-5 Junior 
• Afgenomen bij kind maar ook bij ouder, leerkracht (multi-informant) 

 

Algemene componenten behandeling 

1. Opbouw therapeutische relatie 

2. Motiveren voor behandeling à rationele  
3. Psycho-educatie 

• Wat zijn symptomen? Impact voor de omgeving? Kans op herval? 
• Eventueel: rol van medicatie? 

4. Kind X omgevingsfactoren 
• Individuele interventie (bv.: PAK AAN) 
• Oudertraining 
• Gezinsgesprekken + betrekken schoolomgeving 

 

 



Specifieke componenten behandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenten behandeling – doen 

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

• Activiteiten-niveau gradueel doen 
toenemen 

o Lijsten maken 
o Weekplanning  
o Huiswerkopdrachten 

• Optioneel: SOVA (sociale vaardigheid)-
training = opbouw positieve 
interacties/conflicten leren oplossen 

 

Componenten behandeling – voelen 

Emotieregulerende interventies 

• Emoties herkennen, benoemen en differentiëren 
• Hulpmiddelen? 

o ‘Doos vol gevoelens’ à gevoelensherkenning en differentiatie 
o Relaxatie (buikademhaling, progressieve  spierontspanning) 
o Gevoelensdagboek 

• Aanbeveling: focus op positieve gevoelens 

  

 

 

 



Componenten behandeling - denken 

Cognities aanpakken 

• Bewustwording 
o Gesprek (non-directief): praten of spel 
o Ontlokkers: dagboekopdrachten (ABC: Antecedent-Behavior-Consequences) 
o Socratische dialoog 

• Zwart kijken doorbreken 
o Sombere gedachten vangen 
o Cognitief herstructureren (helpende gedachten?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTLES: INTRODUCTIE OP DE PSYCHOANALYSE 

Psychoanalyse functioneert als een rode lap, het wordt zeer 
vaak geassocieerd met controverse. 

Denk bijvoorbeeld in de media is er nog steeds een debat 
gaande pro- en contra psychoanalyse 

• “Freud had een punt” 

• “Verdringing, anale fixatien penisnijd: allemaal onzin 
van Freud” 
 

Uitspraak Freud 1909: “We brengen ze de pest” 

• Freud reisde in 1909 naar de VS om lezingen te geven 
• Hij zei al lachend bovenstaande uitspraak tegen zijn medereizigers 
• De psychoanalyse heeft namelijk een bepaald beeld over de mens, dat niet strookt met het klassieke 

Westerse beeld over de mens. 
o Westerse beeld: de mens is een wezen dat we kunnen voorspellen en controleren 
o Psychoanalyse: in de mens zit een oncontroleerbare kern 

Freud gestorven op 23 september 1939 
• Maar leeft vandaag de dag nog volop in films, theater, tijdschriften … 

Binnen de psychoanalyse kunnen we 2 grote theoretische delen (premissen) terug vinden 

 

PREMISSE 1: DE MENS IS EEN VERDEELD SUBJECT 

• Er is geen homunculus binnen in de mens 
o Mensen zeggen vaak “ik moet opzoek naar de echte ik, mijn ware aard” (ó psychoanalyse) 
o Geen ‘klein mannetje’ dat de echte mij weerspiegelt 
o Er is wel een ‘ik’ maar dit is een constructie en staat niet centraal 

 
• De basis = driftmatigheid 

o We worden bewogen doordat ons lichaam reageert op een prikkel in ons lichaam 
o Bv.: seksualiteit, paniekaanval 

 
• Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld 

o Bv.: frequentie seks à gemiddeld 103x per jaar over de wereld maar grote verschillen over 
landen heen. De grote variatie over de wereld en het feit dat we 103x per jaar seks hebben 
kunnen we niet enkel verklaren vanuit ons instinct om voort te planten. 

o Bv.: 1/3 van de internet trafiek is porno à zijn gewoon pixels 
 

• Driftmatigheid wordt getriggerd door (vier) zijnsvragen 

o De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw 
§ We voelen ons niet automatisch een vrouw of man. We stellen vragen als hoe geef 

ik vorm aan het vrouw zijn, man zijn? Hoeft niet overeen te stemmen met het 
biologische 



o De positie in partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit 
§ Wanneer we worden afgezonderd verliezen we realiteitsgevoel 
§ In welke mate heb ik iemand nodig? Hoe zoeken we anderen op? Wat voor partner 

zoek ik? 

o De verhouding in generaties: verhouding met de ouders, kinderen, voorouders 
 

o De houding ten aanzien van het leven, in het licht van de dood 
§ Wat moeten we met ons leven aanvangen? Wat doen we in de periode voor de 

dood? 
§ Sterven is een zekerheid, maar hoe en wanneer niet 

à Van deze zijnsvragen liggen we wakker 

 

 

= zijnsvragen verdelen het subject 

• Antwoorden wisselen in het leven en worden uitgedaagd door life-events, maar de antwoorden 
blijven wel als geheugenspoor (= verdeeldheid)  

o Het ‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachten blijven bestaan 
o Bv.: een vrouw die juist kind krijgt gaat een nieuw beeld over moederschap vormen. De 

realiteit van de moederschap zal zorgen voor verdeling omdat het ideaalbeeld volgens de 
moeder niet rijmt met realiteit. 
 

• Identificaties geven antwoorden op onze zijnsvragen 
o Antwoorden ß gezin en (sub)cultuur (identificatie altijd geworteld in onze context en vaak in 

het gezin en cultuur) 

 

= subjectwording komt op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op 

= de verdeeldheid van het subject komt op de aandrift (a) te staan 

 

PREMISSE 2: PSYCHISCH FUNCTIONEREN IS EEN SAMENSPEL TUSSEN 3 DIMENSIES 

1. Imaginaire 
2. Symbolische 
3. Reële 

IMAGINAIRE 

We kunnen mentaal functioneren in imago’s, beelden 

• Ook wanneer zintuigen zijn afgesloten hebben we continu te maken met een stroom van mentale 
beelden 

• Zelfbeeld, beeld van een ander 
• Beelden rond centrale figuren: ‘ik’, ‘moeder’, ‘vader’ 



 

Uit diffuse, vage informatie bouwen we totaalplaatjes/gestalten op 

à Identificatie 

à Foto: dalmatiër in park 

 

 

 

De perceptie van totaalbeelden is de norm, we gaan tekorten invullen 

àDeze opvulling doen we ook bij de beeldvorming over onszelf en anderen 

à Miskenning: mensen zijn geneigd om de tekortkomingen van 
anderen/zichzelf niet te zien. We willen niet geconfronteerd worden met 
onaangenaamheden 

 

 

 

Mensen zien wat ze willen zien 

à Misverstanden: de ene zijn invulling wijkt af van iemand anders zijn invulling 

 

 

 

Imaginaire =  

• Mentaal functioneren in termen van beelden 
• We maken totaalbeelden 
• We miskennen tekorten, incoherenties en hiaten 

à Heeft effect op de manier waarmee we omgaan met zijnsvragen 

à Effect op onze klinische basishouding 

 

Luc Tuymans – The panel 

• We kunnen de mens niet herleiden tot een eenduidig beeld 
• Volwaardig psychologisch portret is onmogelijk 
• ‘Authentieke vervalsingen’ 

 



SYMBOLISCHE  

Gaat niet om 
• Een betekenisvol symbool 
• Symbolisme 

 

Gaat wel om 

• De mens categoriseert 
• We delen op met taal 
• Hoe meer we categoriseren, hoe complexer en genuanceerder de werkelijkheid 

 

De mens kleeft woorden op dingen, hij betekent de werkelijkheid met ‘betekenaars’ (= het woord los van de 
betekenis, enkel de klank) 

• Meer ver-woording = meer complexiteit 

• Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren: betekenaars (woorden) roepen andere woorden 
op die er associatief mee verbonden zijn 

o Bepaalt onze omgang met zijnsvragen 
o Studie op individueel niveau (life-events!) 

• Cultuur = symbolisch geheel à vertrekpunt voor het individu à de Ander ≠ de ander 
o De Ander = het woord ‘uw lief’ leidt ertoe dat culturele patronen worden toegepast 

§ Je weet bv dat je bepaalde gedragingen kan stellen die je in andere relaties niet stelt 
o De ander = uw lief, je kan een gezicht voorstellen 

• Symbolisch (S) en Imaginair (I) spelen op elkaar in  
o Doordat we het symbolische hebben, kunnen we het imaginaire oproepen 
o Rode draad, geeft betekenis in het spreken 

Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich 

 

REËLE 

S en I hebben een defensieve functie, vatten wat ontsnapt 

• Wat ontsnapt uit ons denken en de beeldvorming, het ondenkbare = het reële 
• Reële = de confrontatie met prikkels (intern/extern) die het intern gewicht verstoren, en 

opwinding/onbehagen oproepen 
• Psychoanalyse herneemt de vraag naar het reële op individueel niveau: welke confrontaties slaan 

iemand uit het lood? 

à Seksualiteit, driftmatigheid, jouissance (= de (on)aangename prikkeling die we in ons lichaam kunnen 
ervaren) 

 

 

 



PSYCHOANALYSE VANDAAG 

Psychoanalyse vandaag is … 

• Therapeutische benadering met traditie 
• Prominant in het klinisch veld 
• Aandachtig voor wetenschappelijkheid 

 

Naar psychoanalyse al 250 RCT’s gedaan 

• Relatief weinig tegenover de cognitieve gedragstherapie 
• Oorzaak: beide hebben een andere traditie 

o CBT: experimentele leerpsychologie 
o Psychoanalyse: therapiesetting waarbij we mensen over de vloer krijgen. Niet werken in 

labocontext 
 

Effectiviteitsonderzoek  

• Korte vorm van psychoanalyse (bv.: half jaar) blijkt even effectief als andere vormen van 
psychotherapie 

• Kortdurende behandelingen met lage frequentie (bv.: 15 sessies op half jaar) en langdurige 
behandelingen met hoge frequentie (bv.: minstens een jaar met 40 sessies) zijn het meest effectief  

o We moeten onze therapie afstemmen op het type vraag 

• Langdurige behandeling longitudinaal opvolgen: zeer goede outcome 

 

Netwerk meta-analyse bij majeure depressie 

• Gepubliceerd in World Psychiatry = hoogste psychiatrische tijdschrift 
• Verschillende vormen therapie bij majeure depressie, welke is de beste? 

o Combinatie van psychodynamische (analytische) therapie + medicatie 
o DYN + AD à DYN + AD = 5.90 

 

Efectsizes 

• 0.2-0.3 = klein 
• 0.5 = medium 
• > 0.8 = groot 

à De gemiddelde effect-size van psychotherapie is 0.75  

à Heeft dus een matige tot grote impact op psychologiscg functioneren 

à Vooral langdurige therapie positief effect op effect-sizes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rat race versus afstemmen in functie van de vraag:  

• Het heeft weinig nut om therapieën naast elkaar te plaatsen in de vorm van een soort rat race. Er is 
veel energie verloren gegaan naar wat ‘de beste therapie’ is.  

• Er kan beter gekeken worden in functie van de vraag, mensen zijn geen wandelende stoornissen. Rat 
race focust te veel op denken in stoornissen en te weinig op afstemmen in functie van hoe een 
specifieke problematiek georganiseerd is bij een specifiek individu. 

 

Neurowetenschappen leren: 

• Psychoanalystische therapie wijzigt het functioneren van het brein 

• Activatie in de hersencircuits die instaan voor emotieregulering en emotiecontrole neemt toe, 
naarmate therapie vordert en stoornis verdwijnt 

• PDT heeft aantoonbare effecten op de hersenfunctie in diverse klinische populaties 
o Bv.: de gemeenschappelijke bevinding was normalisatie van synaptische of metabolische 

activiteit in limbische, midden-brein en prefrontale gebieden 

 

Psychoanalyse vandaag 

• Drie pijlers: kliniek, theorie, onderzoek 
• Statuut: klinische theorie 
• Vertrekpunt: het woord à het onbewuste à verdeeld subject 
• Analystische situatie à overdracht (de vertrouwensband tussen cliënt en therapeut) 

 

Het onbewuste  

• Bewust = datgene wat nu in mijn hoofd zit 
• Voorbewust = datgene wat ik makkelijk kan oproepen 
• Onbewust = datgene wat je moeilijk kunt oproepen 

o ≠ het romantische onbewuste, ≠ impliciete cognitie 
o Dynamisch onbewuste = afweer, verdringing 



• Symptomen = wanneer mensen systematisch het onbewuste wegduwen via verdringen, dan gaat het 
terugkeren via een omweg  

o Het onbewuste als verdeeldheid toont zich in het niet samenvallen van eigen spreken en 
gedragingen (hapering) 

o Psychoanalyse beschouwt de hapering als een kans om iets te heroriënteren 
§ Anders spreken, bekijken en handelen 

o Heroriënteren doen we via luisteren en spreken à gericht op het ‘singuliere’ 

o Aangepast in functie van de problematiek 
§ Soms actiever woorden helpen vinden (bv.: patiënt met weinig woorden) 
§ Soms helpen om moeilijkheden te vermijden (bv.: psychotische patiënt die zichzelf 

verliest in avontuurtjes) 

 

Symptoom 

• Bevat subjectieve waarheid 
• Dekt conflixt af = eerste laag 
• Volgende lagen 

o Subjectieve zijnsvragen 
o Verhouding met driftmatigheid van het lichaam; jouissance 

• Ook bij niet klassiek neurotische problematieken: psychose, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTLES: SYSTEEMTHERAPIE 

DEFINITIE 

4 psychotherapeutische modellen 

1. Psychoanalytische therapie 

2. Persoonsgerichte experiëntiele psychotherapie 

3. (cognitieve) gedragdstherapie  

4. Systeemtherapie 
o Focust op de interpersoonlijke processen en de persoon in zijn context 

Ook verschillende therapeutische settings 

1. Individu 

2. Paar (= diade) 
o Koppel 
o Ouders 

3. Gezin 

4. Groep 
o Individuen 
o Paren  
o Gezinnen (= multi-family therapy) 

à de focus op interpersoonlijke processen en de context kan in elk van deze settings 

 

Systeemtherapie 

• = problemen van mensen zijn fundamenteel interpersoonlijk i.p.v. intrapersoonlijk 

• De interacties (gedrag, emotie, cognitie) tussen mensen en hun gesitueerdheid in contexten staan 
centraal 

• Assessment en interventies moeten zich dus richten op interpersoonlijke processen/context. Wat er 
tussen mensen gebeurt of tussen mensen en hun context 

 

HISTORIEK EN THEORETISCHE GRONDSLAGEN 

HOE IS MEN TOT DIT INTERPERSOONLIJK PERSPECTIED GEKOMEN? MOVEMENTS 

Interpersoonlijke visie ontstaan in de VS (jaren 1950) 

• Ging radicaal is tegen de kijk op problemen in die tijd 

o De oorzaak van psychische problemen ligt in de psyche van het individu, zonder rekening te 
houden met die zijn omgeving 

o Impliceert een indiviudele benadering van psychische problemen 

o Pharmacotherapie en psychodynamische therapie domineren de GGZ in jaren 1950-1960 

 



GROEIENDE DESILLUSIE IN INDIVIDUELE THERAPIE 

De pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij… 

• Problemen tussen partners, ouders-kinderen, gezinnen 

• Problemen met de omgeving 

• De verklaring van klinische observaties 

o De verbetering van een gezinslid door individuele therapie, zorgt voor het ontstaan van een 
probleem bij een ander gezinslid 

o Verbetering bij één gezinslid leidt tot verbetering probleem bij ander gezinslid 

o Ontstaan/verergering probleem op het moment van aankomst/verstrek gezinslid 

o Herval patiënt na terugkeer naar huis 

 

Stilaan inzicht 

• “psychisch zieke” is niet de enige oorzaak van zijn/haar problem 
• Psychische problemen zijn mede afhankelijk van relationele/familiale/omgevingsfactoren 

 

CHILD GUIDANCE STARTEN MET MOEDER-KIND GESPREKKEN 

Standaardaanpak: na psychometrische en projectieve analyse door een psycholoog, voert een psychiater 
psychodynamische speltherapie met het kind. De moeder wordt begeleid door een social worker. 

Bowlby + Bell: experimentele “conjoint meetings” met moeder en kind 

 

 

Shift van intrapersoonlijk naar 
interpersoonlijk 

 

 

 

MARRIAGE COUNSELING 

Men besprak relatieproblemen met dokters, priesters, leraren 

Kentering: VS marriage counseling movement 

• Stichting American Association of Marriage Counsellors, wat we in het heden kennen als American 
Association for Marriage and Family Therapy 

• Gesprekken met koppels 

Parallelle trend bij het aantal psycho-analytici die 
“conjoint marital therapy” deden 

 



SEX THERAPY 

Masters & Johnson ontwikkelen een kortdurende, effectieve gedragsmatige behandeling van psychosexuele 
problemen met beide partners van het koppel 

ó voordien: jarenlange psycho-analyse met zeer lage succesrate 

 

 

Vormde de basis voor een meer systematische relatietherapie 

 

IN BELGIË/VLAANDEREN 

• Belangstelling interpersoonlijk perspectief eind jaren 1960 

• 1970: opening eerste systeemgeoriënteerde centra 

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

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

• Nederlandstalige publicaties 
o Tijdschrift Systeemtherapie 
o Systeemtheoretisch Bulletin 
o Handboek Systeemtherapieé 

 

FOCUS OP INTERACTIES: 1950-1975 

Onderzoek naar communicatie (jaren 1940-1950) 

• Er ontstaan onderzoekers naar interacties en communicatie (bv.: Jackson, Haley, Weakland, Bateson, 
Watzlawick = Palo Alto) 

• Ideale onderzoekssetting = studie naar communicatie in gezinnen met een schizofreen gezinslid  

o Sommige soorten communicatie zorgen dat problemen erger worden, of terugval 
o !! communicatie veroorzaakt niet de schizofrenie, maar heeft wel invloed op het verloop van 

het ontstaan van problemen 

 

1958: oprichting Mental Research Institutie (Palo Alto) door Jackson 

• Gedragstherapeuten worden geleerd de link tussen familiecommunicatie en de ontwikkeling of 
herstel van ziekte te achterhalen 

• = de geboorte van een nieuwe epistemologie: intra-individueel à inter-individueel 

• Beweging van relatie- en gezinstherapie verspreidt zich stilaan naar Europa 

Er is een zoektocht naar nieuwe modellen: systeemtherapeuten halen hiervoor vaak inspiratie uit 
metatheorieën van andere vakgebieden. Veeleer dan te kijken naar psychologische theorieën, deze zijn vaak 
georiënteerd op individuele processen 

 



Onderzoek naar work group dynamics 

Lewin (1951) 

• Observaties van groepen 
o Bv.: je kan de prestaties van een groep niet voorspellen obv prestaties van de individuele  

groepsleden à ST: het gezin is meer dan de som van de individuele gezinsleden 

o Bv.: groepsdiscussies zijn effectiever dan individuele instructie in het veranderen van het  
gedrag van de hele groep à ST: interventies met alle gezinsleden zijn effectiever dan  
individuele interventies 

 

Onderzoek naar functionalisme & role theory 

= binnen elk sociaal systeem zijn bepaalde rollen adaptief omdat ze een bepaalde functie vervullen 

• Bv. bepaalde individuen stellen deviant gedrag en daardoor vervullen deze de functie van  het 
verenigen van de rest van de maatschappij (Durkheim) à ST: een probleem bij 1 van  de gezinsleden 
zorgt ervoor dat het gezin zich kan handhaven/behouden 

 

Cybernetica 

= de wetenschap die zich bezighoudt met de informatieverwerking en besturing van systemen 

Algemeen idee 

• Grondlegger Wiener 
• Cybernetische processen zijn gebaseerd op principe van terugkoppeling (=feedback) dewelke  

beheersing mogelijk maakt  
o Informatie over huidige toestand wordt  vergeleken met een gewenste/optimale toestand; 

elke afwijking van deze laatste resulteert in een  automatische correctie 

 

Voorbeeld: verwarming 

A = kamertemperatuur 

B = thermostaat 

C = verwarmingsketel 

 

Centrale verwarming: temperatuur in de kamer zakt à thermostaat detecteert dit à triggert  
verwarmingsketel om aan te slaan à huis wordt opgewarmd tot gewenste temperatuur à thermostaat 
detecteert dit à triggert verwarmingsketel om af te slaan 

 

 

 



Deze cybernetische feedbackloop vinden we ook terug in menselijke interacties 

Inspanningen van Jan om huishoudelijk werk te doen à 
hoeveelheid huishoudelijk werk gedaan wordt à hoeveelheid 
werk die Billie nog moet doen à geeft input aan hoeveel werk 
Jan denkt dat er nog gedaan moet worden 

 

Nut van deze visie? 

• Introductie circulaire causaliteit 
o Er is geen eenzijdige invloed die Jan heeft op Billie. Billie heeft ook een invloed op Jan 

• Inzicht in hoe gezinnen een zekere mate van stabiliteit en orde behouden (homeostase) 
o Bv.: gezin blijft een cohesieve unit ook al wordt het bedreigd door externe stress of conflict 

§ Bv.: kinderkanker à gezin dreigt uit elkaar te vallen (ene kind krijgt meer aandacht 
dan ander, koppel staat onder druk,…) De optimale en huidige toestand drijven 
steeds verder uit elkaar. Er komt een reflex dat ze meer in het gezin moeten 
inversteren 

 

Algemene systeemtheorie (AST) 

De noties van de cybernetica worden geïntegreerd in een ruim theoretisch kader door Von Bertalanffy 

• « systems theory is characterized by attention to organization, to the relationship between parts, to 
concentration on patterned rather than on linear relationships, to a consideration of  events in the 
context in which they are occurring rather than an isolation of events from their environmental 
context (Steinglass, 1978, p 304) » 

• = zeer breed theoretisch kader met interdisciplinaire toepassingen 

Toepassingen van de AST op menselijke interacties/gezinnen = systeemtherapie 

Illustratie 

AST - Von Bertalanffy: « een systeem gedraagt zich als een geheel, een totaliteit, alle elementen zijn 
interafhankelijk (totaliteitsprincipe) » 

§ Palo Alto groep (1972): het gedrag van elk gezinslid is gelinkt aan het gedrag van de andere  
gezinsleden, het beinvloedt het en wordt er door beinvloed. Het gedrag van 1 gezinslid verandert  het 
gedrag van een ander gezinslid, en vice versa, en daardoor verandert ook het geheel. Geen van de 
elementen heeft de eigenschappen die het hele systeem heeft. Want de systeemkenmerken worden 
net bepaald door de interacties en relaties tussen de delen. Het isoleren van elementen zorgt ervoor 
dat de karaktertistieken van het systeem gewijzigd worden 

§ Bv. Koppel: het gedrag van een partner in interactie is slechts de helft van de vergelijking  

§ bv.  demand-withdrawal patroon: een partner vraagt  verandering en de andere partner doet 
hier niks aan, waardoor hij/zij gaat zagen en klagen, waardoor de andere partner hem/haar 
gaat negeren en hij/zij nog meer gaat zagen en klagen, het geheel is veranderd 



§ Bv. Het gedrag van een kind proberen begrijpen los van het gedrag van zijn ouders, broers, 
zussen is zinloos, alsook het spreken met dit kind alleen, en de rest van het gezin niet 
betrekken. 

= een hervertaling van het totaliteitsprincipe uit de biologie naar interpersoonlijke interacties door Palo Alto 
groep 

 

Communicatie-theorie 

• Palo Alto group (Watzlawick, Jackson en Beavin) 
• Bestaat uit 5 communicatie-axioma’s als fundament van iedere menselijke communicatie 

o Verstrooiingen in de axioma’s leiden tot individuele en intermenselijke problemen 

Axioma 3 = interpunctie als ordening 

• Interpunctie = gedrag en communicatie door punten scheiden 

• In communicatie een begin- en eindpunt aanbrengen 
o De dokter zegt: “de patiënt is ziek” 
o De dokter, zegt de patiënt, is ziek 

• Waar je begint bepaalt betekenis 

o Bv.: je denkt dat je vriendin kwaad is omdat ze niet goed geslapen heeft of omdat je haar 
gisteren niet geholpen hebt → verschillend beginpunt, verschillende betekenis van haar 
kwaad-zijn en dus verschillende interactie 

• 1 werkelijkheid maar verschillende selecties, zienswijzen (G–E–C) 

• We zien de realiteit altijd vanuit een bepaalde bril, is subjectieve selectie (bepaald door positie,  
persoonlijke geschiedenis, relaties, gemoed, cultuur, achtergrond, …) 

 

Illustratie 

Bv. Een man beslist om bloemen mee te brengen voor zijn vrouw. Als hij thuiskomt zegt ze op  kritische wijze: 
“Je weet toch dat ik niet van rozen hou, dat heb ik je nog maar 100 keer gezegd.”  De man zegt “Het is ook 
nooit goed” en hij vertrekt. 

• Interpunctie vrouw: de vrouw reageert kritisch omdat ze het gevoel heeft dat haar man nooit  naar 
haar luistert 

• Interpunctie man: de man vertrekt omdat zijn vrouw zo kritisch is 
 

Men is ervan overtuigd dat de eigen kijk, de juiste is en verwerpt de andere zijn visie, er is 1  waarheid à 
waarheidsgevechten & onopgelost conflict 

• Bv. men wil de andere overtuigen van zijn/haar ene waarheid en men accepteert het verschil  niet  
• Door de negatieve emoties t.g.v. de verwerping is men niet bereid zijn eigen mening bij te stellen en 

open te staan voor de ander zijn mening 

 

 



Groepstherapie 

Verschillende vormen van groepstherapie hebben bijgedrage tot de ontwikkeling van systeemtherapie 

• Group analysis/therapy (Skynner) 
• Encounter groups (Rogers) 
• Psychodrama (Moreno) 
• Gestalttherapie (Perls) 

 

FOCUS OP BELIEFS: 1975 – 1985  

Focus op betekenisverlening ipv interacties 

Jaren 1970 

• Systeemtherapie wordt meer en meer toegepast binnen grote psychiatrische centra 
• Exclusieve focus op gezinnen van mensen met schizofrenie neemt af 
• Toepassing systeemtherapie op een bede waaier van problematieken 

 

Jaren 1980 

• Toenadering tussen verschillende theoretici en therapeuten 
• Definiëren van common ground, vakgebied 

Focus op interacties impliceerde verwaarlozen van 

• Opvattingen, beliefs, betekenisverlening van mensen (hoe beïnvloedt hun denken hun  gedrag en vice 
versa) 

 

Constructivisme 

• Shift van eerste orde naar tweede orde cybernetica 

• Constructivisme = een objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel subjectieve  perceptie 
ervan  

• Verwerping van AST, heeft een te mechanistische visie op een levend systeem als een gezin 

• Grotere focus op betekenisverlening, beliefs, opvattingen door gezinsleden ipv van enkel op  
interacties tussen gezinsleden  

 

Implicaties voor de positie van de hulpverlener 

• Collaboratieve houding: visie van de hv is niet “meer waar” dan die van gezinsleden, we gaan samen 
met het gezin zoeken naar wegen om op een andere, more useful, manier naar hun leven, gezin, 
problemen te kijken en aan te pakken 

• Aandacht voor therapeutische alliantie: hv kan niet objectief en afstandelijk observeren maar is deel 
van het systeem cl-hv: hij wordt  beinvloed door eigen waarden en cognities, hij beinvloedt door 
simpelweg te observeren,  vragen te stellen 



Implicaties voor hypothesevorming 

• Niet 1 maar meerdere hypothesen zijn mogelijk  
o Systeemtherapeuten kijken niet naar welke hypoehtese het meest waar is, maar welke het 

meeste bruikbaar is 

• Iedereen heeft eigen hypothese binnen een systeem 

• Ene kijk is minder problematisch dan andere 

• Hypothese van hv is complementair/niet overheersend op hypothese gezinsleden 

• Aftoetsen 

 

FOCUS OP BREDERE CONTEXT: 1985 - HEDEN 

• Focus op unieke, individuele betekenisverlening impliceerde verwaarlozen van 
o Invloed bredere sociale en culturele context op beliefs clientsysteem en beliefs HV 

• Shift focus « de realiteit is een constructie » à « de realiteit is een sociale constructie » 

• Onder invloed van o.a. sociale constructionisme 

o Hoe leden van een systeem denken, voelen, en met elkaar omgaan is niet enkel een product 
van elk uniek lid van het systeem, en de van de uniciteit van het systeem, maar ook een 
gevolg van de context (o.a. de eisen van de maatschappij, waarden, normen,  cultuur, SES,…) 
waarin zij gesitueerd zijn 

o Geen verwerping van AST, want de focus op de context blijft 

o Geen verwerping van constructivisme, want de focus op perceptie/opvattingen/beliefs blijft 

o Rol van hulpverlener 

§ Geen experten rol opnemen 
§ Exploreren van beliefs van cliënten en hoe deze bepaald worden door de dominante 

narratieven (hoe sterker en dwingender de opvatting hoe groter kans op leed en  
problemen indien hun beleving niet overeenkomt met hun ideal) 

§ Het zich bewust worden en loskomen van de dwingendheid ervan 

 

Heden 

Systeemtherapie = een veld dat heel veel therapievormen kent 

• MAAR kennen allemaal hun oorsprong in de net besproken epistemologie/theorie à common ground 

 

HEDENDAAGSE THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN 

SOCIALE COMPLEXITEIT ALS VERTREKPUNT 

• Vertrekpunt relatie-en gezinstherapie = sociale complexiteit, eerder dan gedrag van het individu dat 
toe te schrijven is aan stabiele en individuele karakteristieken 

• Individueel niveau = individu en zijn/haar gedrag, gelinkt aan intrapersoonlijke processen 

• Clinicus kan interventies beperken tot dit niveau maar relatie- en gezinstherapie focust zich op 
individueel, intrapersoonlijk en interpersoonlijk niveau 



 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit schema? 

• Individu gedraagt zich niet alleen, hij is het merendeel van de tijd in interactie met anderen 

• Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, intiemer à persoonlijke relaties 

o Relaties zijn een universele menselijke ervaring 

§ Maar !! alle intieme reaties zijn verschillend en ervaringen zijn niet uniform, 
historische en culturele factoren werken in op de beleving van intimiteit 

o Existentiële nood aan verbondenheid van mensen 

o In elke maatschappij worden relaties gevormd 

o Relaties zijn verankerd met onze biologie 

§ Ons lichaam reageert op wat er in onze relaties gebeurt;  want evolutionair gezien 
bepalen relaties de overleving van de soort 

§ MRI-studies 
• Kijken naar geliefde: duidelijke activatie in beloningscentra en regio’s 

geassocieerd met positieve emoties  
• Verschil tussen close relationships en intimate relationships 

§ Holding hand studies 

• Kans om geëlectrocuteerd te worden (rood kruis zien: 20% kans, blauwe 
cirkel zien: 0% kans) 

o Bij aanwezigheid partner is activatie van regios betrokken bij 
fysieke/emotionele dreiging significant lager 

o Effect sterkst voor vrouwen die een tevreden relatie hebben 

o ‘Geluk’ is in verschillende facetten gelinkt aan intieme relaties 
§ Relatie status 

• Gehuwden gelukkiger dan niet-gehuwden 
• Samenwonenden gelukkiger dan alleenstaanden 
• Intieme relaties gelukkiger dan geen intieme relaties 

§ Relatiekwaliteit 
• Zegt ons meer over iemands subjectieve welzijn dan gelijk welk ander 

domein in  ons leven 

§ Relatietransities 
• Vlak voor huwelijk: sterke stijging van subjectief welzijn 
• Vlak na scheiding: sterke daling van subjectief welzijn 

 



o Fysieke en mentale gezonheid gelinkt aan verschillende facetten van intieme relaties 

§ Gehuwden leven langer, minder kanker, hartaanvaller… 
§ Lage relatiekwaliteit voorspelt hogere mortaliteit bij nieraandoeningen 

o Relaties: ontstaan en uitwisseling van intense en diverse emoties 

o Individu heeft zelf ook impact op relaties (bv.: persoonlijkheid, ervaringen) 

• Relaties worden beïnvloed op groepsniveau en door de maatschappij 

o Groepsniveau: vrienden, collega’s, peers, subcultuur 
o Maatschappij: bijvoorbeeld homoseksualiteit in België versus Iran 

 
• Relaties hebben een impact op de maatschappij 

 

CONCLUSIE 

• Individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening als onderdeel van een complex sociaal geheel 
dat in constante evolutie is 

• Individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context 
o Klap geven 

• Niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies 

 

INDIVIDU/CLIËNT IN ZIJN CONTEXT 

= de centrale notie van systeemtherapie 

• Een individu/cliënt en zijn/haar problemen moeten continu gesitueerd worden binnen hun ruimere  
interpersoonlijke, sociale, & historische context 

• Mensen zijn het product van hun context 

Wat is context? 

• Gezins- en familierelaties 
o Focus van interventies voor veel systeemtherapeuten 

§ Familietherpie, gezinstherapie 
o Belang van context kan hier tot herlid worden, maar moet niet 

• Sociale netwerk 

• Publieke systemen rond het individu (bv.: school, kinderopvang, CLB) 

• Groepen, subculturen, sociale klasse 

• Maatschappelijke waarden, normen, conventies… 

 

Conclusie 

• Voor elke cliënt stellen we ons de vragen 
o Hoe wordt de cliënt door deze aspecten van zij context beïnvloed en vise versa 
o Welke contextfactoren ijn probleeminstanthouden en welke probleemoplossend 

• !!! Focus op sterktes en geva-terreinen (= typisch systeemtherapie) 



FYSIEKE MISHANDELING/VERWAARLOZING 

= opzettelijk verwonden/vergiftigen kind, meesta intra-familiaal 

Complex proces 

• Kind met bepaalde karakteristieken die hem/haar kwetsbaar maakten voor mishandeling  
o Jonger dan 5, ontwikkelingsachterstand, ziekte, moeilijk temperament,  agressief gedrag 
o = INDIVIDUEEL 

• Kwetsbare ouder: misbruikte ouder, psychologische problemen, beperkte skills 
o = INDIVIDUEEL 

• Context: veel stress, partnerrelatieproblemen, weinig steun,…  
o = CONTEXT 

• Gedragspatroon (= INTERACTIES) 
o Kind doet iets bv. roepen, niet eten, liegen à wat door ouders aversief en intentioneel 

ervaren wordt à fysieke straf volgt à letsel groot owv woede en gebrek aan inhibitie 

 

à Grondige assessment van elk niveau is vereist = maatwerk 

à Therapie kan ingrijpen op verschillende niveaus van problematiek 

 

Ouder-kind interactie therapie 

• 6 sessies: verhogen van motivatie ouders om in ouderschapstraining (leren over  kindontwikkeling, 
hoe kan je kinderen aanpakken) te gaan 

• 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in positieve kindgerichte interacties (bv samen spelen,  kind 
dat weent troosten, leuk slaapritueel) 

• 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in “disciplineren” (time-out) 

 

 

BI-DIRECTIONELE BEÏNVLOEDING 

Vóór ontwikkeling R&G: verklaring van psychopathologie, problemen gebaseerd op lineaire modellen 

• Lineaire causaliteit = een element, oorzaak leidt tot een effect in een ander element zonder dat het 
laatste opnieuw het eerst beinvloedt 

• Oorzaak à gevolg 

• Medisch model: virus à infectie; medicijn à genezing 

Deze lineaire causaliteit is enkel toepasbaar is situaties die eenvoudige oplossingen vragen 

• Auto rijdt niet meer à geen benzine à eenvoudige oplossing à auto rijdt weer 

 

 



Maar menselijke problemen zijn ingewikkelder, lineair model is slecht om de wereld van levende wezens te 
beschrijven 

• Schop op een steen: effect voorspelbaar o.b.v. kracht, gewicht steen, hoek… 

• Schop op (naar) hond: effect minder voorspelbaar; hond kan verschillend reageren, hierop zal  mens 
reageren, hond, mens, …. 

 

Initiële actie veroorzaakt een circulaire sequens waarin elke actie de ander beïnvloedt en vice versa  

• Circulaire beïnvloeding = oorzaken en gevolgen volgen elkaar op 
• “Thinking in circles of influence” 

o Tussen individuen 
o Tussen individu en context 

 

Lineair model = verklarend model in termen van oorzaak & gevolg is ZEER NEFAST binnen relaties: mensen 
vragen zich bij problemen immers af wie de oorzaak van de problemen is, wie de schuldige is; antwoord is 
meestal “de andere” à niet bereid om zelf te veranderen 

Als hv zich de vraag stellen wie begonnen is (oorzaak) is contra-productief omdat dit moeilijk vast te stellen is 

• « hoe is de ruzie begonnen? » bv. Hij is verbaal agressief; omdat zij hem bedrogen heeft;  omdat hij 
haar te weinig aandacht gaf; omdat zij hem geen vrijheid gaf, omdat ze niet wil  eindigen als haar 
moeder, omdat hij niet wil eindigen als zijn vader, …. 

 

Bijvoorbeeld: een echtpaar Jan en Mieke 

Jan en Mieke hebben elk eigen, lineaire visie op eigen gedrag en gedrag van partner 

• Mieke zegt dat ze zich afgewezen en gekwetst voelt in hun relatie omdat Jan bang is om zijn  
gevoelens te uiten, hij praat daar nooit over met haar. Jan houdt haar op afstand van zijn  emotionele 
wereld en ze voelt zich daarom afgewezen door hem. 

• Jan zegt dat hij zich overweldigd voelt door Mieke omdat ze altijd wil dat hij zijn gevoelens  deelt met 
haar. Hij praat liever niet over zijn gevoelens, maar ze begrijpt dit niet. Ze blijft  vragen hoe het voelt, 
waarom hij iets voelt en vertelt hem dat zij er nood aan heeft om  elkaars gevoelens te kennen. 

Lineaire verklaring voor hun gedrag leidt tot conclusies: 

• Jan heeft een introverte/vermijdende persoonlijkheid en kwetst Mieke 
• Mieke is een afhankelijke vrouw die constant aandacht wil van Jan, en zij is nooit tevreden  daarover 

 

à Lineaire verklaringen leiden tot verklaringen in termen van persoonlijkheidskenmerken: 

à Moeilijk hiermee te werken als therapeut, persoonlijkheid is niet echt veranderbaar 

 

 

 



Circulaire causaliteit = 

• Focus verplaatst zich naar hoe gedrag van A en B elkaar beinvloedt/versterkt 
• Schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats 
• Vraagt meta-perspectief van therapeut 

 

Alternatief Jan en Mieke 

• Proberen achterhalen in hoeverre de mate van afhankelijkheid van Mieke of de vermijding van Jan 
elkaar in stand houdt à 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 
o Want cyclus kan aangepakt worden (bv. communicatie training) 
o Want probleem is niet de andere (samen vechten tegen probleem ipv vechten tegen  elkaar) 

 

!!! kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed dan ouder, MAAR ouder heeft veel meer macht à invloed 
is verschillend van macht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMKP: SAMENVATTING ARTIKELS 
ARTIKEL 1: MCFALL – MANIFESTO FOR A SCIENCE OF CLINICAL PSYCHOLOGY 

ABSTRACT 

De toekomst van de klinische psychologie hangt af van ons vermogen om wetenschap en praktijk te 
integreren. Klinisch psychologen nemen een manifest aan, bestaande uit één kardinaal principe en twee 
uitvloeisels, om de klinische psychologie als toegepaste wetenschap te bevorderen. 

Cardinal principle (hoofdprincipe): wetenschappelijke klinische psychologie is de enige aanvaardbare 
vorm van klinische psychologie 

Dit eerste principe lijkt een duidelijk ideaal dat zonder compromis moet worden nagestreefd, wat zou 
trouwens een alternatief kunnen zijn? Onwetenschappelijke klinische psychologie? 

• Het meest waarschijnlijke tegenargument tegen het hoofdprincipe is de rationalisatie dat de 
wetenschap nog geen antwoord heeft op alles en we dus gebruik moeten maken van ervaring, 
creativiteit … 

• Dit tegenargument geeft ons de indruk dat wetenschap een reeks antwoorden is, terwijl het een 
reeks processen om tot antwoorden te komen is 

Dus het alternatief voor de wetenschappelijk klinische psychologie is waarschijnlijk niet de 
onwetenschappelijke klinische psychologie. Het meest besproken alternatief is de klinische praktijk 

• Volgens het Boulder-model zijn er twee legitieme soorten klinische psychologie: klinische wetenschap 
en klinische praktijk 

• Dit maakt het voor studenten moeilijk om te kiezen tussen wetenschap en praktijk 
o Advies McFall: er is geen keuze tussen wetenschap en praktijk, alle vormen van activiteit in 

de klinische psychologie moeten op wetenschap gebaseerd zijn en de praktijk moet 
wetenschappelijk geldig zijn 

o Helaas volgen de studenten dit advies niet op en geloven de opvatting dat praktijk en 
wetenschap gescheiden zijn à moest je dit in andere wetenschappelijke disciplines (bv.: 
medische) horen, zou dit belachelijk zijn 

Sectie III – doel om de wetenschap van de klinische psychologie te bevorderen 

• Alles wat minder is dat klinische psychologie gegrondvest op wetenschap, is een pseudowetenschap 

• Wanneer leden van sectie III worden geconfronteerd met ongeldige praktijken, worden ze er op 
aangedrongen een onderscheid te maken tussen wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke 
praktijken 

o Wil de klinische psychologie zich ooit als legitieme wetenschap vestigen moeten de hoogste 
normen worden gesteld en worden nageleefd zonder compromissen 

o Mogelijk tegenargument: “wie zegt wat goede wetenschap is en wat niet?” 
§ Misleidend argument 
§ Velen van ons zijn al gewend objectieve kritische evaluaties te geven over 

wetenschappelijke verdiensten, nu moeten we het gewoon toepassen op het brede 
spectrum van de klinische psychologie 

§ Hoewel beoordelingen van wetenschappelijke waarde soms vatbaar zijn voor 
fouten, heeft het systeem de neiging zichzelf te corrigeren 



Deze nood aan kwaliteitsborging staat centraal in het eerste uitvloeisel van het kardinale principe 

First collary: psychologische verdiensten mogen niet aan het publiek worden verdeeld, vooraleer ze 
aan de vier criteria voldoen 

1. De precieze aard van de dienst moet duidelijk worden beschreven 
2. De geclaimde voordelen van de dienst moeten expliciet worden vermeld 

3. De geclaimde voordelen moeten wetenschappelijk worden gevalideerd 

4. Mogelijke negatieve bijwerkingen die opwegen tegen de voordelen moeten emprisch worden 
uitgesloten 

à Deze criteria zijn bewerkingen van de aanbevelingen van Rotter, helaas kreeg zijn werk nooit de nodige 
aandacht. Anders waren we nu al veel dichter bij ons doel. 

• “excellence”, “competence”, “quality”,… zijn hedendaagse sleutelwoorden in het onderwijs, de 
overheid, het bedrijfsleven. Het is heel ironisch dat klinisch psychologen in andere delen van de 
samenleving deze concepten hebben gepromoot, maar ze het in hun eigen veld vergeten zijn 

• Rotter: “als psychologen niet actiever en explicieter zijn in hun evaluatie van interventietechnieken, 
zullen ze van buitenaf worden tegengehouden ten gevolge van hun eigen falen van wat ethische en 
wetenschappelijke overegingen vereisen” à externe regulering als bedreiging 

 
Naoorlogse periode: 

• Amerikanen: weinig reden om ons zorgen te maken over de kwaliteit van onze producten, we 
verkopen ze gewoon zoals ze zijn 

• Japanners: worden geobserdeerd met kwaliteit met als gevolg dat ze domineren in tal van 
wereldmarkten 

o Edwards Deming: Amerikaan die de Japanners een kwaliteitscontrolesysteem leerde dat hen 
hielp de industriële superioriteit te bereiken 

o Pas toen het bijna te laat was merkte de Amerikaanse Ford-industrie dat “quality is job 1” 
met als gevolg een ommekeer in kwaliteit bij Ford met dank aan  het gebruik van Demings 
management methode 

 
Dit voorval heeft directe parallellen met de klinische psychologie 

• Binnen de klinische psychologie is ‘validiteit’ een ander woord voor ‘kwaliteit’. De nadruk op het 
vaststellen van de geldigheid van klinische diensten is ons systeem van kwaliteitscontrole 

• Psychologen hebben de neiging om veel van dezelfde bezwaren te maken tegen het opleggen van 
wetenschappelijke normen aan de klinische psychologie, als Amerikaanse bedrijven bezwaren hebben 
geuit tegen de idealen van consument gericht ontwerp en productie zonder fouten 

o Een veelgebruikt bezwaar tegen de 4 criteria in het eerste uitvloeisel: “ze zijn onrealistisch en 
onhaalbaar” 

o Voorstanders van kwaliteit werden geconfronteerd met redenen waarom het niet kon en 
kregen anekdotes naar hun hoofd gesmeten à Deming en de Japanner negeerden de 
argumenten en lieten de twijfelaars in het stof achter. Dit moeten we ook in de klinische 
psychologie doen 

o Nog een bezwaar: “hoewel standaarden zeer wenselijk zijn, zijn ze op dit moment te duur en 
onpraktisch om op dit moment te implementeren” 

 



Een van de problemen waarmee de klinische psychologie mee wordt geconfronteerd, is dat het zichzelf heeft 
overroepen/oververkocht 

• Het publiek zal hierdoor niet liefdadig reageren wanneer hen wordt verteld dat ze niet al te hoge 
verwachtingen moeten hebben 

• We kunnen we het publiek niet kwalijk nemen dat ze wensen dat psychologen al hun problemen 
oplossen 

• We mogen dus ook niet boos worden wanneer consumenten de waarheid vertellen over wat 
psychologen wel of niet kunnen doen 

• De kwetsbaarheid van onze klanten maakt het des te belangrijker om ethisch en verantwoord te 
handelen in de klinische praktijk 

 

Daarbij kunnen klinisch psychologen onbewezen/ongeldige diensten niet zomaar op de markt brengen door te 
wijzen op de behoefte en vraag naar dergelijke diensten. 

• “Wat gebeurt er dan als we ons beperken tot de weinige diensten waarvan wetenschappelijk is 
bewezen dat ze effectief zijn?” 

o Antwoord: er zal geen reden zijn om aan te nemen dat patiënten schade zullen oplopen 
o Sommige niet-gevalideerde remedies zijn daadwerkelijk schadelijk en houden iets achter 

voor de patiënten 
• Clinici worden verplicht om de onzekerheid over de validiteit te verminderen door empirisch bewijs 

van de diensten te leveren 
o Onbewezen psychologische diensten mogen aan het publiek worden verleent, alleen onder 

gecontroleerde experimentele omstandigheden 
o Totdat wetenschappelijk bewijs de geldigheid van diensten bevestigd, moeten dergelijke 

diensten als ‘experimenteel’ worden bestempelt 

Kortom: het eerste uitvloeisel vereist dat clinici als wetenschappers oefenen 

 

Second collary: het primaire en allesoverheersende doel van de doctoraatsopleidingen van de klinische 
psychologie moet zijn de meest competente klinisch psychologen mogelijk te maken 

In praktische zin is het echter niet helemaal duidelijk wat de meest effectieve methoden zijn om klinisch 
psychologen op te leiden als wetenschapper. Laten we kijken naar de 4 belangrijkste problemen die bij het 
tweede uitvloeisel aan de orde worden gesteld. 

1. Het Boulder-model met als doel “wetenschappers-beoefenaars” is verwarrend en misleidend 
o Enerzijds: als wetenschapper en de beoefenaar een synoniem zijn, dan is de term overbodig 
o Anderzijds:  als wetenschapper en beoefenaar twee verschillende doelen 

vertegenwoordigen, dan is deze tweekoppige kijk van klinisch psychologen niet in 
overeenstemming met het soort verenigde wetenschappelijke opleiding die is vereist. 

2. Een wetenschappelijke opleiding mag zich niet bezighouden met het voorbereiden van studenten op 
een bepaalde arbeidsplaatsing. Goed opgeleide klinische wetenschappers kunnen in allerlei contexten 
functioneren. Wat belangrijk is, is niet de instelling maar hoe het individu binnen de instelling 
functioneert. 

 



3. Enkele kenmerken van een goede wetenschappelijke opleiding zijn; strengheid, onafhankelijkheid, 
geleerdheid, flexibiliteit in kritisch denken 

o Het is onmogelijk dat deze kenmerken worden gegarandeerd door een checklist voor de 
veierste inhoudsgebieden binnen het curriculum. 

o Er wordt te veel gefocust op het verwerven van feiten en aantonen van bekwaamheid, er is 
te weinig nadruk gelegd op de beheersing van wetenschappelijke principes en de producten 
van een programma. 

o Feynman – Cargo cult science = wetenschappen die geen wetenschappen zijn 

§ Deze term is een analogie met de cargo-cult mensen van de Stille Zee 

§ De cargo-cult mensen van de Stille Zuidzee zien vliegtuigen landen met veel goed 
materiaal, dit willen de ook. Ze maken van voorwerpen een landingsbaan, vuur als 
lichtjes naar de landingsbaan, een houten hutje waar iemand kan inzitten, stokken 
als koptelefoon … Alles lijkt zoals voorheen, maar het werkt niet, geen enkel 
vliegtuig land. 

§ Ze hebben een oppervlakkige details van vorm, maar een onvermogen om de 
essentie te begrijpen. Als er iets essentieels ontbreekt zal geen enkele vorm van 
knutselen er voor zorgen dat de zaken goed werken en dat er een wetenschap 
ontstaat. 

§ Een van de essentiële ontbrekende ingrediënten is wetenschappelijke integriteit 

 

4. Als de klinische psychologie integer wil zijn, dan moet wetenschappelijke training geïntegreerd zijn in 
alle instellingen en taken. Praktijkervaringen van studenten moeten worden geïntegreerd met hun 
wetenschappelijke, conceptuele en onderzoekservaringen.  

o Zolang dit niet gebeurt, kan er geen uniforme wetenschappelijke opleiding in de klinische 
psychologie zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIKEL 2: WAMPOLD – THE HUMANISTIC (AND EFFECTIVE) TREATMENT 

GENEZINGSPRAKTIJKEN CLASSIFICEREN 

Classificaties van genezingspraktijken kunnen gebeuren op basis van verklarende systemen, wetenschappelijke 
validiteit en therapietrouw aan een medisch model 

VERKLARENDE SYSTEMEN 

1. Biologisch à fenomenen verklaren als gevolg van interactie tussen materie (bv.: SSRI) 
2. Psychologisch à psychotherapieën (bv.: CBT) 
3. Supernatural/filosofisch à bv.: het verwijderen van slechte geesten 

 

WETENSCHAPPELIJKE VALIDITEIT 

• Aantonen dat procedures die de medische praktijk vormen, heilzaam zijn vanwege hun directe 
effecten op de anatomie en fysiologie van de patiënt 

• Specificiteit = een behandeling werkt via de veronderstelde biologische mechanismen 

De wetenschappelijke validiteit van verschillende psychotherapiëen roept wat problemen op 

• David Barlow: onderscheid 
o Psychologische behandelingen à bevatten specifieke psychologische procedures 

§ CBT en PTSS 
§ = wetenschappelijk 

o Generieke psychotherapie à missen specifieke psychologische procedures 
§ Brengt veranderingen teweeg door hoop, demoralisatie, overtuigingen… 

• Niet wetenschappelijk gedocumenteerd 
• Patient voelt zich beter maar onderliggende pathologie is onveranderd 

§ = niet wetenschappelijk 

 

MEDISCH VERSUS CONTEXTUEEL MODEL 

• Medisch model: biologische genezingswijzen 
o Directe effect van het medicijn op biologisch systeem als behandeling 
o Nadruk op evidence based 

• Contextueel model: culturele en religieuze genezingswijzen 
o Emotioneel geladen en vertrouwelijke relatie met de genezer als ingrediënten van de 

behandeling 

Waar bevindt psychotherapie zich? 

• Psychotherapeuten maken gebruik van de taal en onderzoeksinstrumenten uit de geneeskunde 
• Maar passen behandelingsprocedures toe die passen bij spirituele, culturele, inheemse interventies 
• Eerder contextueel model 

 



DE HUMANISTISCHE ASPECTEN VAN HET CONTEXTUEEL MODEL 

MENSELIJKE VERMOGENS EN PSYCHOTHERAPIE 

Kenmerken van het evoluerende menselijke brein dat verband houdt met psychotherapie 

1. Een van de specifieke sterke punten van het menselijke brein houdt verband met het interpreteren 
van gebeurtenissen, het construeren van verklaringen en het toekennen van causaliteit 

o De oorsprong van de mens wordt geassocieerd met pogingen om ziekten te verklaren en 
behandelen 

2. Het vermogen sociale netwerken uit te breiden en gebruik van taal om die netwerken te beheren 
o Gebruikt om de interpretatie van de wereld van de patiënt reconstrueren 

3. We hebben de neiging conclusies te trekken over de interne toestand van anderen (= 
volkspsychologie) 

 

HET VERANDERINGSPROCES 

De ongepaste verklaring (volkspsychologie) van de patiënt heeft twee kenmerken 

1. De problemen lijken onvermijdelijk 
2. Hij voelt zich gedemoraliseerd en is inactief met betrekking tot zijn problemen 

Doel psychotherapie: nieuwe adaptieve verklaring wordt verkregen door de patiënt. Het middel om dit te 
verkrijgen is verbale interactie tussen client en therapeut. 

Er zijn verschillende kritische aspecten bij het verkrijgen van een functionele verklaring 

• De patiënt verwacht een door een genezer verstrekte uitleg van het probleem 
• De patiënt verwacht een verklaring van het probleem 

Waarom is uitleg en behandeling belangrijk? 

• De uitleg wordt gegeven in context van behandeling à hij krijgt het idee dat als hij actief het 
behandelingsprotocol volgt de problemen niet onvermijdelijk en dus oplosbaar zijn 

• Het cruciale kenmerk van de behandeling is dat deze consistent is met de verkregen verklaring en 
leidt tot adaptieve reacties 

• Het zijn essentiele gemeenschappelijke factoren van psychotherapie 

• De kracht van de behandeling ligt bij de patiënt die de verklaring accepteert en niet of de verklaring 
wetenschappelijk juist is 

 

Wat leidt tot acceptatie? 

• De verklaringen in psychotherapie moeten anders zijn dan de huidige verklaringen voor de problemen 
van de patiënt, maar mogen niet voldoende afwijken van de intuïtieve overtuigingen van de patiënt 
over mentaal funtioneren 

• Verklaring moet passen bij de culturele context van de praktijk 
• Nabijheid van de uitleg bij waarden en normen van de patient 
• Betrouwbaarheid van de psychotherapeut (bron) moet worden afgewogen 



ONDERZOEKSONDERSTEUNING 

(1) WERKT PSYCHOTHERAPIE? (ABSOLUTE EFFECTIVITEIT) 

Shapiro & Shapiro: de meeste behandelingen door de eeuwen heen zijn niet meer dan placebo’s 

à Hoewel deze behandelingen voldoende zijn geweest de mensen in stand te houden, is er geen 
bijzondere reden om aan te nemen dat psychotherapie het natuurlijke beloop van een stoornis zou 
kunnen veranderen 

à Eysenck: psychotherapie niet enkel ineffcetief, ook schadelijk! 

à Meta-analyse Smith: wel effectief; effectgrootte van .80 

Er zijn verschillende manieren om deze effectgrootte te begrijpen 

• Cohen: .80 wordt beschreven als een groot effect 

• Effectgrootte .80 komt overeen met een NNT van 3 à dit betekend dat 3 patiënten de behandeling 
moeten krijgen om een succes te verkrijgen i.v.m. de onbehandelde patiënten 

Psychotherapie behoort tot een eliteclub die alleen leden toelaat die wetenschappelijk hebben aangetoond 
dat hun praktijen effectief zijn 

 

(2) ZIJN SOMMIGE THERAPIEËN BETER DAN DE ANDERE? (RELATIEVE EFFECTIVITEIT) 

• Meta-analyse Smith: geen significante verschillen tussen behandelingen (ó Eysenck; behandeling 
gebaseerd wetenschappelijke psychologie superieur) 

• Dodobird  
• De acceptatie van de additieve verklaring is crucialer dan de absolute waarheid van de psychologische 

verklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


