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INLEIDING EN INTRODUCTIE   
 

INTRAPERSOONLIJK CONTACT HEEL BELANGRIJK 

We gaan de ontmoeting gebruiken als medium. De hoeveelheid tijd die we met een cliënt 

kunnen doorbrengen is heel beperkt, zeker als we dit gaan vergelijken met de tijd 

voordat mensen de stap zetten naar een klinisch psycholoog. Binnen dat uur gaan we 

een verschil proberen te maken en mensen helpen groeien. Je moet heel goed nadenken 

hoe je dat uur gaat gebruiken om een effect te krijgen, naasten van die persoon zullen 

bijvoorbeeld ook al van alles geprobeerd hebben. Belangrijk is dat je niet zelf met 

antwoorden komen, wel samen. Hiervoor moet je veel weten van de psychologische 

problemen & een expert zijn in interactie. Deze cursus combineert beiden: het 

theoretische aspect en het interactioneel aspect/gespreksvaardigheden.  

 

We mogen niet denken in termen van patiënten versus wij die ze helpen. Eén op drie à ¼ 

zal in de loop van zijn leven een vorm van psychopathologie ontwikkelen. In deze cursus 

zijn 600 mensen ingeschreven, wat wil zeggen dat 200 er mee te maken zullen krijgen. 

Menselijkheid & competentie zijn zeer belangrijke vaardigheden.  

 

DRIELUIK VAN COMPETENTIES 

1. kennis: nodig als bouwsteen, iets wat zich continu ontwikkelt  

2. vaardigheden: kennis niet genoeg, je moet het op een goede 

manier kunnen overbrengen naar uw cliënt, kunnen 

samenwerken met uw cliënt  

vb.: heel slim zijn, maar het niet kunnen overbrengen, dan zit 

je vast  

3. attitudes: vb.: cijfers moeten geïnterpreteerd worden, 

kritische durf denken houding 

 

LEERSTOF 

• boek gespreksvaardigheden  

• slides ufora 

• hoorcolleges + gastcolleges  

• syllabus met artikelen  

 

EXAMENPUNT 

• theoretische examen: 4 openvragen, gesloten boek (achter elk stukje 

voorbeeldvragen) (75%) 

• gespreksvaardigheden oefeningen (15%) 

 

MODELLEN 

Model: een beargumenteerd standpunt dat tracht om complexe fenomenen te 

beschrijven en inzichtelijk te maken. Modellen kunnen verschillen in niveau van 

descriptief tot formeel-mathematisch.  

 

Modellen in de klinische psychologie: samenhangend geheel aan filosofische en 

theoretische posities i.v.m. de mens en menselijk lijden van waaruit een verhouding en 

benadering volgen omtrent zorg en behandeling voor psychisch lijden. 

 

Modellen nemen vaak een positie aan van hoe staan we tegenover de mens. 
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vb.: interpersoonlijk model idee dat menselijke problemen zich stellen in functie van 

interactie, betekent dat je bij behandeling het hele systeem moet meenemen  

→ visie van de mens loopt door in hoe je dat gaat aanpakken  

 

MULTIPERSPECTIVISME ALS VERTREKPUNT 

→ hoe omgaan met verschillende modellen?  

 

Filmpje draak in de kast: wat is er mis met deze man?  

• gedrag: kijkt niet in de kast, vluchten 

• persoonlijkheid: goedgelovig  

• denken: bizarre overtuiging  

• affect: angst 

• biologische systemen  

 

Geen van deze visies is fout, veel verschillende verklaringen kunnen naast elkaar leven, 

zonder dat er één goed is en de rest slecht. 

vb.: wat is de beleving van de man, het kind of de partner?  

 

Verder over nadenken: denken in vormen van perspectief 

Denken in concepten van normaliteit: er niet direct vanuit gaan dat er iets mis is. Verder 

verbreden naar verschillende perspectieven die wederom naast elkaar kunnen staan, 

maar ook onszelf in dit plaatje betrekken: waarom denken wij dat er iets mis is met deze 

man? Is sociaal-cultureel bepaald, want als het kind het denkt accepteren we het, maar 

als de man het denkt dan accepteren we het niet.  

 

We komen assumpties van onszelf tegen. We hebben een assumptie waardoor we in een 

bepaalde richting kijken, terwijl het vaak interessanter is om door verschillende visies 

naar eenzelfde situatie te kijken. Deze impliciete assumpties moeten we allemaal 

bevragen, want de vragen die je stelt bepalen de antwoorden die je krijgt. 

Multiperspectivisme biedt een rijker pallet waardoor je kan kijken.  

vb.: je bent onderzoeker en je focust op gedrag en je meet geen andere zaken, je kan 

enkel iets zeggen over het gedrag maar weinig over overtuigingen omdat je deze niet 

ondervraagt hebt 

 

Het feit dat er verschillende (verklarings-)modellen bestaan, wil ook zeggen dat er 

modellen zijn die jouw visie in vraag stellen. Je kan langs veel meer manieren kijken en 

dit zorgt er voor dat je als onderzoeker of klinisch psycholoog veel scherper kan kijken. 

 

Voorbeeld: 

Een persoon komt bij een klinisch psycholoog met COVID-gerelateerde OCD. Voordien 

was er sprake van zeer lichte dwangklachten, sinds corona namen de dwangklachten toe. 

Deze angst centreerde zich vooral rond het besmetten van haar 25-jarige zoon. Wanneer 

je op gedragsmatig niveau kijkt, kan je denken dat dit reële gedachten en angsten zijn, 

maar eveneens overtrokken en overdreven gedachten. Wanneer je via een andere visie 

kijkt naar de levensgeschiedenis van de vrouw, kom je te weten dat ze 2 jaar geleden 

haar man verloren heeft, nog enorm rouwt en dat haar leven nog enkel draait rond haar 

zoon. De collega was niet verkeerd door te kijken naar gedrag en cognitie, dit brengt 

zeker een bijdrage. Multiperspectivisme is belangrijk, want het geeft een breder beeld en 

een enorme meerwaarde. Multiperspectivisme zorgde er voor dat de behandeling 

specifieker werd.  
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Samenvatting: de vraagstelling en zienswijze heeft directe effecten op de verhouding tot 

de man en de visie op de noodzaak én insteek van de behandeling 

• gezien de complexiteit van menselijk gedrag is multiperspectivisme essentieel 

• verschillende invalshoeken flexibel leren innemen en kunnen evalueren op 

sterktes en zwaktes 

 

7 KERNVRAGEN DIE WE STELLEN BIJ ELK MODEL 

Visie op:  

1. de mens 

2. normaliteit/abnormaliteit 

3. etiologie en veerkracht  

Wat is volgens een model:  

4. kernconcepten (vb.: onbewuste, leerprocessen)  

5. helpende/belemmerende factoren voor verandering  

6. processen van verandering  

7. de rol van context 

 

COMPETENCY CUBE 

Er zijn verschillende competenties die je moet verwerven:  

1. basiskennis  

2. functionele competenties 

3. stadia van professionele ontwikkeling 

 

Vaardigheden stoppen niet als je klaar bent met studeren, het is een continu proces.  
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1. HET WERKVELD VAN DE 

KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
1.1 INTRODUCTIE 

 

Mentale gezondheid – WHO 

“Mentale gezondheid is niet enkel de afwezigheid van een mentale stoornis. Het is 

gedefinieerd als een staat van welbevinden waarbij elk individu zijn of haar potentieel en 

doelen kan realiseren, kan omgaan met de normale stress van het leven, productief en 

vruchtbaar kan werken en in staat is een bijdrage te leveren aan zijn of haar 

gemeenschap.” 

• nadruk op mogelijkheid jezelf waar te maken, niet enkel afwezigheid pathologie 

• doelstellingen bereiken op een heel breed vlak (bio, psycho, socio factoren) 

 

Het veld van de klinische psychologie – APA (American Psychological Association) 

“The field of Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, 

predict, and alleviate maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote 

human adaptation, adjustment, and personal development. Clinical Psychology focuses 

on the intellectual, emotional, biological, psychological, social, and behavioral aspects of 

human functioning across the life span, in varying cultures, and at all socioeconomic 

levels” 

• definitie van WHO meepakken (bio, psycho, socio) 

• verschillend vormen van psychopathologie: gaat over begrijpen, voorspellen en 

verlichten er van  

• groei bevorderen van mensen binnen hun eigen omgeving  

• brede visie op menselijk welzijn en psychische problemen  

vb.: diagnose kanker, maar ook psychische gevolgen  

 

Relevante punten 

• wetenschap: klinische psychologie is gebaseerd op psychologische theorieën en 

principes 

• enerzijds: gericht op het reduceren van ongewenste condities zoals stress, 

problemen en beperkingen 

• anderzijds: gericht op het verbeteren van gewenste condities zoals welbevinden 

en persoonlijke groei  

• integratief: is niet ENKEL gericht op de psychologische component maar bekijkt 

het geheel van functioneren (biopsychosociaal model) 

 

1.2 SETTINGS IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

 

Populaties:  

• kinderen 

• adolescenten 

• volwassenen 

• ouderen 

• gezinnen 
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→ grote variatie in het ‘heavy’ zijn van de settings  

 

1.3 BEROEPEN IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

 

Positie van de klinische psychologie 

1. zorg voor de lijdende mens  

• was vroeger meer een moreel ding en niet de taak van de psycholoog 

• is vandaag ook nog een stuk zo (vb.: spiritueel)  

2. een multidisciplinaire context  

• psychiatrie gekomen (voor de psychologen hadden we de psychiaters), is 

vandaag ook nog een belangrijke speler 

• beroepsveld met krachtenvelden van verschillende visies vb.: huisarts 

centrale rol of psycholoog al dan niet wordt betrokken  
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Klinische psychologie ≠ Klinische psycholoog ≠ Psychotherapie 

→ het werkveld van de klinische psychologie is niet gelijk aan klinische psychologie & de 

klinisch psycholoog is niet gelijk aan psychotherapie 

 

Klinische psychologie 

• ruim praktijkveld 

• biopsychosociaal model → multidisciplinair werken (psychiater, maatschappelijk 

werker, ergotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen, …)  

 

Plaats van de klinisch psycholoog 

• recente verandering in wetgeving  

• wettelijke bescherming van beroep van klinisch psycholoog (en psychotherapeut) 

o duidelijker statuut 

o terugbetaling (?) 

o vereisten  

 

Klinische psycholoog vs. psychotherapeut 

→ psychotherapeut is specialist naar behandeling toe  

• klinisch psycholoog: breed takenpakket (diagnostiek, preventie en behandeling) 

• psychotherapeut: therapeut gebruikt als verzamelnaam voor iemand die 

beroepsmatig een methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke 

gezondheidsproblemen = focus op behandeling 

 

Klinische psychologie: 

“Het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden 

voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd 

klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het 

stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of 

psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden.” 

 

Psychotherapie: 

“Het gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben of worden 

voorgesteld tot doel te hebben, de moeilijkheden, conflicten of psychische stoornissen 

van een individu weg te nemen of te verlichten, het verrichten van psychotherapeutische 

ingrepen op basis van een psychotherapeutisch referentiekader, ten aanzien van dat 

individu of van een groep individuen, als een volwaardig systeem beschouwd, waarvan 

dat individu deel uitmaakt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. BASISMODELLEN EN 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
2.1 INLEIDING  

 

Epistemologie (kennisleer): studie van de aard, oorsprong, voorwaarden voor en 

reikwijdte van kennis.  

→ m.a.w. hoe bestuderen we dé mens?  

 

Voorgeschiedenis: kwalitatieve data-analyse artikel Ponterotto (2005)  

 

2.2 WETENSCHAPSFILOSOFISCHE KADERS 

 

Paradigma’s: filosofische tradities die zich bezig houden met op welke manier kunnen we 

de wereld bestuderen?  

 

Grote paradigma’s: 

 

 

 

 

 

 

Ponterotto:  
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Het paradigma bepaald heel erg a) het type vraag b) de reikwijdte van de type 

uitspraken die je wil gaan doen  

vb.: algemene uitspraken willen doen, dus onderzoeksmethode gebruiken waarbij je 

goed kan generaliseren  

vb.: kritisch-ideologisch paradigma, dus één interview gebruiken om een subjectieve 

beleving weer te geven  

 

2.2.1 (POST-)POSITIVISME EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

 

Psychologie is op zoek naar algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie) 

• nomothetisch: uitspraken op groepsniveau  

• vb.: kijken naar het gemiddelde en niet naar de outliers 

 

Meetbaar maken (objectiveren) van variabelen 

• het objectiveren van variabelen is een belangrijke en moeilijke stap  

• bijvoorbeeld als je depressie wil meten, zorgt dit onmiddellijk voor een hele 

discussie rond het concept  

vb.: kijken naar objectief gedrag zoals niet meer uit je bed komen of kijken naar 

een zelfrapportage van depressieve gevoelens? 

 

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

psychopathologie)  

• vanaf dat je algemene wetmatigheden hebt, kan je algemene voorspellingen gaan 

doen vb.: in de natuurwetenschappen, stof A en stof B zorgen voor stof C  

• willen we ook doen met pathologie: welke condities en processen zorgen voor 

psychopathologie? → interessant naar preventie toe  

vb.: hoe coronamaatregelen aanbrengen zodat mensen ze gaan volgen, kan je 

perfect als je gedrag kan voorspellen  

 

Hypothetisch deductieve methode staat centraal in psychologisch onderzoek 

 

Eerst doe je observaties, bijvoorbeeld je 

observeert cliënten en merkt op dat 

middelengebruik sterk geassocieerd is met 

psychoses. Je vraagt je af wat die observaties 

zouden kunnen betekenen? Op basis hiervan ga je 

verschillende modellen naar voor brengen. 

Bijvoorbeeld cannabis zorgt voor psychoses of 

jongeren met last van gewaarwordingen die 

moeilijk te kaderen zijn gebruiken cannabis om die 

gewaarwordingen wat te dempen. M.a.w. je 

formuleert een algemene wetmatigheid. Als dit 

klopt, wat zouden we dan voorspellen, m.a.w. een 

specifieke toetsbare hypothese formuleren zoals 

cannabis gebruik komt eerst en daarna pas de psychoses. Je test de hypothese en 

evalueert de resultaten: meer in lijn met het ene idee of het anderen. Herhaling cyclus. 

 

→ methode om uitspraken te doen op groepsniveau: hoe werkt het? & het merendeel 

van het klinisch onderzoek is van deze aard  
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KRITIEKEN OP HET POST-POSITIVISME  

 

1 Dominantie kwantitatieve methodes, waardoor verlies mogelijks andere 

belangrijke variabelen  

▪ operationaliseren van variabelen zorgt er voor dat je een grote hoop andere 

potentiële variabelen niet ziet, alle zaken die buiten het gemaakte model 

vallen, ga je niet meenemen in het onderzoek  

▪ kwalitatieve dimensie meer exploratief te gebruiken  

vb.: mensen die cannabis gebruiken vragen waarom ze dit gebruiken 

 

2 Geen aandacht voor betekenis en motivatie van menselijk gedrag 

▪ vb.: eenzelfde gedrag kan gesteld worden door verschillende mensen, maar 

de achterliggende betekenis en motivatie kan erg verschillen  

 

3 Artificiële onderzoekscontext doet relevantie voor onderzochte populatie dalen  

▪ de onderzoeksomstandigheden moeten heel steriel en puur gehouden 

worden (= vaak labo-onderzoek), omdat je veel variabelen onder controle 

houden zodat de effecten niet toe te schrijven zijn aan andere mechanisme 

dan diegene die jij in rekening brengt vb.: grote verschillen in SES die 

invloed hebben op cannabisgebruik = derde variabelen  

▪ resultaten hierdoor intern valide maar niet extern (niet generaliseerbaar)  

 

4 Niet toepasbaar zijn van algemene resultaten op individuele gevallen  

algemene resultaten toepassen op individuelen gevallen?  

▪ vb.: behandeling voor 60% van de mensen effectief en andere voor 30% 

v/d mensen → moeilijk om de stap te zetten van groepsresultaten naar 

individu 

 

5 Beperkte aandacht voor socio-culturele inbedding van psychische problemen  

▪ vb.: machtsstructuren aanwezig  

 

 

2.2.2 SOCIAAL-CONSTRUCTIVISME 

 

Binnen postmodernistische traditie die ontstond in jaren 60 van de 20ste eeuw  

→ ontstond als tegenbeweging tegen het (post-)positivisme 

 

Niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten  

→ in heel veel situaties zitten we niet met één juiste realiteit, maar heel veel gebeurt in 

de context van geconstrueerde realiteiten  

 

Waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk 

→ proberen achterhalen van objectieve waarheden voor een hele groep kan niet, want 

mensen hebben te maken met heel verschillende constructies, waardoor mensen heel 

anders kunnen reageren in dezelfde situaties 

 

Realiteit afhankelijk van taal  

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

• taal bepaalt hoe we kijken naar de wereld  

• abnormal psychology: lastige constructie om te verwijzen naar vb. mensen met 

een depressie → wij de normale vs. zij de abnormale  
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Context! 

vb.: labocontexten zijn inherent problematisch volgens deze visie 

 

Sociale realiteit wordt actief geco-construeerd door mensen  

→ mensen zijn betekenis verlenende wezens  

vb.: gedumpt worden, dan heb je een eigen visie er op waarom, dit vormt een aparte 

realiteit  

 

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

omgeving en daarop te reageren o.b.v. een betekenis verlenend proces  

= belang cognitieve processen  

 

Sociaal constructionisme: dat proces van constructie wordt sociaal gemedieerd 

= belang relaties en interacties  

 

IMPLICATIES VOOR KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

1. Stoornissen zijn eveneens socio-cultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in 

functie van machtsstructuren) 

• stoornissen gaan, op het moment dat we gaan denken in termen van wat 

is normaal en gestoord gedrag, sociaal-cultureel bepaald zijn  

• visies die gaan van stoornissen zijn sociale constructen tot stoornissen 

kunnen verschillen van cultuur tot cultuur 

• kritische theorie: machtsstructuren in deze constructies kunnen een 

belangrijke rol spelen vb.: aan zeggen ‘jij bent psychisch ziek’ zijn 

implicaties aan, zoals wij de gezonde mensen bepalen dat jij abnormaal 

bent, wat een heel duidelijke machtsverhouding teweeg brengt  

2. Geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit  

3. Belang van subjectief geleefde ervaringen  

4. Geen of geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces 

• voorspellen kan minder, zowel naar preventie als behandeling toe, want de 

subjectieve ervaring is essentieel  

 

IMPLICATIES VOOR ONDERZOEK 

1. Relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal: wat gebeurt er tussen 

mensen? 

2. Belang van taal: identiteit als narratieve constructie 

3. Geen streven naar absolute, wel naar bruikbare kennis, modellen van psychisch 

functioneren, psychopathologie, behandeling, …  

4. Kennis en onderszoeksresultaten bestaan nooit op zich (niet universeel), context 

altijd belangrijk 

 

Manier waarop wij kijken naar kennis is altijd met een filosofische achtergrond die we 

altijd in rekening moeten brengen. Geen vraag van wat is goed en wat is slecht. Vanuit 

multiperspectivisme kunnen deze visies naast elkaar bestaan.  

 

KRITIEKEN OP HET POSTMODERNISME 

Lilienfeld (2010) postmodernism as threat to scientific psychology: vanuit 

postmodernisme wordt er heel weinig rekening gehouden met algemene uitspraken en 

wetenschappelijke methode, de slinger slaat te ver door naar de mate waarin de realiteit 

sociaal geconstrueerd is.  
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A. A deep mistrust of reason, especially that imparted by science and logic 

B. A rejection of science as a ‘privileged’ means of acquiring knowledge, along with 

the belief that other means of knowledge acquisition are equally valid 

C. Pessimism about scientific progress 

D. Subjectivism, and the accompanying notion that the world is largely socially 

constructed 

E. Extreme relativism, along with a denial of universal scientific truths  

 

Wetenschapsfilosofische achtergrond 

• impliciet aanwezig  

• onderzoek meestal niet vanuit één epistemologisch kader, wel verschillende 

klemtonen, verschillende kaders kunnen dus ook samen, maar meestal zie je wel 

de dominantie van één model  

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

→ wat kan informatie uit verschillende modellen ons een stapje verder brengen 

naar het begrijpen van psychische problemen 

• grond van debatten in psychologie 

 

2.3 METAMODELLEN  

2.3.1 MEDISCHE VS. CONTEXTUELE VISIE 

 

Historische wortels van deze discussie: unieke 

positie klinische psychologie  

• = historisch interessant positie 

• klinische psychologie heeft de religieuze 

zaken vervangen, vroeger voor raad naar 

pastoor gaan & tegelijk komen we ook uit 

een heel medisch beroepsveld 

vb.: iedereen bekent met psychologisch 

jargon zoals bijvoorbeeld mentaal welzijn  

 

 

ARTIKEL VAN WAMPOLD 
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Wampold is heel erg voor een contextuele visie i.p.v. medische. Hij heeft een grote 

meta-analyses gedaan: vanaf je beschikt over bonafide behandeling zie je dat die 

effecten heel dicht bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld bij de cognitieve gedragstherapie, 

psychoanalyse, … is er weinig verschil in effecten van slagen. Zijn argument is: als we 

altijd dezelfde effecten vinden, moeten we dan in die visie blijven denken? 

 

We classificeren volgens hem iets als wetenschappelijke validiteit als de behandeling 

werkt, maar de manier waarop we hierover denken, lijken we heel erg het medisch 

model te gebruiken.  

 

Volgens Wampold zijn er heel veel interventies die we kunnen doen bij psychologische 

problemen en deze moeten niet perse voldoen aan die medische visie. Wanneer mensen 

in een specifieke context bijvoorbeeld niet meer vooruit kunnen is - in de verschillende 

interventies die we gebruiken - de medische nog maar vrij recent van toepassing. 

Voordien maakte mensen bijvoorbeeld heel veel gebruik van spiritualiteit, het is iets wat 

mensen al heel lang doen. Wampold vindt dat we dit meer moeten betrekken, omdat we 

met de huidige wetenschappelijke denkwijze wat de connectie missen met één van de 

belangrijkste dingen, bijvoorbeeld een warme relatie met een hulpverlener. Dit in 

tegenstelling tot te zeggen dat we heel ver weg moeten blijven van die rituelen, omdat 

het niet wetenschappelijk en dus niet medisch is.  

 

KENMERKEN VAN HET MEDISCH MODEL 

1. Patiënt met een ziekte stoornis 

2. Focus op symptomen en syndromen  

• deze klachten bestrijden betekent ook dat je je minder richt op andere 

dingen zoals de cliënt, het verhaal er achter, … 

3. Terminologie: diagnose en prognose  

• als we niks doen wat dan? 

• interventies gekoppeld aan heel specifieke diagnoses vb.: je hebt een 

depressie dus we gaan dit doen, want dat hebben we zo onderzocht  

4. Zoektocht naar een (relatief) éénduidige set oorzaken 

• wat zijn mechanisme die bij verschillende mensen ten grondslag liggen van 

een stoornis vb.: erfelijkheid van depressie  

5. Evidence-based practice 

• van wetenschappelijke informatie gebruik maken voor diagnose en 

behandeling  

• het is je morele plicht om gebruik te maken v/d meest up to date ww info  

 

Idee patiënt heeft een stoornis, impliciete implicaties: 

1. machtsverhouding (expert vs. patiënt) 

2. kennisverhouding (wie is degene met de kennis over de problematiek: de 

patiënt of de dokter?) 

3. type relatie (afstandelijk) 

vb.: naar huisarts gaan en zeggen dat je hoofdpijn hebt, dan verwacht je dat de 

huisarts rustig blijft en niet bijvoorbeeld begint te wenen uit empathie  

 

Tegenbewegingen vanuit de kant v/d cliënten maar ook vanuit de behandelaars 

• toenemende aandacht van ervaringsdeskundigheid (centraler, kan nog beter) 

• beluisteren, betrokkenheid, beslissingsproces  
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Vraag: wat is een psychische ziekte/wat is de aard van mentale problemen?  

Huidige dominante classificatiesystemen:  

• DSM 5  

• ICD-11 

 

STOORNIS/ZIEKTECONCEPT 

1. interferentie met het functioneren  

• kan je uw rollen nog vervullen? 

2. significant lijden  

• van de persoon zelf of anderen 

3. sociaal maatschappelijke standaard  

• vb.: kind kan druk gedrag stellen, maar moet stil kunnen zitten in de klas  

• klopt het met onze normen die we als normaal beschouwen? 

 

MORELE CONNOTATIE VAN ZIEKTE/STOORNIS 

• + werkt verontschuldigend 

vb.: als lui bestempeld worden of het gaat niet want ik heb een depressie 

• - suggereert een dysfunctionele reactie/persoon  

• maatschappelijke tendens: neiging om moreel gedrag onder te brengen naar 

stoornissen, m.a.w. we hebben de neiging om heel wat gedragingen die niet 

helemaal overeen komen met wat ‘wij’ doen te verschuiven naar psychische 

stoornissen vb.: Trump heeft een narcistische stoornis en niet dat is een 

vervelende man  

 

ALTERNATIEVE VISIES (SELECTIE) 

• Humanistische visie (Carl Rogers): lijden signaliseert blokkages naar persoonlijke 

ontwikkeling en groei, m.a.w. klachten zijn niet de stoornis, maar signalen dat er 

iets mis aan het gegaan is en men moet focussen op de persoon  

• Psychische klachten als evolutionaire adaptieve reactie op uiterst problematische 

omstandigheden (vb.: Paul Gilbert) 

• Freud: klachten ontstaan door onbewuste problematiek en dit onbewuste 

aanpakken 

→ klachten in deze contextuele visies niet zien als de stoornis zelf ( medische visie) 

→ manier waarop je de klachten gaat benaderen verschilt enorm qua het meta-

perspectief dat je aanneemt  

 

BEVRAGING VAN PATIËNTEN: 

• zeer gemengde meningen over het nut van ‘labels’ 

• + verontschuldigend/verhelderend 

vb.: schuldgevoel door het bijvoorbeeld niet uit bed kunnen komen en werken 

wordt deels gereduceerd door het label, maar ook het idee dat je niet de enige 

bent die het heeft  

vb.: weten dat je autisme hebt, werkt verhelderend waarom bepaalde zaken niet 

zijn gelukt  

• - demoralizerend/stigma/onbegrepen/afstandelijk  

vb.: je krijgt te horen dat je schizofrenie hebt en is een stoornis die vaak enkel 

maar erger wordt 

vb.: connotatie ‘we moeten je niet te serieus nemen’ bijvoorbeeld bij borderline  

vb.: on been sane in insane places laat zien hoe moeilijk het is v/e label af te 

komen 
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2.3.2 BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL  

 

Medische visie: oorzaken  

• kijken naar wat zijn de oorzaken en in stand houden mechanismen 

• betekent niet dat het altijd biologisch gezocht wordt in de medische visie 

• zoeken naar oorzaken voor een groep  

• positivistische benadering = sterke nadruk op empirisch onderzoek, waardoor je 

zo veel mogelijk gaat proberen te objectiveren  

• biopsychosociaal model 

 

Oorzaken: wetenschappelijke verklaringsmodellen 

1. biologische factoren 

vb.: genen, biochemische processen, hersenafwijkingen, …  

2. sociale factoren  

vb.: maladaptieve opvoeding, chronische stress, brede maatschappelijke 

structuren,  … 

3. psychologische factoren  

vb.: vaardigheidstekort, maladaptieve cognities, leergeschiedenis, …  

 

Feedback tussen biologische, sociale en psychologische factoren. 

vb.: biologie kan invloed hebben op temperament, maladaptieve opvoeding kan ook 

effect hebben op biologie  

 

Interactie tussen kwetsbaarheid en stress. 

 

Verklaringsmodellen: 

• psychologische factoren → psychopathologie 

• biologische factoren → biologische psychiatrie 

• sociale factoren → epidemiologie (onderzoek v/h voorkomen van stoornissen 

binnen de populatie) 

vb.: ½ verhouding depressie, maatschappelijke structuren die fout zitten (sociale), is al 

v/d puberteit dus misschien met hormonen (biologische), verschil tussen mannen en 

vrouwen dus misschien verschil in strategieën (psychologisch) 

 

Toenemend onderzoek naar interacties. 

 

BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE 

Kennis v/d biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen v/d psychologische 

stoornissen.  

 

Benaderingen: 

1. structurele en functionele hersenafwijkingen  

2. biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endocrinologie (kijken naar stress-

systeem)) 

3. genetische invloeden/afwijkingen (GxE) 

 

Hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabele in isolatie is vaak beperkt en 

verschilt ook naar verschillende stoornissen 

→ interactie biologie, psychologie en omgeving  
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DIATHESIS-STRESS MODEL !!! 

Of je psychopathologie gaat ontwikkelen 

afhankelijk van: 

1. diathesis: predispositie, 

kwetsbaarheid, biologisch gegeven 

2. biologische kwetsbaarheid: 

genetica, vroege aversieve 

ervaringen (soms uitgebreid naar 

psychologische variabelen) 

 

De noodzakelijke antecedente conditie & 

kwetsbaarheid voor stressoren. 

 

X-as: biologische kwetsbaarheid  

Y-as: stresserende dingen die je meemaakt in je leven  

 

Lage kwetsbaarheid betekent dat je heel veel stresserende ervaringen kan meemaken 

zonder dysfunctioneel te gaan functioneren. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een grote 

groep participanten in een onderzoek naar voorspellers van PTST, er kwamen heel weinig 

soldaten terug met PTST.  

 

Hoge kwetsbaarheid betekent dat je snel psychopathologie gaat ontwikkelen wanneer je 

stressvolle gebeurtenissen meemaakt. Bijvoorbeeld je bent genetisch psychose gevoelig 

en groeit op in een negatieve omgeving, de kans dat je schizofrenie gaat ontwikkelen is 

dan erg groot.  

 

Het diathesis-stress model verklaart waarom mensen hetzelfde kunnen meemaken en 

toch niet allemaal psychopathologie gaan ontwikkelen.  

 

De kritiek op het diathesis-stress model is dat het een erg deterministisch model is. Als 

je erfelijk belast bent, kan het precies enkel erger worden, tenzij je geluk hebt en geen 

stressvolle gebeurtenissen tegenkomt in jouw leven. Het is dus een heel binair model; 

ofwel ontwikkel je pathologie als je pech hebt en een verhoogde kwetsbaarheid hebt 

ofwel ontwikkel je geen psychopathologie als je geluk hebt en in een positieve omgeving 

opgroeit.  
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Een alternatief op het diathesis-stress model is 

het differnetial susceptibility model.  

 

In dit model heeft de persoon met verhoogde 

kwetsbaarheid een verhoogde reactiviteit 

tegenover de omgeving. Een negatieve omgeving 

gaat harder binnen komen, maar een positieve 

omgeving zorgt er voor dat die persoon meer 

gaat excelleren dan een fixed individu die niet 

heel erg afhangt van of de omgeving positief of 

negatief is. Bijvoorbeeld je bent psychose 

gevoelig, maar in een positieve omgeving zorgt 

dit voor heel veel creativiteit.  

 

Evolutionair gezien ook vreemd dat er een genenpoel zou zijn die enkel zorgt voor 

slechte dingen, want dan zouden die genen moeten uitsterven. De fixed individual hangt 

niet heel erg af van of de omgeving positief of negatief is. 

 

 

KWETSBAARHEID-STRESS MODEL 

vb.: slechte hechting 

(sociale factoren) zorgt 

voor een verhoogde 

kwetsbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASPI ET AL.: EMPIRISCHE EVIDENTIE MODEL 
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y-as: hoe hoger de score, hoe meer depressieve klachten  

X-as: negatieve levensgebeurtenissen  

 

Gaan kijken naar een kandidaat gen dat serotonine transporteert in het brein. Mensen 

hebben verschillende allelen. Het s/s allel geeft een verhoogde kwetsbaarheid.  

 

De genetische predispositie doet er weinig toe wanneer mensen weinig tot geen 

negatieve levensgebeurtenissen meemaken. Wanneer het aantal toeneemt, zie je dat de 

genetische predispositie tot uiting komt. Mensen met het s/s allel gaan bijvoorbeeld 

zwaardere depressieve klachten hebben.  

 

Figuur links onder: als 0 negatieve ervaringen, dan mensen met s/s allel beter 

functioneren; minder depressieve klachten dan andere mensen.  

 

Kanttekening: studie “No support for historical candidate gene or candidate gene-by-

interaction hypotheses for major depression across multiple large samples.” 

 

 

 

Recente visie: hoe gaan we onderzoek doen vanuit het medisch discours?  

 

We moeten afstappen van het syndroom-

niveau, maar gaan kijken wat zijn biologische 

mechanisme die relevant zijn voor 

verschillende psychische stoornissen. Je moet 

kijken naar systemen (vb.: belonings-

systemen, angstsystemen, …) die voor 

verschillende stoornissen relevant zijn (vb.: 

depressie minder beloningsgevoeligheid en 

verslaving erg beloningsgevoelig).  

 

Vanuit een medische visie de ambitie om de 

systemen heel goed te kennen en van daaruit 

de informatie halen waarom mensen bepaalde 

stoornissen hebben. Deels afstappen van 

denken in termen van stoornis (afstappen van 

DSM V), maar uitpakken naar de meer 

biologisch gestoffeerde bouwblokken die in de 

verschillende stoornissen zitten. Proberen duidelijkheid te krijgen over de systemen die 

betrokken zijn bij psychopathologie.  

 

COMMENTAAR 

• in biopsychosociale visies is een biologische predispositie noodzakelijk 

• veel discussie over biologie als oorzakelijke/noodzakelijke factor 

• tegenbeweging na ‘decade of the brain’, sociale factoren onderbelicht  

 

CONCEPTUELE PROBLEMEN VAN HET MEDISCH MODEL 

1. psychische problemen: geen duidelijk, enkelvoudig biologisch en psychisch 

substraat vb.: heel veel manieren om een depressie te ontwikkelen en klachten 

verschillen ook heel erg van persoon tot persoon  
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2. complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren  

3. progressie op vlak van behandeluitkomsten binnen klinische 

psychologie/psychiatrie is teleurstellend (heel veel geld in gepompt)  

4. objectiverende benadering gaat ten koste van subjectiviteit en begrip 

 

 

CONTEXTUELE VISIE (VEEL VARIANTEN) 

• unieke narratieve constructie patiënt is cruciaal  

• werking therapie zijn afhankelijk v/d match tussen de constructie v/d patiënt en 

hulpverlener ( therapieën die heel specifiek gericht zijn op de oorzaken en de 

instandhoudingen)  

• Jerome Frank: demoralisatie 

• zie artikel Wampold 

 

 

SOCIALE FACTOREN HEBBEN EEN BREDE INVLOED 

• definiëring van normaal vs. gestoord gedrag (dit evolueert, vb.: in DSM V hele 

discussie over wanneer iets pathologische rouw is) 

• herkenning/erkenning psychische stoornissen  

• stiefmoederlijk behandeld binnen diathesis-stress modellen  

• sociale drivers van psychopathologie (onderbelicht gebleven) 

o ongelijkheid & discriminatie 

o armoede & stress 

o maatschappelijke tendensen (vb.: focus op welzijn) 

o … 

 

Steeds meer onderzoeksbevindingen die in deze richting wijzen 

Onderzoek: “Does a culture of happiness increase rumination over failure?” 

• onderzocht in welke mate een focus op mentaal welzijn, leidt tot slechtere 

reacties tot falen  

• gekeken naar ruminatie: vragen zoals “waarom ben ik niet gelukkig?” en “wat als 

ik mij nooit oké ga voelen?”, vergelijkbaar met piekeren, maar in piekeren zit iets 

angstig, ruminatie is eerder het depressief piekeren 

• taak die heel moeilijk en gemaakt is om te falen (lokt stress uit) uitvoeren  

• bij de ene groep werd dit gedaan in een relatief neutrale context (neurtal room) & 

bij de andere groep heel veel boeken zoals ‘je bepaalt jouw eigen geluk’ en een 

onderzoeker die praat over een focus op geluk (happy room) 

• een focus op je goed voelen in een omgeving waar het net niet goed gaat, zorgt 

paradoxaal genoeg tot meer narigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

NIEUWE PARADIGMA’S 

→ willen breken met de medische visie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweging komt uit VK. Logisch, want zij hebben al gebroken met de term patiënt/cliënt. 

Heel adaptieve response ten op zichten van een omgeving die totaal niet oké was. Die 

adaptieve response blijven wanneer de omgeving oké is, waardoor er een discrepantie is 

tussen jouw gedrag en de omgeving. Niet kijken naar wat is er met jou mis als persoon, 

maar naar wat ben je allemaal blootgesteld (machtsverhoudingen) en wat had je 

allemaal nodig om te overleven. De mechanisme die je toen nodig had om te overleven, 

zijn nu niet meer zo belangrijk.  

 

 

Recent voorbeeld: 
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Hier zie je de slinger bijna 100% doorslaan naar het contextuele stuk. Niet kijken naar 

wat is er mis met jou & hoe kunnen we dit benaderen vanuit een ziekte. Gaan er vanuit 

dat je een normaal gezond functionerend wezen bent, maar wat heb je allemaal 

meegemaakt en welke mechanisme heb je ontwikkelt. Heel weinig biologie, veel 

machtsverhoudingen en sociomaatschappelijke factoren. Beweging die voortkomt uit de 

meer kritische beweging.  

 

Discussie is vandaag de dag nog heel erg levendig! 

 

 

EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP) MODEL: 

• vraagt van de clinicus om continu de vraag v/d cliënt te 

relateren aan de huidige stand van onderzoek op een 

klinisch verantwoorde wijze 

• benadrukt de relevante v/h informeren van patiënten 

gebaseerd op de beste beschikbare onderzoeksevidentie 

over geëigende opties voor diagnostiek, preventie of 

interventiemogelijkheden  

• is een model van levenslang leren  

 

Het samengaan van klinische competentie in relatie tot de voorkeur van de cliënt in 

relatie tot de huidige onderzoekskennis. Is altijd een samengaan, integratie.  

vb.: iemand die zegt ik heb al veel medicatie gehad en wil vooral focussen op praten 

over mijn problemen, dan kunnen uw studies wel zeggen dat je medicatie moet geven, 

maar je moet ook rekening houden met de voorkeur van uw cliënt 

 

 

SYLLABUS: MCFALL’S MANIFESTO FOR A SCIENCE OF CLINICAM PSYCHOLOGY  

• cardinal principle: “scientific psychology is the only legitimate and acceptable 

form of clinical psychology” 

• een sterk pleidooi voor klinische psychologie die gebaseerd is op enkel 

wetenschap, dit is volgens hem nodig om ons te onderscheiden van andere 

spelers op de welzijnsmarkt  

 

FIRST COROLLARY (= gevolgtrekking): als je akkoord gaat met het cardinal principle dan 

volgen deze criteria daaruit  

Psychological services should bot be administered to the public (except under strict 

experimental conditions) until the have met four minimal criteria: 

1. exact nature of the service clearly described 

2. claimed benefits explicitly stated 

3. claimed benefits scientifically validated 

4. possible negative side effects that might outweigh any benefits empirically ruled 

out (past binnen het medisch discours) 

 

SECOND COROLLARY  

Primary and overriding objective doctoral programs in clinical psychology must be to 

produce the most competent clinical scientist possible.  

→ op het moment dat je een programma volgt binnen de klinische psychologie, dan moet 

je eigenlijk primair een wetenschapper zijn  
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KRITIEK OP EBP PERSPECTIEF IN KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

• groepsdata kan niet toegepast worden op een individu 

• problemen van cliënten zijn nog niet altijd onderzocht en we kunnen niet wachten 

met behandeling tot er onderzoek is  

• elk individu is een unieke constellatie van ervaringen, cultuur en sociale context 

dus niet te begrijpen door algemene psychologische wetmatigheden  

• klinische ervaring en intuïtie zijn relevanter dan wetenschap  

 

Dilemma: intuïtie/ervaring of wetenschap? 

 

GEDACHTENEXPERIMENT:  

Stel je bent klinisch psycholoog en op een 

dag is er een treinramp en ze bellen jou voor 

psychologische ondersteuning. Je hebt een 

hele dag gewerkt, je bent super moe en 

iedereen bedankt je voor jouw hulp. Uw 

gevoel zegt dus dat je het juiste hebt gedaan. 

Maar uw gevoel is niet gelijklopend met de 

data.  

 

Twee groepen: één met interventie en één 

zonder. Het maakt geen verschil bij mensen 

die baseline geen klachten hebben. Het 

maakt wel uit bij mensen die baseline veel 

klachten hebben (y-as: meer impact van de 

gebeurtenis). Na vier maanden is de hoeveelheid klachten veel groter wanneer er een 

interventie is geweest en dit blijft behouden na 3 jaar. O.b.v. uw intuïtie had je totaal 

geen idee van dit probleem. Kanttekening: niet alle vormen van debriefing zijn slecht.  

 

FEEDBACK IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

Hoe valide is feedback?   

• sociale wenselijkheid 

• vergelijkingsmateriaal (CI & Hv) 

• korte vs. lange termijn effecten  

• verklaring voor de beperkte effecten van ervaring op effectiviteit?  

 

Wegens beroepsgeheim heel gesloten deur. Op het moment dat mensen klaar zijn met 

de behandeling of gewoon stoppen, dan zeggen ze heel sociaal wenselijke dingen. De 

feedback gaat dan vooral ‘bedankt’ zijn. Je hebt heel weinig vergelijkingsmateriaal 

wanneer je 1 op 1 werkt en uw cliënt heeft vaak ook geen vergelijkingsmateriaal. Als je 

daar dingen doet hebben ze geen idee of dit effectief is. Je merkt niet wat beter had 

gekund en wat goed was. Je kan niet leren of beter worden door ervaring, omdat de 

feedback zo beperkt is. Wetenschappelijke input is dus cruciaal! Je weet anders niet hoe 

effectief je aan het werken bent.  

 

GEDACHTENEXPERIMENT:  

Je hebt een ernstig auto-ongeluk. Je benen zijn gekwetst en de arts opereert. Helaas, 

door een complicatie verlies je het gevoel in een van je benen waardoor je de rest van je 

leven met krukken moet lopen. Bij een second opinion een jaar later hoor je dat de arts 

een verouderde techniek gebruikte. Er bestaat reeds enkele jaren een veiliger alternatief.  
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Redenen waarom oude techniek gebruikt: 

1. druk geen tijd om wetenschappelijke artikelen te lezen  

2. de artikelen zijn zo moeilijk  

3. mijn collega’s doen dat ook niet 

4. ik voel me beter bij die oude procedure  

5. iedereen is uniek  

→ is het dan wel acceptabel binnen de klinische psychologie?  

 

EBP EN DE KLINISCHE PRAKTIJK 

Belangrijke tansitie-periode 

• meerdere goede databases voorhanden  

• gedifferentieerde kennis voorhanden  

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

• verhoogde interesse in disseminatie 

• open access tijdschriften  

 

Disclaimer: geen pleidooi tegen klinische intuïtie enzovoort, maar is niet de enige bron 

van informatie die je gaat gebruiken, in de werkelijkheid gaan combineren met een 

wetenschappelijke werkwijzen.  

  

Vroeger voor de individuele clinicus weinig wetenschappelijke informatie voorhanden en 

nu wel. Wetenschappelijke tijdschriften zijn er ook mee bezig hoe ze interessante 

artikelen op een leuke manier tot de clinicus kunnen brengen, bijvoorbeeld via een 

podcast.  

 

Er is heel veel gedifferentieerde informatie beschikbaar, bijvoorbeeld bijna elke stoornis 

heeft een eigen tijdschrift. De hoeveelheid informatie waarop je kan steunen is dus heel 

groot, bijvoorbeeld bij een hele specifieke stoornis of bij comorbiditeit.  

 

Just in time knowledge, bijvoorbeeld de behandeling voor depressie nu is anders dan 

vroeger. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat bij een milde depressie medicatie net niet 

aangewezen is.  

 

DISCUSSIE: EB werken komt vanuit de medische visie en wordt ook sterk bekritiseerd  

1. huidige invulling van evidence-based practice: medische → niveau van 

behandelpakketten  

• individuele patiënt en je hebt een diagnose nodig zodat je snel in de 

literatuur naar de meest aangewezen behandeling kan gaan kijken  

• om aan te tonen dat een behandeling effectief is, heb je heel duur 

onderzoek nodig 

• effectiviteitonderzoek is handiger om te doen bij behandeling die korter 

duren (ook al intensief en duur), maar bij behandelingen van jaren is het 

moeilijk om het in een format te gooien v/e algemene effectiviteitstudie  

• hierdoor verschillende scholen niet mee in EBP gestapt, waardoor bepaalde 

therapiescholen veel meer gerepresenteerd zijn in de EBP  

2. minder aandacht voor klinische relevante variabelen (zie de lessen over 

uitkomstonderzoek) 

• cliëntkenmerken en kenmerken van therapeuten zijn een stukje ruis & niet 

geïnteresseerd in de individuele response, geïnteresseerd in uitspraken op 

groepsniveau  
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3. evidence-based vs. science-based 

• bijvoorbeeld reclame over Activia is evidence-based, maar betekent niet 

altijd dat het een behandeling is die heel goed ondersteund wordt door 

wetenschappelijke studies 

• we moeten oppassen met deze term, vaak doen mensen het te snel  

• belangrijk om terug te grijpen naar de wetenschap die er achter zit 

• EB zou volgens sommige auteurs beter vervangen worden door SB  

4. discussie over de brede toepassing van EBP door overheid, mutualiteiten  

• we hebben heel veel verschillende kijkwijzen naar klinische problemen, het 

predicaat van EB kan je vergelijken met “the one that rules them all” 

• aan het eind v/d dag op het moment dat een bepaalde behandeling veel 

effectiever is, dan is dat waar cliënten recht op hebben & wat eventueel 

terug betaald kan worden   

• kosteneffectiviteit: behandeling die 2 jaar duurt of behandeling die 4 jaar 

duurt, is degene pakken die 2 jaar duurt 

• laatste jaren ook veel discussie over de 1ste lijnpsycholoog: kortdurende op 

verwijzing v/d huisarts behandelingen terugbetaald → kan er niet meer vrij 

gemaakt worden?  

• m.a.w. er zit veel druk op het debat & dit botst heel erg met het 

multiperspectivisme (mensen weinig keuzen geven in welke behandeling)  

 

Onderzoek: “A new therapy for each patient: evidence-based relationships and 

responsiveness.” 

• bezighouden met EB ideeën over wat werkt binnen therapeutische relaties 

• hierdoor betere minder medisch ingevulde visie over EB werken  

 

Essay: why most published research findings are false  

• we moeten voorzichtig zijn met een naïeve visie van “er is een wetenschappelijke 

studie naar, dus dat is bewezen” 

• veel studies in psychologie te weinig proefpersonen, dus meeste uitspraken 

waarop we ons baseren zijn mogelijk incorrect 

• te weinig gerepliceerd, dus voorzichtig zijn  

 

Estimating the reproducibility of psychological science 

• kwam een hele repliceerbeweging  

• lopende discussie  

 

2.4 WETENSCHAPPELIJKE BENADERING  

 

Denken over onderzoek: multiperspectivisme is uitermate belangrijk 

vb.: sudoku (wat je nodig hebt zijn verschillende invalshoeken)  
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ILLUSTRATIE VAN EMPIRISCH ONDERZOEK AAN DE HAND VAN DEPRESSIE EN 

RUMINATIE (VOORBEELDEN VAN ONDERZOEKJES NIET KENNEN VOOR EXAMEN, 

MAAR WEL MEE ZIJN MET DE BELANGRIJKSTE TERMINOLOGIE)  

 

Depressie als complexe puzzel: 

 

 
 

Groot tweeling register die ze heel uitgebreid zijn gaan opvolgen. Hieruit goed kunnen 

zien wat is de invloed van genen en van omgevingsvariabelen. Van diegene die een 

depressie hebben ontwikkelt, gekeken naar de omstandigheden die ze kunnen linken aan 

depressie. Multiperspectivisme nodig om de complexe puzzel te bevatten.  

 

Ieder type onderzoek stelt specifieke vragen  

• voorkomen van stoornissen  

• etiologie (veroorzaking)  

• instandhouding  

• behandeling  

• preventie 

 

Continue feedbackloop tussen verschillende soorten vragen. Ieder type onderzoek kan 

bijdragen tot antwoorden (ook tot antwoorden op andere onderzoeksgebieden)   
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KLINISCHE-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 

 

Doelstellingen: 

1. beschrijven  

• je zou kunnen denken dat we dit ondertussen wel weten, maar qua 

beschrijving hebben we vooral brede beschrijvingen  

• nu nieuwe methode (vb.: via dagboekonderzoek) om specifieker te kunnen 

gaan naar een beschrijving van psychopathologie  

2. predictie (risicofactoren) 

• voorspellen welke personen bijvoorbeeld een depressie gaan ontwikkelen  

• is een belangrijke vraag naar preventie of monotering  

vb.: kinderen van ouders met een depressie groter risico als ze school niet 

afmaken, hier kan je op inspelen  

3. (experimentele) manipulatie 

• heel zuivere manipulatie van één variabelen en effect ervan op anderen  

• in heel veel andere contexten heb je manipulaties die minder 

experimenteel gecontroleerd zijn, maar die ook heel interessant zijn  

vb.: lock-down periode  

 

Kurt Lewin: “There is nothing so practical as a good theory”  

 

Inzicht in mechanismen van psychopathologie 

 

STAPPEN IN ONDERZOEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de psychologie waren heel veel voorspellende theorieën verbaal. Nu ook 

mathematisch uitwerken, om ideeën makkelijk te kunnen bijsturen.  

 

Manipulatie heel interessant, ook in de praktijk. Bijvoorbeeld met een cliënt zien wat er 

gebeurd als ze eens iets anders doen.  

 

Causaliteit heel moeilijk aan te tonen.  

 

Kern dimensies van onderzoek: 

• individu – populatie 

• beschrijvend – manipulatie 

• kwalitatief – kwantitatief 

• exploratief – hypothesetoetsend 
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BESCHRIJVEND ONDERZOEK  

 

Typen onderzoek: 

1. case study  

2. observationele studies 

3. experience sampling  

4. interview/focus groep  

 

Binnen de klinische psychologie heel erg belangrijk om heel scherpe hypotheses te 

kunnen gaan stellen. Beschrijvend onderzoek leert ons heel vaak welke fenomenen van 

belang zijn voor patiënten en hoe bepaalde processen verlopen.  

 

1. Case study  

Beschrijving v/e cliënt waarbij de clinicus gedetailleerde informatie verzamelt over een 

individu met symptoombeschrijving, familie achtergrond, historische context, etc.  

vb.: Sigmund Freud: Anna O. (aka Berta Pappenheim) 

• case studie is nu minder populair dan vroeger in de klinische psychologie  

• omdat een casestudy op 1 persoon gebaseerd is genereert dit een rijke 

beschrijving naar ervaringen en percepties (kan kwalitatief zijn of kwantitatief: 

single case experiment) 

• kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses die gebaseerd zijn op 

klinische ervaringen  

• kan beperkt gebruikt worden om hypotheses te ondersteunen of te weerleggen, 

waarom?  

• klinische interventies starten meestal met een case study & dan pas gaan 

uitbreiden naar een grotere populatie  

• kan een case study uitspraken doen over de effectiviteit van interventies? 

o moeilijk want kenmerken van patiënt heel hard in verwikkeld  

o single case designs: ABA / ABAB / etc laten dit wel deels toe  

o hierdoor kan je zien of bepaalde klachten gerelateerd zijn aan de 

interventie zelf (anders effecten van tijd enzovoort) & kan je dus initiële 

evidentie gaan verzamelen  

 

2. Observationele studies 

Belangrijke bron aan informatie over de wijze waarop problemen zich manifesteren  

vb.: ambulatore monitoring bij paniek  

 

Vaak denken mensen: we weten toch al veel van psychopathologie. Maar vaak valt dit 

heel erg tegen als we gaan kijken naar de observationele studies. Bijvoorbeeld mensen 

met paniekstoornissen, is het zo dat er niets aan vooraf gaat? Interessant om te gaan 

zien of dit werkelijk zo is. Biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om mensen hiervoor alert te 

maken. We zitten ook in een heel interessante elektronische periode m.b.t. data. 

Bijvoorbeeld uit iemands telefoon kan je halen of iemand depressieve klachten heeft door 

bijvoorbeeld te gaan kijken naar de stappenteller, schermtijd (heel veel schermtijd, 

weinig sociale contacten), slaappatroon, vocalisatie van de stem, … . Je kan heel veel 

data gaan combineren & je hebt een heel intensief monitoring proces dat al heel lang 

loopt. Je kan dus bijvoorbeeld duidelijke verschillen gaan zien.  
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3. Experience sampling  

• moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving 

• data verzameling via: 

a) elektronische dagboeken  

b) gsm’s, computerlogs 

c) in combinatie met psychofysiologische maten  

• vb.: gevoel en gedachte (Koster et al.) 

 

Twee groepen vergeleken. Groep met depressieve klachten 

die zijn opgeklaard, namelijk voorheen depressieve mensen. 

Interessante groep omdat het een groep is die een hoog 

risico heeft om nieuwe depressieve klachten te ontwikkelen. 

Deze groep vergeleken met mensen zonder voorgeschiedenis 

van depressieve klachten. ESM studie waarbij ze gekeken 

hebben naar stemming en piekeren. Ruminatie belangrijke 

risico factor om opnieuw depressieve klachten te ontwikkelen.  

 

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.  

 

Binnen een regressie analyse gekeken of de hoeveelheid 

positieve of negatieve gevoelens nieuwe depressieve 

klachten voorspellen 6 maanden later a.d.h.v. BDI-II (big 

depression indicatory). In eerste stap depressieve 

klachten op het eerste moment er in steken, omdat je 

hier voor wilt controleren. Is ook gerelateerd aan 

depressieve klachten 6 maanden later. In tweede stap 

gekeken naar gemiddelde niveaus wat geen significante 

predictor bleek & naar de hoeveelheid onvoorspelbaarheid 

en dit was wel een significante predictor voor nieuwe 

depressieve klachten 6 maanden later.  

  

4. Interview & focus groepen  

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

• grote hoeveelheid interviewmethoden beschikbaar (meer en minder 

gestructureerd) 

• variëteit aan kwalitatieve methoden om data te bekijken  

a) thematische analyse 

b) tekstanalyse  

c) … 

 

CORRELATIONEEL ONDERZOEK  

 

Hangen variabele X en variabele Y samen?  

vb.: is er een relatie tussen depressie en inkomen?  



28 
 

 

 
 

Is en blijft een heel belangrijke basisstap binnen heel veel onderzoek naar 

psychopathologie. Als je een verband vindt, zorgt dit voor heel veel nieuwe hypotheses. 

Is goed beginpunt voor onderzoek. Bijvoorbeeld als geen relatie tussen depressie en 

inkomen, dan moet je niet geld gaan inzetten op onderzoek hiernaar.  

 

Voordeel: nuttig en gemakkelijk beginpunt voor onderzoek 

Nadeel: laat geen uitspraken toe over de (causale) rol van factoren  

 

3 soorten correlationeel onderzoek: 

1. cross sectioneel (meest gebruikt) 

2. longitudinaal  

3. prospectief 

 

1. Cross sectioneel  

 

Gaan kijken naar de samenhang tussen variabelen op één moment. Hier kan je al 

helemaal niks gaan zeggen over causaliteit. 

 

Eenvoudig: Is er een associatie tussen werkeloosheid en depressie? 

Complex: Op welke manier is facebook gelinkt aan depressie?  

 

 

Mate van facebook gebruik & mate van 

depressie, angst en ruminatie & 

psychologische mechanisme vragenlijsten 

(vb.: zelfbeeld, sociale vergelijking, …). Een 

netwerkanalyse gedaan, is een complexere 

manier om om te gaan met correlationele 

data. Welke variabele clusteren samen & 

welke links vinden we tussen variabelen 

gecorreleerd aan alle variabelen die zijn 

opgenomen (= partial correlation)? Hoe 

dikker de lijn, hoe sterker de correlatie. In 

de rondjes stukje blauw gekleurd: de 

hoeveelheid verklaarde variantie van de 

variabelen opgenomen in het netwerkmodel. 

Hierbij kan je nog altijd geen uitspraken 

doen over de causale richting.  
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2. Longitudinaal  

 

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. 

 

Complexe interacties tussen variabelen. Kijken naar relaties op verschillende tijdstippen. 

Is een lange termijn studie.  

 

Etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig.  

 

3. Prospectief 

 

Onderzoek waarbij men gaat kijken of een variabele gemeten op tijdstip 1 voorspellend is 

voor een andere variabele gemeten op tijdstip 2.  

vb.: gaat de hoeveelheid facebook gebruik voorspellend zijn voor depressieve klachten 

een jaar later 

 

Idee causale relaties, maar er kunnen altijd bijvoorbeeld derde variabelen zijn.  

 

Prospectieve studies kunnen ook bijvoorbeeld longitudinaal zijn.  

 

Eenvoudig: Leidt werkeloosheid tot depressie?  

Complex:  

 

Mensen verzamelt die ofwel werkeloos waren, ofwel 

binnen een korte termijn werkeloos zouden vallen. Twee 

meetmomenten: na 3 maanden en na 6 maanden. In 

welke mate is cognitieve controle (predictor piekeren) 

gerelateerd aan verhoogde niveaus van ruminatie & in 

welke mate is de hoeveelheid piekeren gerelateerd aan 

depressieve symptomen. Er zijn een aantal directe 

relaties, maar de meeste effecten lopen via piekeren. 

Complexer: in welke mate zijn variabelen op tijdstip 1 

gerelateerd aan mechanisme gemeten op tijdstip 2.  

 

Voorbeeld studie: cognitive vulnerability to depression 

can be contagious 

o in welke mate zijn negatieve denkstijlen 

besmettelijk voor de personen waarmee je 

samen bent? 

o in Amerika random toewijzingssysteem als je 

op kamers gaat, gekeken naar het eerste 

tijdstip waarop ze samen gaan leven & 

gerelateerd aan de mate waarin je gaat 

piekeren na 6 maanden  

o er is een significante correlatie tussen 

hoeveelheid piekeren van roommate 1 en 

roommate 2  
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Dit piekeren onder invloed van uw kamergenoot voorspelt depressieve klachten 6 

maanden later. Je hebt meer depressieve klacht bij meer stress. Prospectieve studies 

laten dus al vrij gesofisticeerd toe om te gaan kijken naar achterliggende mechanismen. 

We blijven wel nood hebben aan experimentele manipulaties, omdat we dan pas 

uitspraken kunnen gaan doen over causaliteit.  

 

EXPERIMENTEEL DESIGN  

 

Quasi-experimenteel design: experimenteel designs, maar zonder random toewijzing 

van proefpersonen.  

vb.: mensen met of zonder depressieve klachten om te kijken naar de groepsverschillen 

 

Experimenteel design: manipulatie van onafhankelijke variabele, effect op afhankelijke 

variabele (symptoom). 

 

Kan experimenteel puur gebeuren: 1 groep onderverdelen in meerdere condities. 

 

Je doet hierbij een random toewijzing aan een experimentele ofwel een controle groep, 

waardoor je hoopt gekende en ongekende persoonskenmerken die eventueel een effect 

kunnen hebben op de variabele, waarin je geïnteresseerd bent, uit te roeien. Als je groep 

groot genoeg is, gaat geslacht, leeftijd, SES, temperament, … uitroeien over 

verschillende groepen. Soms wordt er nog gecontroleerd voor zaken waarvan je weet dat 

ze een effect kunnen hebben. 

 

Kross et al.: Is ruminatie altijd negatief? 

→ nagaan of perspectiefafname en bepalende factor is.  

1. Self-immersed perspective 

• “go back to the time and place of the experience and relive the situation as 

if it were happening to you all over again” 

• 1ste persoons perspectief 

2. Self-distanced perspective  

• “take a few steps back and move away from your experience … watch the 

situation unfold as if it were happening all over again to the distant you …” 

• observeren wat er gebeurd zoals een vlieg aan de muur  
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Hebben aan depressieve mensen gevraagd om na te 

denken over een nare herinnering a.d.h.v. de twee 

perspectieven. Het aantal negatieve gevoelens 

moesten ze aangeven. Als ze er helemaal gaan 

inzitten, roept dit veel negatief affect op. Wanneer 

mensen vanop een afstand gaan kijken, dan zorgt dit 

voor reductie in negatief affect. Het interessante aan 

een experimentele manipulatie is dat je kan gaan 

nadenken over causale effecten. Bijvoorbeeld zou dit 

interessant zijn om toe te voegen aan een 

behandeling? Causale relaties staan toen om na te 

denken over mogelijkheden voor interventie.  

 

Experimentele manipulatie 

Voordeel: causale relaties vaststellen, maar is een complexe discussie 

Nadelen: 

1. afhankelijk v/d hoeveelheid experimentele controle (manipulatie van 1 

onafhankelijke variabele!!) 

o stel we onderzoeken experimenteel het effect van op café gaan op 

longkanker: één groep hele studententijd op café gaan & andere groep 

vragen om heel de studententijd nooit op café te gaan  

o na 10 jaar de ratio van longkanker gaan bekijken  

o idee dat we dan een causale relaties hebben vastgesteld, maar het kunnen 

nog heel veel andere zaken zijn  

2. meer experimentele controle → reductionisme 

3. ethische aspecten  

o vb.: effect van onveilige hechting (je kan deze groep niet zomaar gaan 

creëren)  

o voor heel veel variabelen kan het niet, dus dan moet je gaan naar 

longitudinale en prospectieve studies  

o bijvoorbeeld je wilt het effect van ouderlijke deprivatie op het later 

ontwikkelen van psychopathologie onderzoeken, dan ga je kijken naar 

contexten waarbinnen je zoiets kan onderzoeken, zoals onderzoek in 

Roemenië waarbij kinderen in slechte omstandigheden in weeshuizen zaten  

4. klinische/analoge populaties 

o je kan een experimentele manipulatie doen, maar dan weet je nog altijd 

niet of het gaat werken bij de klinische populatie 

o 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  

 

Experimentele manipulatie = therapie-effect studies?  

→ manipulaties die erg lijken op experimentele manipulaties: controlegroep vergelijken 

met de behandelgroep  

 

Deels: 

• hoeveelheid experimentele controle is kleiner 

• therapie bevat veel ingrediënten  

• factoren betrokken bij verbetering zijn niet noodzakelijk betrokken bij de etiologie 

vb.: tijdfactoren 
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Therapeutische uitdagingen 

→ nood aan interventies die: 

• onmiddellijk inzetbaar 

• groot bereik & kostenefficiënt 

• laagdrempelig 

• onderliggende processen  

• eenvoudig te combineren met bestaande tools 

 

Cognitieve controle training (CCT) als interventie bij ruminatie  

o cognitieve controle is voorspellend voor meer ruminatie en depressieve klachten  

o als je een stevige depressie hebt, is de cognitieve controle vaak verstoord 

vb.: concentratieproblemen, niet weten wat je kwam doen in de supermarkt, … 

o vroeger: gezien als een correlaat van een verhoogde negatieve stemming  

o nu: weinig cognitieve controle, is meer risico op piekeren en zich minder kunnen 

concentreren waardoor bijvoorbeeld therapie minder goed binnenkomt  

o weinig cognitieve controle is vaak ook het moment waarop ze gaan uitvallen op 

het werk, niet meer mee met sociale contacten, veel terugtrek gedrag  

 

CCT voor depressie 

Artikel: Neurobehavioral Therapies in the 21st century: summary of an emerging field 

and an extended example of cognitive control training for depression 

 

Onderzoek naar verschillende trainingstaken … 

vb.: n-back, working memory span, neuroracer/interferentie, … 

 

N-BACK TAAK 

o taak waarbij je dingen moet herinneren die een 

aantal aanbiedingen eerder zijn voorgekomen  

o 1-back: één aanbieding terug herinneren  

o 2-back: twee aanbiedingen terug herinneren  

o je moet dit doen voor zowel de letters als voor het 

kleine vierkantje → dit maakt het belastend voor de 

cognitieve controle  

o start heel traag, als je goed presteert gaat het naar 

een 3-back, 4-back, … 

 

APASAT 

o Adaptive Paced Auditory Serial Addition Task (aPASAT) 

o je hoort een hele keten van cijfers, met telkens aan paar 

seconden tussen  

o je moet altijd de 2 laatst gehoorde cijfers optellen = 

interferentie onderdrukken 

o als je 4 keer een correct antwoord geeft, gaat het een beetje 

sneller, als je een fout antwoord geeft, dan gaat het wat 

trager  

o kijken naar wat is het snelste dat je het kan doen  

o adaptieve interstimulus interval (ISI) 

o tempo bij aanvang: 3000 ms ISI 

o -/+ 100 ms/4 (in)correcte responsen  

o hoe? 
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• 1 sessie = +/- 15 à 20 minuten  

• verschillende sessies over periode  

o o.a. updating, inhibitie 

o frustrerende taakcontext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen gaan meestal gemiddeld naar een seconden waarop ze dit kunnen doen. Bij 

training gaan zowel gezonde studenten als voorheen depressieve mensen het goed 

kunnen, niet zo dat voorheen depressieve mensen het slechter doen, wel 

leeftijdseffecten.   

 

Waar in het depressieve proces?  

• verschillende tijdstippen -  implementatiemogelijkheden  

• waar is het zinnig?  

• onderzoek preventie: testen op populaties die een verhoogd risico hebben (niet de 

gehele populatie)  

• bijvoorbeeld tijdens wachttijden aanbieden: verbale therapie zal beter aanslaan  

 
VERHOOGDE SCORE OP RUMINATIE 

Methode 

• 53 studenten die vaak rumineren 

• condities: 10 CCT sessies vs. actieve controle condities (andere training, zonder 

werkgeheugen component) 

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

Resultaten 

• toename in werkgeheugen functioneren → afname in ruminatie 

• minder gevoelig aan stressinductieprocedure (taak doen met feedback dat ze het 

slechter doen dan collega’s) in lab  

• 1 maand later tijdens examens: minder ruminatie! 
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VOORHEEN DEPRESSIEVE PATIËNTEN  

Methode 

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

• 10 sessies CCT vs. actieve controle groep 

• na training & 3 maand follow-up depressieve klacht, ruminatie, functioneren?  

Resultaten 

• op elk tijdstip: depressieve klacht , ruminatie  

• 3 maand later: veerkracht , residuele klachten  

• completers only: hinder in dagelijks leven  

• trend: cognitieve klachten  

 

Legende 

• x-as: baseline, post-training (2 

weken na de training), follow-up (3 

maanden na de training) 

• donker grijs: cognitieve controle 

training  

• licht grijs: placebo training  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Data ziet er dus veelbelovend uit, maar hier zie je 

de data van random cases. Gemiddelde respons 

ziet er dus goed uit, maar op individueel niveau zie 

je wel heel veel variatie. Het werkt dus zeker niet 

voor iedereen even goed.  
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Mediatie van effect van aPASAT (verbetering in 

werkgeheugen) op depressieve symptomen. Wordt 

het effect gemedieerd (mede bepaald) door de 

directe effecten van de training op brooding. 

Verbetering WG is minder piekeren, dus minder 

risico op depressieve klachten. Hier vinden we 

evidentie voor.  

 

Vervolg studie: kwalitatief onderzoek (Vervaeke et 

al., 2018) 

• voorheen depressieve personen  

• beleving en ervaringen tijdens de interventie 

• suggesties voor verbetering en toepassing  

• aangepast online platform 

• hoog en laag gamificeerde versie 

• meer feedback en betrokkenheid 

 

Mogelijkheden?  

Je hebt een experimenteel uitgedacht onderzoek, waarbij je dicht bij causale 

mechanisme zit. Nadenken hoe je dit kan toevoegen aan bestaande behandelingen. 

Theoretisch en klinisch interessant.  

 

Hier nu een voorbeeld van lab onderzoek naar klinische praktijk. De omgekeerde 

beweging wordt natuurlijk ook gemaakt. Bijvoorbeeld bij EMDR therapie: trauma 

specifieke behandeling waarbij mensen moeten kijken naar oogbewegingen terwijl ze hun 

trauma bovenhalen. Qua effecten heel zinnige behandeling, maar op theoretisch niveau 

begrijpen we amper hoe het werkt.  

 

The scientific workflow and where it can fail 

 
 

Weinig studies worden direct gerepliceerd. Soms te weinig statistische power. P-hacking: 

je gaat zoeken naar significante resultaten tot dat je zomaar iets vindt, ook al was dit 

niet de oorspronkelijke hypothese. Harking: de hypothese aanpassen aan de resultaten. 

Publicatie bias: veel positieve resultaten en maar weinig negatieve resultaten zien het 

licht. Er is weinig data sharing, waardoor het moeilijk is om te repliceren. 
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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  
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UITKOMST- EN 

PROCESONDERZOEK 
INTRODUCTIE: ONDERZOEK ALS BASIS VOOR PRAKTIJK (EVIDENCE-

BASED PRACTICE)  

 

Waar ligt de grens tussen een gewone menselijke ervaring en waar de klinische 

psychopathologie begint? Heel veel mensen geven aan dat het niet altijd even goed gaat. 

Ook in de media niet altijd een rooskleurig beeld. Heel veel verschillende behandelingen 

worden naar voor geschoven, dan is er de vraag of deze behandelingen werken? Dit zijn 

complexe vragen en d.m.v. deze lessen gaan we daar een antwoord op proberen te 

formuleren. 

 

Mediaberichten die dit illustreren: 

• ‘Kunnen paddo’s helpen tegen depressies?’ 

• “Een leerkracht op de twee heeft elke week leerling met mentale problemen” 

• “Uur beweging per week kan al depressie voorkomen”  

• “Als we niet ingrijpen, komt er een tsunami van burn-outs op ons af” 

• … 

 

Van wat? → psychotherapie, klinische psychologische interventies 

= een type behandeling om een verandering in de klachten/functioneren van mensen te 

weeg te brengen  

 

Klinische psychologie & psychotherapie = jonge discipline  

• kleine 100 jaar oud  

• cf. individualisering maatschappij: vroeger bij priester gaan spreken of steun 

zoeken bij familie, nu naar een psycholoog door de toegenomen individualisering  

 

Vragen van bij het begin: 

• Werkt het? = uitkomsten  

• Hoe werkt het? = proces 

 

Centrale vraag: wat kan een op evidentie gebaseerde 

praktijk betekenen?  

• Evidence-Based Practice (EBP) = concept  

• verschillende invullingen mogelijk  

• bron van debat 

vb.: welke evidentie is dan geschikt? 

 

EBP = concept dat verschillend wordt ingevuld en hoe integreer je dat, niet evident. Veel 

debat → onderliggende mensvisies → verschillende vormen van evidentie → hoe is 

onderzoek vandaag tot stand gekomen. Therapieonderzoek is niet per se vooruitgang (cf. 

kritiek Trudy Dehue). 
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Welke verschillende vormen van onderzoek zijn er, niet omdat onderzoek minder gebeurt 

dat het slecht is, andere belangen, tijdsgeest, verschuiving in domunante visie (zie 

historisch overzicht) 

 

Wetenschap is ook niet heilig, de evidentie wordt soms uitgedaagd. Bijvoorbeeld door 

fraude onder onderzoekers, evidentie die niet eenduidig is, de replicatiecrisis, … . Er is 

ook heel veel onderzoek, wat het wederom niet evident maakt (vb.: heel veel artikels 

wanneer je een zoekterm ingeeft op WOS). Idee van EBP is dus heel mooi, maar dus ook 

geen kijken wat dit betekent voor de praktijk.  

 

Consistent with Evidence-Based Medicin: 

• Sackett et al.: “The conscientious, explicit, and judicious use of 

current best evidence in making decisions about the care of 

individual patients.” 

• Institute of medicine: “Evidence-based practice is the 

integration of best research evidence with clinical expertise and 

patient values.” 

 

Task Force APA (2006) 

“Evidence-based practice is psychology (EBPP) is the integration of the 

best available research with clinical expertise in the context of patient 

characteristics, culture and preferences.” 

→ belangrijke rol bij de clinicus om deze zaken te betrekken  

 

vb.: actieplan Vlaamse Geestelijke Gezondheidszorg (2017-2019) 

“Een zorg die zich zo maximaal mogelijk baseert op evidence-based kennis aangevuld 

met praktijkervaring en -kennis en bottom-up groeit op basis van goede praktijken in 

nauwe wisselwerking met de overheid en patiënten- en familieorganisaties.”  

→ belangrijk bij terugbetaling  

 

Centrale rol weggelegd voor de clinicus om de vertaling te maken van wetenschappelijk 

onderzoek naar de concrete patiënt in therapie, vanuit ervaring en kennis (zowel klinisch, 

theoretisch als methodologisch). 
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Belangrijke rol weggelegd voor de clinicus in EBP: moet zowel onderzoek kunnen 

interpreteren als de rol van voorkeuren/context individuele patient kunnen begrijpen en 

vooral het een op het andere betrekken/vertalen. Zie ook competency cube: comptenties 

mbt kennis en inzage in wetenschappelijk onderzoeksmethoden en bevindingen (kennis) 

 

EBP: brede opvatting evidentie → vele manieren om onderzoek te doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best research evidence refers to scientific results related to intervention strategies, 

assessment, clinical problems, and patient populations in laboratory and field settings as 

well as to clinically relevant results of basic research in psychology and related fields. 

APA endorses multiple types of research evidence (e.g., efficacy, effectiveness, cost-

effectiveness, cost–benefit, epidemiological, treatment utilization) that contribute to 

effective psychological practice.  (APA,2006, p. 274) 

 

Criteria interventie-onderzoek:  

1. werkzaamheid (efficacy)  

2. klinische bruikbaarheid behandeling 

 

Echter: spanningsveld tussen evidentie werkzaamheid (onderzoek) en klinische 

bruikbaarheid (praktijk). Onderzoek gericht op efficacy is vaak minder geschikt om iets 

te zeggen over de klinische bruikbaarheid & omgekeerd.  

 

Evidentie hiërarchie: om te onderscheid welke onderzoeken het toelaten om causale 

uitspraken te doen over de werkzaamheid van een behandeling → hoe lager we gaan in 

de hiërarchie, hoe minder het mogelijk is  
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The first category in the hierarchy is randomized controlled trials and their aggregation in 

systematic reviews and meta-analyses. Next come controlled trials without 

randomization, or quasi-experiments and experimental single-case designs. At the third 

level are cohort studies (in which groups of patients are allocated to treatments) 

preferably from more than one center. Fourth are case–control studies (in which patients 

with similar outcomes are grouped and an attempt is made retrospectively to account for 

differences in outcomes), again, preferably from several centers. At the lower levels of 

the hierarchy come large differences reported in comparisons between times and/ or 

places, with or without interventions, professional opinion based on clinical experience, 

descriptive studies, uncontrolled studies, and reports of expert committees. (What works 

for whom? p.18; Roth & Fonagy, 2004) 

 

De hiërarchie doet een uitspraak over de criteria voor onderzoek. Dit wil echter niet 

zeggen dat de studies die vanonder in de hiërarchie staan minder goed zijn, ze hebben 

eerder een ander doel. Er is een spanningsveld: werkzaamheid van een behandeling 

voor een grote groep versus concrete toepassing voor een individu. Het zijn andere 

vragen en andere methode en dit botst een beetje. Degene die van boven staan stellen 

de onderzoekscriteria voorop en zeggen dus veel over de werkzaamheid, maar weinig 

over de klinische bruikbaarheid. Als we iets over de klinische bruikbaarheid willen 

zeggen, gaan we de studies onderaan in de evidentie hiërarchie nodig hebben.  

 

Validiteit: uitdrukking voor de ‘juistheid’ van observaties/resultaten (meten we wat we 

beogen te meten?), kent verschillende invullingen en definities afhankelijk v/h niveau en 

beoogde doel v/d observaties/resultaten.  

vb.: psychometrische (instrument-niveau), onderzoeksproces en bevindingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne validiteit 

• studies bovenaan in de hiërarchie  

• je houdt heel veel zaken onder controleren  

• bias/vertekening door andere factoren sterk verminderen  

• zo zuiver moeilijk meten  

• moeten inboeten op externe validiteit 

 

Externe validiteit 

• generaliseerbaarheid, vertaalbaarheid van het onderzoek naar de werkelijkheid 

• inboeten op interne validiteit  
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Ecologische validiteit 

• gaat een stapje verder: vertaling naar de real life setting  

• i.t.t. externe validiteit niet enkele een vertaling naar de populatie  

• inboeten op interne validiteit  

 

 

 

GESCHIEDENIS UITKOMST- EN PROCESONDERZOEK: EEN 

MULTIDIMENSIONAAL VERHAAL  

 

EBP: verschillende manieren van onderzoek naar voorschuiven  

= pluraristische zienswijzen  

 

Historisch en socio-cultureel perspectief 

• rode draad: klemtoon en manier van onderzoek kende verschuivende invullingen 

doorheen de tijd (wat er werd onderzocht & de manier waarop) 

→ vier perioden te onderscheiden  

• context voor actuele debatten  

• oorzaak verschuivingen: 

1. externe drijfveren: sociale, culturele en economische druk 

2. interne drijfveren: opkomst nieuwe ideeën en technieken in 

onderzoeksgemeenschap 

 

Feyerabend (1988): “Om voor een theorie te kunnen kiezen zonder dat ze een dogma 

wordt, is het belangrijk de geschiedenis ervan te kennen, de afwikkeling van 

argumenten, van de vervangen alternatieven, van de kracht van oude zienswijzen en de 

zwakten van de nieuwe.” 

 

Historisch overzicht: kort samengevat 

Evolutie valt op te delen in (ruwweg) 4 perioden: 

1. ‘vroege’ geschiedenis: gebruik van klinische gevalstudies om kennis op te bouwen 

2. de ontwikkeling van systematisch onderzoek 

3. de therapie-oorlogen  

4. op weg naar methodologisch en epistemologisch pluralisme 

→ geen strikt te scheiden periodes 

→ ideeën uit verschillende periodes blijven invloed hebben  

 

I. ‘VROEGE’ GESCHIEDENIS: GEBRUIK VAN KLINISCHE GEVALSTUDIES OM 

KENNIS OP TE BOUWEN 

 

Context 

• eind 19e – begin 20e eeuw: psychotherapie als nieuwe discipline 

• tijdens renaissance: perspectief schilderkunst veranderd, tegelijk ontstaan 

psychotherapie 

• informeel gepraktiseerd doorheen de eeuwen  

• voorheen in het westen: morele, neurologische aanpak van mentale stoornissen 

• rol secularisatie, individualisatie 

• Freud’s psychoanalyse als eerste specifieke psychotherapieschool  
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Methode: klinische gevalsstudie centraal  

• traditie medische wetenschap 19e eeuw: nauwkeurige observatie individuele 

patiënten als bron van vooruitgang 

• gedetailleerde klinische observatie gelinkt aan theoretische analyses 

• narratief karakter 

• op basis van interpretaties clinicus 

 

Sterktes Kritieken  

rol in innovatie subjectief  

rijke, gedetailleerde beschrijvingen geen systematisatie  

uitkomst in de context van proces geen controle mogelijk 

klinische herkenbaar generalisatieprobleem  

 

En verder 

• eerste pogingen om outcome in kaart te brengen door follow-up informatie 

verzamelen van patiënten  

• uitdaging: hoe kunnen we verandering meten?  

• Eysenck (1952):  

o ophefmakend artikel over effectiviteit psychotherapie: evidentie 

psychotherapie laag, doet niet meer dan spontaan herstel 

o conclusie: remissie even hoog door spontaan herstel 

o veel kritiek op artikel (cf. Strupp: basis voor debat medisch vs. contextueel 

model) 

o gevolgen: 

a) onderzoek naar effectiviteit is problematisch (ad hoc vergelijkingen) 

b) aanleiding tot meer rigoureus onderzoek naar effectiviteit  

 

II. DE ONTWIKKELING VAN SYSTEMATISCH PSYCHOTHERAPIE-ONDERZOEK 

 

Context 

• WOII: stijgende nood aan psychologische behandeling veteranen 

• ontstaan cliëntgerichte therapie (humanistisch) in jaren ‘ 40: Carl Rogers 

• meer middelen voor psychologische behandeling, open universitaire context  

 

Methode: Carl Rogers als grondlegger verschillende grote vormen van therapieonderzoek 

• ontwikkelen meetinstrumenten voor therapeutische factoren, verandering, … 

• eerste audio-opnames van therapiesessies 

• pre- & postmetingen  

• eerste gecontroleerde studie van therapie-uitkomsten  

 

Inhoud 

• Rogers: nadruk op warmte, empathie en echtheid als verklarende factoren voor 

verandering (→ common factors) 

• transtheoretisch perspectief op werkzame factoren  

• geen focus op specifieke diagnoses 

• focus op interactie tussen proces en outcome 

• focus op therapeutische relatie 

• sluit aan bij contextueel model 
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• belangrijke figuren: Carl Rogers (Chicago University, Hans Strupp (Vanderbilt 

University), Jerome D. Frank (John Hopkins University) 

• “the facts are always friendly” 

 

III. DE THERAPIE-OORLOGEN  

 

Context 

• ontwikkeling van meetinstrumenten in voorgaande periode 

• economische druk en vraag naar efficiënte en betaalbare behandelingen  

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

medisch effectiviteitsonderzoek  

• jaren 70: ontstaan nieuwe therapievormen (CGT) → meer geschikt om op 

systematische manier te onderzoeken  

 

Centrale vraag: is therapie effectief?  

→ werkt therapie beter dan geen therapie (bij een bepaald probleem)? 

→ werkt een bepaalde therapie beter dan een andere (bij een bepaald probleem)? 

 

Sterke invloed ‘marktdenken’, opkomst ‘managed care’ → sterk competitief karakter 

 

Evolutie: focus op aantonen relatieve effectiviteit, specifieke factoren  

 

Jaren 90: evidence based practice = Empirically Supported Treatments (EST) 

“If clinical psychology is to survive in this heyday of biological psychiatry, APA must act 

to emphasize the strength of what is has to offer – a variety of psychotherapies of 

proven efficacy.” (APA task force, 1995) 

 

→ criteria // aan criteria voor medicijnen (Food and Drug Administration, FDA) 

→ specifieke behandelingen (manuals) voor specifieke problemen (cf. medisch model) 

→ lijst behandelingen waarvoor empirische evidentie bestaat (RCT’s) 

 

IV. OP WEG NAAR METHODOLOGISCH EN EPISTEMOLOGISCH PLURALISME 

 

Terug naar de basis: de zoektocht naar praktijkgebaseerde evidentie  

 

Context:  

• kritiek op benadering therapie-oorlogen en beperkte vraagstelling  

o methodologische problemen  

o niet verwachte resultaat: geen betere hulpverlening (onderzoek: meeste 

therapieën werken evengoed) 

o therapeutische situatie blijft black box (hoe werkt het? wat gebeurd er 

allemaal?)  

 

Methode/inhoud: 

• verschuiving naar methodologisch pluralistische benadering  

o naast elkaar bestaan van verschillende onderzoeksmethoden  

o bijdrage van verschillende methoden aan kennisopbouw waarderen  

o impliceert ook epistemologisch pluralisme  
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• practice-based evidence (PBE) als aanvullend model op evidence-based practice 

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

o bottom-up 

o EBP en PBE: geen absolute tegenpolen, wel verschillend vertrekpunt  

 

Conclusie historisch overzicht 

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

• maatschappelijke factoren vormen wetenschap en wetenschap vormt 

maatschappij vb.: huidige druk op behandelingen terug te betalen  

o wetenschap als observatie v/d realiteit versus wetenschap als 

realiteitsvormend  

• “The questions you ask shape the answers you get” 

o wetenschap en kliniek  

o vb.: the Gloria Films: three approaches to psychotherapy 

a) Carl Rogers 

b) Frederick Perls 

c) Albert Ellis  

 

KRITISCHE NOOT: wetenschap als realiteitsvormend (Trudy Dehue in ‘betere mensen’ – 

‘verklaren voorspellen beheersen’, p.15-19):  

Wetenschappelijk onderzoek is niet louter het ontdekken van de werkelijkheid. 

Wetenschapsfilosofen stellen vast dat onderzoek de realiteit eerder creëert dan ze haar 

blootlegt (= kritische noot wetenschapsfilosofen, vaak niet graag gezien door 

onderzoekers zelf).  

 

vb.: Wetenschap vandaag vaak niet passief aanschouwen van de natuur, zoals de 

veldbioloog deed met een mierennest of rattenkolonie, maar inzetten op 

wetenschappelijke manipulatie (experimentele condities) = actief ingrijpen in natuur. 

Indien de vroegere veldbioloog zou ingrijpen in een mieren-of rattenkolonie zou dit ook 

een verstoring van de natuur betekenen. 

 

Hedendaagse onderzoekers verdelen oorsprongelijke gemeenschappen op basis van 

loting (randomisatie) in kunstmatige experimentele en controlegroepen, om vervolgens 

het gemiddelde effect na de ingreep/interventie na te gaan. Vanuit realistisch realisme 

(wetenschapsfilosofisch kader). Bovendien worden proefpersonen/dieren buiten hun 

natuurlijke omgeving onderzocht 

 

Wetenschappelijke vooruitgang in therapieonderzoek is geen pad dat van te voren al 

klaarlag, maar een pad dat onderzoekers verkiezen uit te hakken. Als ze daarin slagen 

volgt vervolgens een groot deel van de mensheid dat pad, maar vaak zonder inspraak in 

de uitgezette route. 

 

 

Zelfstudie opdracht 

• lezen tekst McLeod (4 delen gelijk aan de 4 perioden) + zelftest = leerstof 

• fragmenten uit the Gloria Films (nota’s nemen) + zelftest = illustratie + oefenen 

leerstof 
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UITKOMSTONDERZOEK: EFFECTIVITEIT NADER BEKEKEN  

VRAAG NAAR UITKOMSTEN  

SITUERING  

 

Doel: werkzaamheid nagaan, verantwoording afleggen, verbeteren hulpverlening. Tracht 

vraag te beantwoorden wat werkt van therapie. Meest uitgevoerde onderzoek.  

 

Verschillende onderzoeksbenaderingen, elk met eigen sterktes en beperkingen. 

 

Evaluatie: retrospectief (achteraf vragen of de therapie heeft gewerkt) of pre-post 

meting (vergelijking voor en na therapie: verschilscore). 

 

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

• efficacy: onderzoek gebeurt in zeer gecontroleerde en gestandaardiseerde 

omstandigheden, wil hoog scoren op interne validiteit 

• effectiveness: onderzoek gebeurt in meer klinische setting, de klinische realiteit  

 

Efficacy: werkt een bepaalde behandeling (onder sterk gecontroleerde condities; ideale 

omstandigheden) beter dan een andere behandeling of controle groep? 

Effectiveness: evaluatie van een bepaalde behandeling in de klinisch praktijk (klinisch 

representatieve studie) 

 

Absolute effectiviteit: werkt therapie beter dan geen therapie?  

Relatieve effectiviteit: werkt een bepaalde therapie beter dan een andere?  

 

Verschillende voorspellingen over werkzaamheid therapie o.b.v. medisch vs. contextueel 

model  

PREDICTIES MEDISCH EN CONTEXTUEEL MODEL 

 

 
 

Medisch model: klemtoon op specifieke mechanismen die inwerken op specifieke 

symptomen of diagnose, eerder vanuit een (post)-positivistisch paradigma  

• specific factors: bijvoorbeeld bij cognitieve gedragstherapie één element er uit 

halen of aan toevoegen om de werkzaamheid er van te onderzoeken  
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Contextueel model: eerder vanuit constructivistisch paradigma, klemtoon op 

therapeutische relatie 

• common factors: niet evident om bepaalde aspecten uit de therapie te halen, het 

gaat eerder over het geheel van de therapie  

 

Voorspellingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

DRIE STATISTISCHE UITKOMSTMATEN  

 

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

drukken. Meestal alle drie gerapporteerd.  

 

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

• biedt (beperkte) steun voor hypothese dat geobserveerd verschil resultaat 

is van interventie (p < .05 betrouwbaarheid van observatie) 

• zegt niets over de grootte, belang en klinische betekenis van gemeten 

verschil” 

 

2. effect size (ES): maat voor sterkte van het geobserveerde verschil 

• indicatie voor de grootte v/h effect v/e behandeling (maat voor 

effectiviteit) 

• gestandaardiseerd verschil tussen gemiddelden twee groepen (wel en 

geen/andere behandeling) 

• zeer bruikbaar voor meta-analyses (gemiddelde effectiviteit over studies 

heen bekijken) 

• zegt niets over klinische betekenis van gemeten verschil en variatie binnen 

groepen (niet voldoende variatie over groepen) 

• interpretatie (verschillende mogelijkheden) 
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o groot effect: d = .80 

o medium effect: d = .50 

o klein effect: d = .30 

 

→ 1 & 2 = vergelijking tussen groepen, is gemiddelden-niveau (e.g. behandel versus 

controlegroep)  

vb.: 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) 

 

 

Voorbeeld statistische significantie versus klinische significantie: 

Consider a weight loss treatment group that is compared with a control group. Forty 

individuals who are at extreme risk for detrimental physical consequences related to their 

obesity are selected to participate in the study. After 2 months the 20 individuals 

receiving treatment have lost an average of 8 pounds. The comparison group has lost no 

weight during the time that elapsed. The statistical test reveals a statistically significant 

finding for the treatment group as compared with the control group. These statistical 

effects suggest that the differences between the groups are important as opposed to 

differences that are “illusory, questionable, or unreliable” (Jacobson & Truax, 1991, p. 

12). However, the statistical test does not give information regarding the variety of 

responses to treatment within the treated group. With an average of 8 pounds weight 

loss, some individuals who received treatment may have lost 16 pounds, whereas others 

who received treatment lost no weight or even gained weight. Similarly, significance 

testing gives us evidence that the performance of the treatment is unlikely to be the 

result of a chance finding, but it gives us no information regarding the size, importance, 

or clinical significance of the results. As a group, the participants in the study remain 

classified as extremely obese. Even though the 20 treated individuals lost an average of 

8 pounds, many, if not all of them, remain extremely overweight and are likely to 

experience the physical consequences of extreme obesity despite treatment. In a 

pragmatic or clinical sense, the treatment and control groups may be considered identical 

(with regard to meaningful change) after 2 months of treatment.  

 

 

Voorbeeld effect size versus klinische significantie: 

A small effect size indicates a smaller difference in group means than does a large effect 

size. Even ES numbers, however, do not give us information regarding within-group 

variation or the clinical relevance of group or individual change. For literature reviews, 

the effect size is invaluable, but for consumers to evaluate the clinical relevance of our 

weight loss study, one must know how much weight each individual lost, and one must 

then make some value judgments as well as empirical observations concerning the 

importance of the weight loss for each individual (who began treatment as extremely 

obese). Is the quality of life for a person in the treated group improved? Does the 

person’s weight loss make a difference in terms of the probability of negative physical 

consequences of obesity? Has the individual returned to a “normal” weight for his or her 

height and bone structure? These are the types of questions that are at the heart of 

clinical significance methods. What is the clinical importance of changes for each 

individual patient?  
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3. klinische significantie 

• variatie binnen een groep, persoon-specifiek, meer kunnen zeggen dan 

puur het gemiddelde effect 

• maat klinische relevantie/merkbaarheid 

• belang: statistische (betrouwbare) verandering en gemiddeld groot effect 

kan klinisch betekenisloos zijn  

• verschillende operationalisaties, meest gehanteerd: betrouwbare 

verandering + normatieve vergelijking (cut-off; Jacobson & Truax, 1991 → 

wanneer scoor je klinisch op bijvoorbeeld depressie) 

• klinisch betekenisvol? Beperkingen:  

o onmogelijke beoordeling voor patiënten met pre-score onder de 

klinische cut-off, iemand moet klinisch hoog genoeg scoren om te 

kunnen veranderen, is in werkelijkheid niet altijd zo, bijvoorbeeld 

mensen die in therapie gaan met gewoon een vraag  

o onmogelijke significante verbetering voor ernstiger, chronische 

populaties 

o noodzaak relevante normen per instrument (vaak ontbrekend) 

o afhankelijk v/d betrouwbaarheid v/h instrument 

o categorisatie onbetrouwbaar aan de categorie-uiteinden (vb.: grens 

hersteld vs. verbeterd?) 

o af te lijnen, homogene groepen?   

 

Met deze maat kan je meer zeggen 

over de individuen in een studie. Het 

legt meer variatie bloot. Onze vraag 

‘werkt een therapie beter dan een 

andere therapie?’ of ‘werkt een 

bepaalde therapie?’ gaat van een ja 

nee vraag naar algemeen ja, maar 

we zien op individueel niveau dat een 

effectieve therapie ook voor 30% van 

de mensen niet werkt.  

 

 

ONDERZOEKSBENADERINGEN  

 

Verschillende soorten onderzoek naar de effectiviteit. We beginnen onderaan in de 

hiërarchie en gaan steeds een stapje omhoog. Bovenaan in de hiërarchie staan de 

studies die het hoogst scoren om interne validiteit, onderaan staat bijvoorbeeld 

tevredenheidsonderzoek.  

A) TEVREDENHEIDSONDERZOEK  

 

Vraag naar tevredenheid over therapie. Cliënten een stem geven. Je zit met biases over 

wie je bereikt. Mensen die heel tevreden zijn of net niet tevreden zijn, zijn meer geneigd 

om het in te vullen. Je krijgt hierdoor enkel de extreme en een vertekent beeld. Het is 

retrospectief, mensen gaan moeten nadenken over hoe het toen was, hier kunnen 

vertekeningen in zitten. Er is geen controlegroep waarmee we mensen kunnen gaan 

vergelijken.  
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Positief Negatief  

Eenvoudig  Overschatting therapie-effecten  

• sampling bias 

• retrospectief 

• geen controlegroep … 

 

Dit niveau van onderzoek behoort eerder tot effectiviness onderzoek, situeert zich meer 

binnen de klinische praktijk.  

 

B) PRAKTIJKGEBASEERD UITKOMSTENONDERZOEK  

 

Ander onderzoek naar effectiviness is praktijkgebaseerd uitkomstenonderzoek. Vraag 

naar werkzaamheid behandelingen in de klinische praktijk.  

 

Veelal korte/brede zelfrapportagematen voor symptomen (angst, depressie, stress) en 

algemeen welbevinden (pre-postmetingen).  

 

Positief  Negatief 

Mogelijkheid om eenvoudig gegevens te 

verzamelen van grote groepen 

Geen controlegroepen, wel vergelijken 

met andere informatiebronnen 

 Weinig controle over invullen vragenlijsten 

(50-60% return, follow-up zeer moeilijk) 

 Geen controle over behandeling (je weet 

niet goed wat in de sessies gebeurt) 

Hoge externe validiteit (mensen die 

effectief in de praktijk komen bevragen) 

Lagere interne validiteit 

 

C) KOSTENEFFECTIVITEITSSTUDIES 

 

Vraag naar de kosten-baten van psychotherapie. Economische geïnspireerd; brengt het 

economische winst?  

 

Positief Negatief  

Objectieve indicatoren: medicatiegebruik, 

absenteïsme (hoe vaak gaan mensen vaak 

terug aan het werk), medische 

consultaties, …  

Vereist ook interpretatie (context kan je 

niet altijd in rekening brengen, 

bijvoorbeeld iemand krijgt plots een 

ongeluk) 

 

Tabellen Abbass & Katzman (2013). The Cost-Effectiveness of Intensive Short-Term 

Dynamic Psychotherapy (ISTDP) 
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D) RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS 

 

Vraag naar experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de 

effectiviteit van een behandeling voor een bepaald probleem na te gaan. Staat heel erg 

hoog in de hiërarchie (hoge interne validiteit).  

 

Vertrekt vanuit assumpties medisch model van psychotherapie 

• psychopathologie naar analogie medische aandoening = entiteitsmodel 

vb.: effectiviteit van cognitieve gedragstherapie voor depressie  

• werkzame factoren van een behandeling zijn de specifieke (technische) 

interventies die inwerken op specifieke psychologische mechanismen onderliggend 

aan specifiek probleem 

 

Positief Negatief  

Meest gecontroleerde test van effectiviteit Is het handig om slechts 1 klacht er uit te 

halen (vb.: depressie) en deze te 

behandelen? 

Hoge interne validiteit Gouden standaard? Niet alle 

behandelingen in een RCT te gieten, deze 

vallen een beetje uit de boot als je RCT 

naar voor schuift als gouden standaard  

 

Cf. empirically supported treatment (EST): specifieke behandeling voor specifiek 

probleem die effectief bleek in RCT onderzoek  

• specifieke en strikte invulling EBP 

• een studie is effectief als 2 RCT’s het aantonen → RCT centraal komen te staan in 

effectiviteitsonderzoek  

• onze size fits all 

• cf. werkelijkheidsvormende waarde van wetenschap 

 

Belangrijkste kenmerken RCT 

1. minimaal twee groepen die vergeleken worden m.b.t. verandering in een bepaalde 

uitkomstmaat (pre-post verschil) 

• vergelijken ‘experimentele’ groep met ‘controle’ groep 

• vergelijken twee behandelgroepen  

2. randomisatie van participanten over groepen heen (voorkomen van systematische 

verschillen tussen groepen) 

3. medische RCT: dubbel blind: therapeut en patiënt blind voor de conditie → 

onmogelijk in psychologie dat de therapeut blind is  

4. afhankelijke variabele: uitkomst (vb.: verandering in bepaald symptoom) 

5. onafhankelijke variabele: behandeling (standaardisatie)  

 

Assessed for eligibility: bepaalde criteria opstellen om een homogene groep te krijgen.  

 

Randomized: willekeurig toegewezen aan 1 van de 2 interventies. Behandeling zo goed 

mogelijk standaardiseren. Heel wat uitval tijdens het onderzoek. Lange termijn effecten 

zijn van belang. Aan het eind v/d studie zitten met een andere groep door uitval, hier 

rekening mee houden.  
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Voorbeeld zie ufora (niet te kennen). Deze concrete studie dient ter voorbeeld, is geen 

leerstof. Tracht bij wijze van oefening de centrale kenmerken van een RCT in deze studie 

te herkennen. 

Goodyer et al. (2017). Cognitive behavioural therapy and short-term psychoanalytical 

psychotherapy versus a brief psychosocial intervention in adolescents with unipolar major 

depressive disorder (IMPACT): A multicentre, pragmatic, observer-blind, randomised 

controlled superiority trial.  

 

Experimentele logica achter RCT:  

Gericht op maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen toe te schrijven 

zijn aan de behandeling via controle en standaardisatie van (interne validiteit): 

1. participanten (steekproefselectie) 

2. behandeling/therapeuten (tijdslimiet, manualisering) 

3. onderzoekers (allegiance controleren) 

 

 

1. INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA STEEKPROEFSELECTIE 

• we willen een homogene groep o.b.v. DSM-diagnoses 

• strikte in-en exclusiecriteria 

• moeilijkheden: 

o beperkingen DSM 

✓ co-morbiditeit (samengaan van twee verschillende stoornissen) 

✓ psychopathologie los van persoonlijkeidsfunctioneren/context (gaat 

er van uit dat iedereen het op dezelfde manier ervaart) 

✓ discussie over categorieën 

o externe validiteit  

✓ tot 75% v/d patiënten met majeure depressie (Blanco et al, 2008), 

met verslaving (Blanco et al., 2008), met gegeneraliseerde 

angststoornis (Hoertel et al., 2012) worden uitgesloten in RCT’s  

→ uitspraken o.b.v. RCT dus eigenlijk beperkt voor over grote groep 

van toepassing  

✓ ook hele grote heterogeniteit onder verschillende klachten, allemaal 

samen onder de noemer depressie  

✓ klinische logica >< experimentele logica 
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2. INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA CONTROLE BEHANDELING 

(TIJDSLIMIET EN MANUAL) 

Tijdslimiet: vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur → meer controle  

• pragmatische, methode gestuurde keuze (vb hoe ww impact heeft op de realiteit) 

• impliceert beperking voor wat kan onderzocht worden  

• impact op therapeutisch proces? (wanneer je zegt dat er n aantal sessies zijn) 

o “Ik heb gewoon de verwachtingen niet kunnen waarmaken ja eh- opnieuw 

ergens een schuldgevoel hé, van ik heb het gewoon niet goed gedaan.” 

o “De onderzoeksetting motiveert om door te gaan met therapie. Ik ervaar 

het als iets positiefs dat ik het langer volhou dan normaal omdat ik er meer 

denk uit te halen.” 

• inhoudelijke (klinische) argumenten om te werken met een tijdslimiet: als 

mogelijke katalysator (vb.: stimulans of houvast) voor verandering en hulpmiddel 

voor separatie, maar niet volgens een one-size-fits-all-principe  

• heel beperkt onderzoek dat tijds gelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended 

therapie  

 

 
→ heel moeilijk in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt  

 

 
→ tijdslimiet is niet EB want het was een vereiste voor onze methode om de effectiviteit 

te kunnen meten, het is geen onderzoeksbevindingen dat een tijdslimiet beter werkt  

 

Manuals: gedetailleerde beschrijving v/d principes en technieken v/e specifieke therapie 

en v/d handelingen/interventies die een therapeut verondersteld wordt te stellen.  

• adherence: mate waarin therapeut patiënt benadert en interventies stelt zoals 

voorgeschreven door de manual en interventies en procedures vermijdt die door 

de manual afgeraden worden  

• via training en gebruik manuals adherence maximaliseren → meer controle  

 

Differentiële predicties medisch en contextueel model 

a) medisch model: adherence is cruciaal, als specifieke elementen outcome 

bepalen, moet adherence gerelateerd zijn aan outcome 

b) contextueel model: behandelingen moeten coherent en consistent zijn 

(rationale), maar technische adherence aan protocol niet vereist 

c) onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome (Webb et 

al., 2010; Elkin, 1994) 
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Grafiek Webb et al. (2013). Convergence and divergence in the delivery of cognitive 

therapy in two randomized clinical trials:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzocht in verschillende RCT’s hoe goed therapeuten zich houden aan behandel 

protocollen. Over de verschillende RCT’s heen bleek dat er significante verschillen zijn in 

de mate waarin iemand eerder cognitieve of gedragsmatige technieken toepast. Ondanks 

alle moeite die er in geïnvesteerd is, zien we dus dat er heel veel verschillen zijn.  

 

Moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence  

• responsiviteit: gedrag dat wordt beïnvloedt door veranderende contexten, 

belangrijke psychologische vaardigheid, wordt ook verondersteld binnen manuals 

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

dat er enkele willekeurige verschillen zijn door standaardisatie 

Is er evidentie voor het gebruik van manuals?  

• EST: heel streng, enkel therapie die een RCT is ondergaan, dus tijdslimiet, 

manuals en voor een specifieke diagnose 

• nog altijd impact op vandaag: voorgeschreven door APA dat ja manual based 

moet werken → maar omdat we manuals zijn gaan gebruiken voor onderzoek & 

de behandeling dan effectief bleek te zijn, wil niet zeggen dat manuals beter zijn  

• meta-analyse: 6 studies die deze vraag hebben gesteld, geen enkele studie 

evidentie dat manual based beter is  

• maar of manual based werken beter is, is niet de meest interessante vraag, wel 

de vraag stellen waarom dit beter zou werken, welke facetten maken dat het 

beter werkt?  

 

3. INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA CONTROLE 

ONDERZOEKERSALLEGIANCE  

Allegiance = affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie 

• differentiële predicties medisch en contextueel model 

• onderzoekersallegiance heeft substantieel effect op uitkomsten vergelijkende 

studies vb.: gedragscognitieve therapeuten vonden dat hun behandeling beter 

was, psychotherapeuten kwamen uit dat hun behandeling beter was, enzovoort 

o Munder et al. (2013): meta-meta-analyse over verband allegiance 

onderzoeker en outcome: relatieve behandelingseffecten < het verwachte 

verschil tussen behandelingen met en zonder onderzoekersallegiance 

o belang minimaliseren onderzoekersallegiance in RCT’s 

• ook allegiance therapeut: overtuiging rationale en werkzaamheid model en 

behandeling (cf. belangrijk vanuit contextueel model)  
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Meta-analyses 

• brengt resultaten verschillende RCT’s op systematische manier samen → overall 

effect berekenen (effect size)  

• oplossing voor aantal beperkingen enkelvoudige studies 

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

o publicatiebias → selectiebias (enkel positieve bevindingen publiceren, en 

niet de negatieve resultaten dat de behandeling niet werkt)  

o slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen worden  

o appels en peren vergelijken  

 

EFFECTIVITEITSONDERZOEK: SAMENVATTING BEVINDINGEN  

 

Absolute/globale effectiviteit: groot effect van psychotherapie (d = .80: de 

gemiddelde cliënt die therapie krijgt is beter af dan 79% van de onbehandelde cliënten). 

 

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

=  dodo bird effect (door contextmodellen naar voor geschoven als evidentie voor hun 

interpretatie)  

 

Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten  

• dodo bird effect of equivalentieparadox  

• hoe interpreteren? → debat medisch en contextueel model  

• cf. zelfstudie-artikels Wampold en DeRubeis, ook Cuijpers 

Voorbij gemiddelden:  

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

klinische significantie) 

• veel drop-out 

• veel herval, veel bijkomende behandelingen  

 

→ onderzoeken we de juiste vragen?  

 

DODO BIRD EFFECT: ARTIKELS WAMPOLD EN DERUBEIS 

 

Context vs. medisch model?  

 

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

• pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie 

(contextueel model) 

• dodo bird! 

 

DeRubeis et al. (2005): a conceptuel and methodological analysis of the nonspecifics 

argument 

• pleidooi voor belang specificiteit (medisch model)  

• kritieken op dodo bird  
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UITKOMSTEN METEN: HET VRAAGSTUK VAN DE AFHANKELIJKE VARIABELE  

 

Wat is een goede uitkomst van psychotherapie? Is het fundament waarop we onze 

evidentie gaan baseren, maar is geen evidente vraag.  

• verdwijnen symptomen?  

• verdwijnen mentale aandoening 

• verbeterd algemeen welbevinden? kwaliteit van leven?  

• meer sociaal aangepast functioneren?  

• verhoogd zelfinzicht?  

• … 

 

Tot op heden geen antwoord op deze vraag. Bij deze vraag hoort ook ‘voor wie’? Voor de 

patiënt? Voor de maatschappij? Voor de werknemer? Voor de clinicus? Heel veel 

verschillende perspectieven op deze vraag en geen juist antwoord op. Wanneer we 

uitspraken willen doen over de effectiviteit van therapie d.m.v. onderzoek dan wringt dit 

een beetje.  

 

Hoewel er zeer verschillende uitkomsten kunnen zijn, is er wel een soort assumptie dat 

er in therapieonderzoek een soort standaard criterium is die toepasbaar is voor alle 

therapieën. In onderzoek wordt heel vaak gebruik gemaakt van symptoomschalen en 

deze worden gebruikt voor elke therapie. Dit noemen we de primaire uitkomstenmaat 

in uitkomstonderzoek. Op voorhand kies je dus één maat (vragenlijst) om de effectiviteit 

te meten. We schijnen dus ons licht op één aspect en belichten heel veel andere 

aspecten niet. Dit is het vraagstuk van de afhankelijke variabelen (= de uitkomst).  

 

Afstemming tussen doel behandeling (OV) en uitkomst-criterium (AV): wegen we 

appelsienen met thermometers?  

Door een aantal critici aangekaart dat het logisch kan zijn als de therapie inzet op het 

aanpakken van bepaalde symptomen & nadien gaan evalueren of het effectief was 

a.d.h.v. symptoomschaal, maar het is problematisch wanneer uw therapie niet inzet op 

het aanpakken van symptomen, maar eerder interpersoonlijke verhoudingen (meer 

bredere aspecten), dan is het criterium van symptoom vermindering niet zo relevant. Is 

het dan wel een eerlijk criterium om de effectiviteit te meten als inzetten op het 

bestrijden van symptomen al in het begin niet de bedoeling was? Wegen we appelsienen 

met thermometers?  

 

Heide M. Levits gaan kijken naar wat zijn de kernfactoren van een humanistische 

therapie en wat zijn de kernfactoren van de meest voorkomende uitkomstmaten in 

effectiviteitsonderzoek om in kaart te brengen of de therapie werkt. Kwam tot de 

conclusie dat deze kernfactoren niet in overeenstemming zijn. Dit om aan te geven dat 

de uitkomstmaat die je kiest ook het criterium wordt om uw behandeling aan te gaan 

toetsen en dit is niet zonder impact.  

 

Hoe kunnen we uitkomsten meten?  

• meten is weten?  

• meten is neutraal?  

• beperkingen aan meten?  
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Is meten weten? Als we meten dan brengen we bepaalde zaken in kaart & leren we er 

een aantal zaken uit. Is vergelijking: meten = weten. Vergelijking kan je ook omdraaien: 

weten = meten → weten is gelijk aan datgene wat we meten. Wat we weten is beperkt 

tot wat we gemeten hebben. We meten op een bepaalde manier en maken hierin 

bepaalde keuzes, dit meten bepaalt wat je te weten zal komen en is hier beperkt tot.  

 

Is meten neutraal?  

• vraag bepaalt antwoord dat je kan krijgen  

• vragen weerspiegelen assumpties onderzoekers eerder dan ervaring participant  

• participanten kunnen enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen  

• interpretaties van vragen en antwoordschalen verschillen over participanten heen  

vb.: wat betekent een ‘3’ op zo’n vragenlijst? → wanneer je een gemiddelde score 

gaat berekenen dan ga je er van uit dat die drie voor iedereen hetzelfde betekent  

 

Voorbeelden uit Truijens et al. (2017). Do the numbers speak for themselves? A critical 

analysis of procedural objectivity in psychotherapeutic efficacy research.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkingen aan meten? Mogelijke vormen van bias die het moeilijk maken wat een 

score betekent en wat een verschil in score betekent (pre en post).  

• Hello-Goodbye effect: mensen vullen anders vragenlijsten in afhankelijk v/d 

context/situatie waarin ze zich bevinden  

o we meten in het begin v/d therapie a.d.h.v. een vragenlijst en aan het 

einde v/d therapie → deze twee situaties zijn verschillend 

o hello: vragenlijst invullen o.b.v. hoe iemand zich voelt op dat moment en 

de klachten die hij/zij heeft & goodbye: tijdens therapie gewerkt aan de 

klachten en hoe iemand deze klachten interpreteert  

o opnieuw vragenlijst invullen zit je met een andere interpretatie v/d 

klachten, is problematisch op het moment dat we een pre-post doen omdat 

die er van uit gaat dat de 2 momenten met elkaar zijn te vergelijken 

o meet of het beter of slechter gaat, maar niet dat het ‘anders’ is  

• Demand effects/responsiviteit cliënten  

o ook al werk je met een manual, je werkt met wat de cliënt brengt  

o dit heb je ook wanneer je vraagt om een vragenlijst in te vullen: patiënten 

hebben verwachtingen van wat jij van hun verwacht  

vb.: willen laten zien dat het heel goed/slecht gaat waardoor we de echte 

mentale gezondheid niet in kaart brengen  
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• Defensive mental health: zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte 

mentale gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid  

o vb.: in begin van therapie ervaren dat ze plotseling gecrashed zijn en later 

in de behandeling beseffen dat het er eigenlijk al wel zat aan te komen  

o zelfrapportage vertaalt zich soms in scores die eigenlijk niet klinisch zijn en 

waardoor we misschien zouden zeggen dat deze personen geen mentale 

klachten en dus geen hulp nodig hebben & dan later in het proces 

verschieten hoeveel meer er achter ligt & iemand kan dan ineens wel 

rapporteren dat het niet zo goed gaat, wat eigenlijk een soort van 

vooruitgang is, ook al lijkt het op het 1ste zicht niet zo 

o de scores moeten geïnterpreteerd worden  

 

Voorbeeld uit Hill, C. E., Chui, H., & Baumann, E. 

(2013). Revisiting and reenvisioning the outcome 

problem in psychotherapy: An argument to include 

individualized and qualitative measurement.  

Grafiek: Lange therapie. Iemand kwam toe en scoorde 

niet klinisch. Naarmate het proces volgde kwam er heel 

veel bagage boven. Als je naar de grafiek kijkt, lijkt er 

niks verandert, terwijl er wel super veel is veranderd.  

 

 

VRAGEN DIE OVERBLIJVEN  

 

Wil dit zeggen dat er niet gemeten kan worden? Neen, de cijfers vragen wel om 

interpretatie.  

 

We weten dat psychotherapie werkt voor de meerder, maar voor een heel deel ook niet. 

De vraag waarom dit niet voor iedereen werkt blijft. Er zijn ook nog heel veel vragen 

over het proces: wat gebeurt er tussen pre en post wat maakt of iemand verbetert of 

niet?  

 

OP DE WIP TUSSEN UITKOMST- EN PROCESONDERZOEK: BLURRED 

LINES 

 

Proces/uitkomst: een strikte scheiding?  

Assumptie (cf. medisch model): psychotherapie-effecten (i.e., verbetering gemeten na 

therapie = uitkomst) staan zowel conceptueel als operationeel los van therapeutische 

processen (de actieve ingrediënten) die gemeten worden tijdens therapie.  

= the drug metaphor (Stiles & Shapiro, 1989: moment waarop de biologische 

psychologie heel dominant is en de psychotherapie hier in mee stapt met de RCT 

centraal) 

 

Echter: 

• therapieprocessen kunnen veranderingen (= uitkomsten) inhouden die reeds 

tijdens therapie hebben plaatsgevonden (vb. verwerven van inzicht) 

• moeten we gebeurtenissen tijdens therapie (proces) zien als voorspeller van 

uitkomst of als eerste tekenen van verandering en dus early outcome?  
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• outcome = the punctuation in the sequence of events (moment in sequentie van 

alle verandering, op dit moment even kijken hoe het gesteld is → vergelijkbaar 

met proces van bomen)  

• Keisler: “Any chosen point to measure outcome is arbitrary. Across samples, 

patients express a non-linear pattern, for instance characterized by ups and 

downs, fluctuations, relapse or even initial deterioration.”  

→ we hadden ook een ander punt kunnen kiezen en dit bepaalt wat we vinden  

 

Drie van bekijken die al vetrekken van een 

onvermijdelijke samenhang. We noemen dit 

dan proces-uitkomstonderzoek.  

a) ROM 

b) Kwalitatief uitkomstonderzoek 

c) Case studie benaderingen  

 

ROUTINE OUTCOME MONITORING (ROM) 

 

Routine uitkomst- en procesmetingen. Sessie na sessie in kaart brengen hoe het met 

iemand gaat. We kunnen ons proces en handelingen als clinicus er al op aanpassen, niet 

wachten tot de ‘post’ om te zien hoe het eigenlijk was.  

 

Duidelijker link tussen proces en uitkomst. Toepassing uitkomstonderzoek in dagelijkse 

klinische praktijk (informeren clinici in real time + informeren onderzoek vanuit praktijk 

cf. practice-based evidence). Geformaliseerde feedbacksystemen. Monitoren van 

progressie van individuele patiënten tijdens therapie. Vergelijken met verwachte 

behandelingsrespons. 

 

Veel therapeuten overschatten zich zelf. Iedereen geeft zich meestal een score boven de 

vijf op tien. Volgens het idee dat we altijd een normaal verdeling zouden moeten krijgen, 

is dit problematisch. Therapeuten zijn niet goed in het inschatten en patiënten geven het 

ook niet makkelijk aan, vandaar een geformaliseerd feedbacksysteem. Melding krijgen 

wanneer patiënt afwijkt van het verwachte behandelingsrespons.  

 

Beperkingen:  

• enge visie op uitkomst en proces 

• spanningsveld tussen gemiddelde verandering en individuele trajecten (meeste 

mensen wijken af van het gemiddelde)  

• niet zonder impact of patiënt en therapeutisch proces (cf. meten niet neutraal en 

kent beperkingen) → het feit dat iemand elke week een vragenlijst moet invullen 

heeft een impact  

 

Despite evidence that psychotherapy has a positive impact on psychological disorders, 

30% of patients fail to respond during clinical trials, and as many as 65% of patients in 

routine care leave treatment without a measured benefit. In addition, therapists appear 

to overestimate positive outcomes in their patients relative to measured outcomes and 

are particularly poor at identifying patients at risk for a negative outcome. These 

problems suggest the need for measuring and monitoring patient treatment response 

over the course of treatment while applying standardized methods of identifying at-risk 

cases. Computer-assisted methods for measuring, monitoring, identifying potential 
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deteriorators, and providing feedback to clinicians are described along with a model that 

explains why feedback is likely to be beneficial to patients. (Lambert 2017 p. 80) 

 

At relatively little cost therapists can formally measure, monitor and track patient well-

being and change as well as predict end of treatment response, especially with patients 

who worsen in the course of treatment. This means that even if evidence-based medicine 

were being practiced (based on clinical trials and meta-analytic reviews) we would need 

to identify patients who are failing to respond to this treatment, feeding this information 

back to clinicians who can then take appropriate actions before these patients depart 

from their care. The major assumptions of formally tracking patient treatment response 

is that we can improve upon clinical intuition to maximize outcomes by identifying poorly 

responding patients in a timely fashion; clinicians could then take timely actions that will 

benefit patients. (Lambert 2017, p.83) 

 

Lambert, M. J. (2017). Maximizing Psychotherapy Outcome beyond Evidence-Based 

Medicine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stippenlijn: verwachting hoe het loopt 

Iets vollere lijn: hoe het werkelijk verloopt  

 

We krijgen feedback/een melding wanneer het niet goed gaat en de patiënt afwijkt van 

het patroon dat we zouden verwachten.  

 

ROM: effecten  

• meta-analyses naar efficacy ROM: mixed results 

• evidentie voor het verbeteren van therapie, vooral voor patiënten met weinig 

vooruitgang of verslechtering helpt het  

• feedback meestal effectief wanneer gegeven aan zowel therapeut als patiënt  

→ therapeuten vaak niet veel zin om dit in te voeren, want is een soort van 

controle hoe goed ze het doen als therapeut  

• waarom helpend voor sommigen en niet voor anderen blijft black box (ervaring 

patiënten, therapeuten?)  
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Kwalitatief onderzoek naar ROM. Vragen moeten invullen over drugsgebruik terwijl het 

niet op jou van toepassing is. Iets niet willen invullen, omdat je er (nog) geen hulp voor 

wilt. Het kan ook zaken bespreekbaar maken die iemand anders niet zou durven 

aanbrengen. Meer ruimte willen om je uit te drukken.  

 

Onderzoek toont aan dat een vragenlijst iets is om zichzelf voor te stellen. Het moet ook 

op die manier worden gehanteerd en niet als iets neutraal. Gebruiken in therapie en 

bespreken tijdens sessie.  

 
Complexity and potentials of clinical feedback in mental health: an in‐depth study of 

patient processes (Solstad et al., 2020) 

Abstract  

Purpose Routine outcome monitoring (ROM) and clinical feedback systems (CFS) are 

becoming increasingly prevalent in mental health services. Their overall efficacy is 

unclear, but quantitative evidence suggests they can be useful tools for preventing 

treatment failure and enhancing therapeutic outcomes, especially for patients who are 

not progressing in therapy. The body of qualitative material, however, is smaller and less 

refined. We need to know more about how ROM/CFS is used in psychotherapy, and why 

it is helpful for some patients, but not others.  

Methods We recorded therapy sessions of 12 patients who were using a CFS as part of 

their therapies at an outpatient clinic in Norway. We then conducted video-assisted 

interviews and follow-up interviews with patients. Data were analyzed with systematic 

text condensation. 
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Results Analysis revealed three themes: (1) triggering reflections, emotions, and self-

awareness, (2) Ambivalent and ambigu- ous self-presentation, and (3) potential for 

feeling understood and talking about what matters.  

Conclusion Answering questions in a CFS is an interpretative and intentional process of 

self-presentation and the results from ROM/CFS must be interpreted and explored in 

conversation to be clinically useful. When they are, they have potential for enhancing the 

therapeutic process by stimulating self-awareness, reflexivity, and allowing access to new 

therapeutic topics. Further research should explore this how-to aspect of ROM/CFS with 

different CFS and different types of patients. Integrating clinical feedback in therapeutic 

practice can be conceptualized as a clinical skill, which should be a part of training 

programs for therapists.  

 

KWALITATIEF UITKOMSTENONDERZOEK: NADRUK OP VERANDERING  

 

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 en ervaring en betekenis van therapie voor 

cliënten. Vaak via interviews. 

 

Mixed method: ervaringen achter de cijfers 

vb.: 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). 

 

Voorbeeld van een studie 

Binder et al. (2010): What is a ‘good outcome’ in 

psychotherapy? A qualitative exploration of former 

patients’ point of view  

• aan mensen vragen wat uitkomst betekent, 

dan is de veranderingen in klachten niet het 

enige wat centraal staat 

• is ingebed in een ruimere context, het is niet 

zomaar één ding, hangt samen met 

verschillende zaken  

 

The picture emerging from the participants' accounts of successful psychotherapy 

outcome may be seen as a result of several interacting factors that, together, create a 

meaningful whole—a progression of personal transformation from suffering to growth. 

(Binder et al., 2010) 

 

 

Voorbeeld kwalitatieve uitkomststudie die iets toevoegt. Elke therapie werkt ongeveer 

even goed (dodo bird effect), maar misschien is de manier waarop anders en ervaren 

mensen dit anders. PDT = psychodynamische therapie & CBT = cognitieve 

gedragstherapie. Mensen gaan interviewen die tevreden en niet tevreden zijn over de 

therapie en vragen waarom. Gaat voorbij de discussie van het dodo bird effect, legt iets 

bloot van wat de processen zijn en wat de verandering is.  
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Statistische definities die ons helpen om uitkomst te interpreteren. Dit kan op groeps- en 

individueel niveau. Is klinische significantie, waarbij je kan gaan kijken voorbij het 

groepsgemiddelde naar de variatie binnen de groep: hoe zijn die individuen verandert? 

Kwalitatief uitkomstonderzoek zal van hieruit vertrekken en dan gaan kijken naar welke 

verhalen er achter liggen.  

 

Klinische significantie: klinisch betekenisvol? Schematische samenvatting van zo’n studie 

hieronder. Vanboven: individueel niveau uitkomst gaan bekijken (zijn individuen 

verbetert na de therapie?). We kunnen dit onderverdelen in herstel, verbetering geen 

verandering en verslechtering. In tweede stap gaan kijken welke veranderingen 

hieronder liggen.  
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Niet in detail kennen. Belangrijk om te weten wat kwalitatief uitkomstonderzoek doet; 

het idee er achter. Het laat toe om voorbij een homogene groep te gaan kijken en zien 

wat de ervaringen zijn. Toont dat een ‘goede uitkomst’ verschillende zaken kan 

betekenen. Kwalitatief uitkomstonderzoek geeft een diverser beeld van de 

uitkomstcategorieën. De categorieën zijn niet eenduidig af te lijnen & er is ook heel veel 

variatie binnen één groep. Hierdoor komen de categorieën ‘herstel’, ‘verbetert’, ‘geen 

verandering’ en ‘verslechtering’ wat op losse schroeven te staan in die zin dat 

bijvoorbeeld in de herstelde groep mensen aangaven dat het niet met de therapie te 

maken had en in de niet veranderde groep mensen aangaven dat er wel verandering 

was.  
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CASE STUDIE BENADERING (VB. N=1 EXPERIMENTELE CASE STUDIES)  

 

Case-based evidence: de gevalstudie herbekeken  

• systematische en experimentele gevalstudies 

• van focus op uitkomsten (experimentele gevalstudies) naar integratie uitkomst-

proces 

• narratieve descriptie proces gegrond in kwantitatieve en kwalitatieve data  

• time series analyses: vertrekt vanuit idee dat we moeten focussen op een individu 

en deze verandering heel frequent en gedetailleerd in kaart moeten brengen, niet 

zomaar voor en na de therapie of elke sessie  

• triangulatie: integreren verschillende bronnen, analysemethoden, onderzoekers, … 

• overbruggen kloof praktijk (één geval) – onderzoek (gemiddelde) 

• op zich of geïntegreerd in ander onderzoek  

vb.: Lunn et al. (2013): multiple case study in RCT, m.a.w. case studies 

ingevoerd in een RCT waardoor je op groepsniveau uitspraken kan gaan doen  

 

PROCESONDERZOEK: DE BLACK BOX VAN DE THERAPEUTISCHE 

SITUATIE 

VRAAG NAAR PROCES 

 

De vraag naar processen is tot vandaag de dag een black box. Er is consensus dat 

verschillende therapieën werken o.b.v. het uitkomstonderzoek, maar het hoe en waarom 

daar is tot op de dag van vandaag geen antwoord op. De mechanisme van verandering 

blijven onduidelijk. Situatie waarbij we weten dat therapie werkt, maar niet waarom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesonderzoek: hoe en waarom is therapie werkzaam?  

→ identificeren processen verbonden met goede uitkomsten: 

• oorzaak 

• mediator 

• moderator 

• mechanisme 

• voorbij factoriële benadering → holistisch begrijpen complexe fenomenen  

 

Zie ook zelfstudie artiekl Cuijpers et al. (2019) 

 

Onderverdelen in verschillende aspecten, want ‘proces’ op zich is anders veel te breed 

om te onderzoek. Het blijkt dat een therapeutisch proces niet zo makkelijk in 

afzonderlijke variabelen op te delen is. Therapie is meer dan de som van deze 

afzonderlijke variabelen, er gebeurd daar van alles en zaken interageren ook met elkaar. 
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Het is moeilijker om verschillende zaken te gaan isoleren en deze dan met elkaar te gaan 

verbinden, omdat je eerder met een holistische invulling zit.  

 

Complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld. Vraagt meer dan uitkomstonderzoek. 

Makkelijk om begin en eind punt te operationaliseren. Moeilijker om te weten te komen 

wat er allemaal tussen gebeurd.  

 

Doel: begrijpen proces van therapie en verbeteren hulpverlening 

• veelheid aan mogelijke vragen, onderwerpen  

vb.: focussen op therapeut, op cliënt, op interactie, …? 

→ belang theorie: is enorm vruchtbaar om een plausibele verklaring te bieden, 

zomaar meten in het wilde weg kan ons veel info geven maar blijft contextloos als 

er geen theorie is die kan helpen een verklaring te geven en ons in een bepaalde 

richting stuurt  

• veelheid aan methodes (experimenteel onderzoek, kwalitatief onderzoek, 

observatie, vragenlijsten, geleide herinnering, gevalstudies, …) 

 

Onvolledig overzicht v/d onderwerpen waarop binnen procesonderzoek gefocust wordt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESONDERZOEK INHOUDELIJK INDELEN  

 

Verschillende focus o.b.v. inhoud proces 

• algemene condities binnen therapeutische relatie (vb.: empathie) 

• opeenvolging acties therapeut en cliënt 

• ervaringen therapeut en cliënt 

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

 

Verschillende focus o.b.v. analyse-eenheid 

• individueel (therapeut of cliënt) 

• dyadisch of relationeel (interactie) 
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Verschillende focus o.b.v. tijdsschaal 

• microprocessen (vb.: hoe wordt omgegaan met stiltes?) 

• therapeutische episodes, events (vb.: wanneer een conflict ontstaat in therapie) 

• volledige sessie 

• volledige therapie 

 

M.a.w. je kan op heel veel verschillende aspecten gaan focussen. Complexe, soms 

moeilijk vatbare fenomenen. Moeilijk te observeren en te meten, omdat je de 

‘binnenkant’ moet onderzoeken. Niet zoals bij uitkomstonderzoek, iets wat je voor en na 

de therapie kan meten. Je gaat moeten binnentreden in het proces als onderzoeker en dit 

is niet zonder implicaties.  

 

Onderzoek binnen therapeutische context: 

• ethische implicaties vb.: audio of video opname? 

• mogelijke interferentie in therapeutisch proces 

 

Onderzoek is niet neutraal. Het feit dat je als onderzoeker bijvoorbeeld aanwezig bent bij 

een sessie, gaat al invloed hebben op de therapie zelf. We gaan altijd invloed hebben, al 

is het maar omdat we iets op een bepaalde manier meten.  

 

Voorbeeld: 

In testfase van procesonderzoek aan cliënt vragenlijst gegeven over de therapie (vb.: in 

welke mate doelstellingen stellen). Onderzoekers gingen er vanuit dat inspraak hebben 

en mee dingen kunnen sturen een belangrijk iets was voor het succes van therapie. Ze 

bevraagde dit telkens in de vragenlijsten in hoeverre dit aanbod kwam tijdens de sessies. 

Na een tijdje hadden cliënten het idee dat dit was hoe therapie moest zijn & waren dan 

teleurgesteld of bleven volhouden omdat ze dachten dat deze zaken nog aanbod gingen 

komen (vb.: doelstellingen stellen). Is net iets wat je niet wilt als onderzoeker. Je wilt 

objectief wat kunnen observeren, maar je had invloed op het proces.  

 

SPECIFIEKE OF NON-SPECIFIEKE FACTOREN?  

 

Psychotherapie werkt, maar ligt dit nu aan specifieke of non-specifieke factoren? Het is 

een onopgeloste discussie die in dit onderzoeksveld verweven zit. Cf. voorspellingen 

medisch (specifieke factoren) vs. contextueel model (common factors). Het is een strijd 

en beide vinden evidentie voor hun hypothese. Blijft discussie wie aan het langste eind 

trekt.  

 

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

outcomes 

• gaat door verschillende verklaringsmodellen en probeert te kaderen waarom we 

daar vandaag nog niet uit zijn (specifieke of non-specifieke factoren) 

• vertrekt vanuit de stelling dat psychotherapie een stuk complexer is dan het 

onderscheid tussen specifieke en non-specifieke factoren → weinig geweten over 

veranderingsmechanismen 

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

• o.b.v. huidig onderzoek geen gefundeerde (gelaagde) conclusies mogelijk, m.a.w. 

we kunnen niet zeggen of het aan specifieke of non-specifieke factoren ligt om 

volgende redenen:  
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o veel correlationeel onderzoek: duid op een samenhang, zegt dus iets, maar 

is niet een causaal mechanisme waarvan je kan zeggen dit leidt tot die 

uitkomst  

✓ vb.: een sterke alliantie is gerelateerd aan een grotere verandering 

✓ op zich zelf niet genoeg om te zeggen dat een sterke alliantie zorgt 

voor symptoomvermindering, heeft te maken met dat we in het 

begin alliantie meten en aan het einde de symptomen, we hebben 

geen zicht op alles wat hier tussen is gebeurd 

✓ verband kan ook omgekeerd zijn, bijvoorbeeld symptomen zijn aan 

het verminderen en hierdoor wordt de alliantie beter 

✓ meta-analyse: we wisten niet goed in welke richting verband 

interpreteren, hebben een wederkerige relatie gevonden tussen in 

het begin v/d therapie een sterke alliantie (relatie met de 

therapeut) en symptoomvermindering   

o beperkte power in meeste studies 

o hoog risico op bias in vele studies 

o vele voorwaarden om causaliteit te kunnen aantonen: is niet iets evident 

om vast te stellen, RCT als design helpt ons (alles onder controle gehouden 

dus als er iets verandert dan zal het aan de therapie liggen), maar zegt 

ons heel weinig over de causale mechanisme die er tussen liggen  

 

 

vb.: Therapeutische alliantie (Kazdin 2007) 

A consistent finding is that the stronger the alliance the greater the therapeutic change 

(Horvath & Bedi 2002, Orlinsky et al. 2004). Studies that evaluate alliance during (e.g., 

early, middle) treatment often show that alliance predicts improvement in symptoms at 

the end of treatment. Showing that alliance predicts later symptom change by itself does 

not show that alliance plays a causal role, leaving aside the more specific matter of re- 

flecting a potential mediator. Merely because symptoms are not assessed in the middle of 

treatment, does not mean they have not al- ready changed. Perhaps very early in treat- 

ment clients get a little better (some symptom improvement) and as a result form a 

positive alliance with the therapist.  

 

Recente meta-analyse, evidentie voor wederkerige relatie tussen symptoomverandering 

en alliantie: The reciprocal relationship between alliance and early treatment symptoms: 

A two-stage individual participant data meta-analysis  (Flückiger et al., 2020) 

 

Even though the early alliance has been shown to robustly predict posttreatment 

outcomes, the question whether alliance leads to symptom reduction or symptom 

reduction leads to a better alliance remains unresolved. The findings provide empirical 

evidence that in the early phase of therapy, symptoms and alliance were reciprocally 

related to one other, often resulting in a positive upward spiral of higher alliance/lower 

symptoms that predicted higher alliances/lower symptoms in the subsequent sessions 

early in therapy.  
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Willen we iets van proces begrijpen, dan moet het proces worden opgedeeld in 

verschillende concepten. Figuur hierboven vanuit artikel in syllabus: haalt een aantal 

zaken uit elkaar en laat zien dat deze samenhangen, er een invloed is tussen deze 

factoren. Om aan te geven dat een veranderingsproces zich niet zomaar laat weergeven. 

Probeert het simplistisch voor te stellen.  

 

Cuijpers maakt zich druk dat er de laatste jaren zoveel outcome onderzoek is, maar niet 

waarom therapie werkt. Hij zegt dat het belangrijk is om een aantal concepten uit elkaar 

te halen, omdat ze vaak door elkaar worden gehaald.  

 

Hij begint met ‘oorzaak’ of een variabele/interventie die verantwoordelijk is voor een 

verandering. Dit zegt niet hoe of waarom iets komt. Willen we dat weten, dan moeten we 

ons focussen op ‘mediatoren’. Dit zijn de tussenliggende variabelen die het verband 

tussen de interventie en uitkomst deels kunnen verklaren, bijvoorbeeld therapeutische 

alliantie. Een mediator in kaart brengen, zegt nog niet hoe een mechanisme werkt. Een 

‘veranderingsmechanisme’ is specifieker en zijn de verschillende stappen/processen 

waar langs verandering tot stand komt. Is het meest complexe niveau om daar op te 

antwoorden. 

 

Het meeste onderzoek focust op die ‘oorzaak’, is uitkomstonderzoek: deze behandeling 

leidt tot die uitkomst, deze behandeling is effectief. Willen we weten waarom dan moeten 

we de mediatoren in kaart brengen. Ze puur identificeren is niet voldoende om de 

specifiek mechanismen van wat er in therapie gebeurt te vatten.  

 

Een laatste aspect te onderscheiden is de ‘moderator’. Dit is een bepaalde 

karakteristiek, bijvoorbeeld gender, die iets van de richting of sterkte van het verband 

beïnvloed.  

 

Kazdin (2007) Mediators and Mechanisms of Change in Psychotherapy Research. Annu. 

Rev. Clin. Psychol. 2007. 3:1–27  

 



69 
 

CONCEPTUAL AND DEFINITIONAL ISSUES  

Several related concepts are important to de- lineate in part because of their confusion 

but also because they are relevant to elaborating mechanisms (please see Table 1). It is 

useful to begin with cause or causal relation. A random- ized controlled trial (RCT) may 

show that treatment compared to no treatment leads to therapeutic change. From the 

demonstra- tion, we can say that the treatment caused the change, as the term “cause” 

is used in science.  

 

Demonstrating a cause does not say why the intervention led to change or how the 

change came about. To evaluate how change comes about, research often looks at me- 

diators. As noted in the table, mediator is a construct that shows important statistical 

relations between an intervention and out- come, but may not explain the precise pro- 

cess through which change comes about. The term “mechanism” refers to a greater level 

of specificity than does the term “mediator” and reflects the steps or processes through 

which therapy (or some independent variable) actu- ally unfolds and produces the 

change. Mecha- nism explains how the intervention translates into events that lead to 

the outcome. This is easily confused with the notion of media- tion. For example, 

cognitions may be shown to mediate change in therapy, an important lead perhaps. 

However, this does not explain specifically how the change came about, i.e., what are the 

intervening steps between cog- nitive change and reduced stress or anxiety. In this 

review, the primary focus is on mediators and mechanisms. The goal is to understand the 

mechanisms of change; the study of medi- ators is often a first step, as is illustrated 

below.  

 

Moderator refers to some characteristic that influences the direction or magnitude of the 

relation between the intervention and outcome. If treatment outcome varies as a 

function of characteristics of the patient or therapist (e.g., sex, ethnicity, temperament), 

treatment delivery (e.g., individual versus group treatment), or cohort (e.g., so-called 

generation X versus baby boomers), these lat- ter variables are moderators. I return to 

mod- erators below because they have important bearing on mediators and mechanisms.  

 

Table 1 Key terms and concepts  

Cause: a variable or intervention that leads to and is responsible for the outcome or 

change.  

Mediator: an intervening variable that may account (statistically) for the relationship 

between the independent and dependent variable. Something that mediates change may 

not necessarily explain the processes of how change came about. Also, the mediator 

could be a proxy for one or more other variables or be a general construct that is not 

necessarily intended to explain the mechanisms of change. A mediator may be a guide 

that points to possible mechanisms but is not necessarily a mechanism.  

Mechanism: the basis for the effect, i.e., the processes or events that are responsible 

for the change; the reasons why change occurred or how change came about.  

Moderator: a characteristic that influences the direction or magnitude of the relationship 

between and independent and dependent variable. If the relationship between variable x 

and y varies is different for males and females, sex is a moderator of the relation. 

Moderators are related to mediators and mechanisms because they suggest that different 

processes might be involved (e.g., for males or females).  
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Auteurs wijzen op de complexiteit van processen. Onderzoeken dat therapie werkt en de 

oorzaak afschuiven op de soort therapie is niet genoeg. Zegt ons niks over het hoe en 

waarom.  

 
Probleem met huidig uitkomstonderzoek is dat het werkt met groepsgemiddelde en 

meta-analyses. Kan illusie geven dat therapie een uniform gegeven is dat voor iedereen 

op dezelfde manier werkt. In werkelijkheid heel veel mechanismen die erg complex zijn 

en sterk verschillen van persoon tot persoon.  

 

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

outcomes 

• argument voor meervoudige, gecompliceerde en grote studies in combinatie met 

experimenteel en theoretisch onderzoek met 

o aandacht voor inter-individuele verschillen: ‘different strokes for different 

folks’ (gemodereerde mediatie) = mensen verschillen onderling 

o aandacht voor intra-individuele verschillen: hoe leiden veranderingen 

binnen één persoon tot individuele uitkomsten? = mensen verschillen 

binnen zichzelf, niet vanuit mogen gaat dat iemand tijdens een proces 

constant hetzelfde blijft/handelt  

• spanningsveld tussen erkennen complexiteit en factoriële/mechanistische 

benadering 

• definiëren probleem en oplossing binnen hetzelfde paradigma, niet ondervragen 

assumpties/invulling EBP, blijven het binnen de experimentele logica zoeken, niet 

bijvoorbeeld naar een meer constructivistisch paradigma met kwalitatief 

onderzoek  

 

 

 

 

 

We weten nog niet de fijne mechanisme die tot verandering leiden. Maar wel o.b.v. 

correlationeel onderzoek een aantal factoren die een belangrijke invloed lijken te hebben 

aangezien ze stelselmatig terug komen. 

 

Moderated mediation: For example, recent studies have shown that the alliance may 

indeed be a predictor of outcome but only in certain subgroups of patients (Lorenzo-

Luaces et al. 2014, 2015; Zilcha-Mano et al. 2018).  
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THERAPEUTFACTOREN  

Okiishi et al. (2003): Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects  

 
 

Bepaalde therapeuten vertonen betere uitkomsten dan andere therapeuten. Er is dus een 

verschil tussen therapeuten. Algemeen wordt 5% van de variantie dat maakt dat de 

therapie werkt toegeschreven aan de therapeut. Lijkt niet zo veel, maar is evenveel als 

de therapeutische alliantie wat één van de belangrijkste zaken is die terug komt. Hoe 

komt het dat er een verschil is tussen therapeuten? Is dit door ervaring, opleiding, …?  

 

Onderzoek vindt ook een groot verschil terug binnen eenzelfde therapeut, m.a.w. een 

therapeut zal de ene cliënt beter kunnen behandelen dan de anderen. Het is dus niet dat 

er zoiets is als een supershrink die altijd iedereen gaat kunnen ‘redden’. De vraag is dan 

hoe het komt dat een therapeut goed is met de ene cliënt en minder met de anderen. 

Afkomen van het idee dat er goede en slechte therapeuten zijn, is te simplistisch. Heeft 

dus ook te maken met de interactie met cliënten. 

 

Baldwin & Imel (2013) ‘Therapist effects’: The literature to date has demonstrated that 

some therapists are more effective than others. In general, the effect of therapists is 

small in an absolute sense (5% of outcome variance) but similar in size to some process 

variables (e.g., alliance) and larger than other process variables (e.g., adherence). 

Although therapist effects are relatively small, in the long run, the differences among 

therapists may have a substantial impact on public health. Thus, it is important that we 

learn why some therapists are better than oth- ers and seek to improve the outcomes of 

poor performing therapists. Additionally, it is clear that within-therapist variability is 

huge. Con- sequently, an important research area for the future is to understand why 

therapists work well with some patients but not with others. We now turn our attention 

to data that could explain both between- and within-therapist variability in outcomes. We 

see, however, that most studies have not been designed or analyzed in a way that 

speaks to between- and within-therapist vari- ability.  

 

CLIËNTFACTOREN 

De cliënt die in therapie komt wordt gezien als de grootste voorspeller/factor. Hierbij 

kunnen verschillende kenmerken onderscheiden worden. 

o demografische variabelen  

vb.: bij een lage SES slaat de therapie moeilijker aan, heeft te maken met de 

toegankelijkheid en het volhouden ervan, therapie lijkt meer te werken voor 

middenklasse die mondiger is om de therapie te vinden en deze kan betalen  

o ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit 

vb.: mensen met zware problematiek is bijvoorbeeld vijf sessies niet voldoende  

o persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme, …) 
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→ cliënt is geen passieve ontvanger, ze zijn actieve agents die zelf iets doen met 

therapie en op die manier de verandering voor een sterk stuk mee bepalen  

o verwachtingen en voorkeuren → zit bij het actieve aspect van de cliënt, belangrijk 

om in kaart te brengen, is een wisselwerking waarbij je moet zoeken naar een 

afstemming  

 

 
 

Wat verwachten jongeren van therapie? Je ziet dat verschillende zaken aanbod komen: 

therapeut als dokter, praat therapie, een vriend, … . Dit zijn verschillende verwachtingen 

die gaan spelen op het moment dat iemand in therapie komt. Belangrijk dat therapeut 

zich hier op gaat afstemmen. Bijvoorbeeld iemand plaats jou in een dokter positie en 

verwacht een briefje met een handleiding, duidelijk maken dat dit niet is hoe therapie 

werkt.  

 

Therapeutfactoren en cliëntfactoren zijn de meest robuuste factoren waarnaar ook het 

meeste onderzoek wordt gedaan. Duidelijke uitspraken over: de therapeut en de cliënt 

spelen een rol en zeker in relatie tot elkaar.  

 

Bohart & Wade (2013): The client in psychotherapy 

In our introductory section, we cited Orlinsky et al.’s (1994) conclusion that the quality of 

clients’ participation played the most important role in making psychotherapy work. The 

find- ings of this review are compatible with this. A number of client characteristics as 

well as the degree of psychological dysfunction correlate with both early termination and 

with outcome. However, more so than these, the best predictors of outcome appear to be 

how distressed clients are when they enter therapy, and their actual in- therapy 

behavior. This is suggested by research on early responders, trajectories of change, and 

on predicting deterioration.  

 

Research also shows that clients are as much independent variables operating on therapy 

as they are “dependent variables” influenced by therapist operations. Findings on early 

respon- ders demonstrate that many clients do well regardless of the type of therapy 

they are in. Clients’ preferences, beliefs, motivations, and expectations have been found 

to influence out- come. Their perceptions correlate with outcome. Yet their perceptions 

may differ from those of their therapists, while correlating with outcome more highly 

than those of their therapists. This suggests the possibility that how they construe 

therapy influences what they get out of it.  

 

Findings also show that clients view them- selves, and operate, as active agents. They 

see themselves as working hard and as playing an integral role in producing outcome. 

They pro- cess information and achieve their own insights. They work to develop, 
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maintain, and repair the therapeutic alliance. They may build bridges between their in-

session experiences and their between-session everyday lives. They interpret what they 

are learning in terms of their individual beliefs, schemas, and goals. Some of this 

research is of a qualitative nature on small client samples. Furthermore, not all of the 

research has been related to outcome. Nonetheless the research illustrates the existence 

of client agentic activity.  

  

HELPENDE EN NIET-HELPENDE FACTOREN  

Een andere onderzoekslijn heeft zich gericht op het in kaart brengen van helpende en 

niet helpende factoren vanuit een kwalitatief standpunt. Het verschil tussen proces en 

uitkomst wordt hier iets minder strikt genomen. Proces is zo complex en daarom zet men 

in op kwalitatief onderzoek, want geeft rijkere data en dit is van belang wanneer er nog 

niet veel geweten is. Handig om dan bottom-up te werken, aangezien dit verder 

onderzoek en theorievorming kan inspireren.  

• hoe ervaren patiënten therapie?  

• welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk?  

• Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of helpend?  

 

A qualitative meta-analysis examining clients’ experiences of psychotherapy: a new 

agenda  

• kern/overkoepelende factoren uit alle kwalitatieve studies (109) gaan halen  

• perspectief v/d cliënt: wat zij belangrijk vinden 

• geresulteerd in vijf centrale clusters 
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Onderbelicht in kwalitatieve studies: wanneer ze opzoek gaan naar het proces/wat werkt 

dan situeert dit zich vaak allemaal binnen het therapeutisch kader, alsof alle verandering 

in die ene sessie gebeuren. Is een heel enge visie, want er gebeurd ook heel veel buiten 

de therapie. Onderzoek schiet hier ook te kort. Wat mogelijk is met therapie heel vaak 

afhankelijk wat mogelijk is in de situatie/context van die persoon.    

 

HET THERAPEUTISCH PROCES IN ACTIE 

 

Systematische gevalstudies 

• mogelijkheid om processen over de tijd te bestuderen  

• mogelijkheid om verschillende onderling afhankelijke processen te bestuderen  

• mogelijkheid om complexe causale relaties in kaart te brengen (eerder dan 

eenvoudige relaties tussen enkelvoudige factoren) 

• belang theoretisch kader om te weten waar te kijken  
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Studie: working through childhood trauma-related interpersonal patterns in 

psychodynamic treatment: en evidence-based case study.  

vb.: verhouding tussen (veranderende) relationele patronen en therapeutische 

interventies in een geval van complex trauma 

 
• Amy fysiek en emotioneel misbruik door haar vader & op 26 jarige leeftijd nog 

altijd last van, studie gaat het proces onderzoeken binnen een psychodynamische 

therapie waarbij supportieve (therapeutische relatie) en expressieve (aantal zaken 

gaan duiden, waardoor iemand tot inzicht komt) technieken gebruikt worden  

• vanuit de theorie hypothese dat een therapeutische relatie opbouwen één van de 

eerste belangrijkste zaken is met iemand met een traumatische achtergrond 

omdat het op interpersoonlijk niveau vaak moeilijker loopt  

• deze studie heeft de patiënt gevolgd over de sessies heen  

• betrouwbare verandering in symptoommaten en interpersoonlijk functioneren na 

therapie 

• ervaring verandering: minder extreme emoties, minder paniek, milder ten aanzien 

van zichzelf, tolereren van fouten, geen gevoel gek te worden, meer verbinding 

met anderen, assertiever 

 

Wat zijn de interpersoonlijke patronen en hoe ontwikkelen deze zich tot de 

therapeutische relatie. We zien in onderstaande voorbeelden dat ze de therapeutische 

relatie een andere invulling gaf in tegenstelling tot wat ze gewend was in haar dagelijks 

leven. Biedt een rijke en interessante inkijk op/binnen een therapie.  

 

INTERPERSOONLIJKE PATRONEN  

 
 

Algemeen: wens open te zijn en begrepen te worden; anderen worden ervaren als 

kritisch, afwijzend, agressief en dominant; zelf angst om open te zijn, aanpassen  
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THERAPEUTISCHE RELATIE 

 
 

 
 

 
 

 

THERAPEUTISCHE INTERVENTIES 
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ENKELE BESLUITEN OVER ONDERZOEK NAAR UITKOMSTEN EN 

PROCESSEN  

 

We doen al honderd jaar onderzoek. We weten al wat, maar nog niet alles. Er is ook heel 

wat kritiek op het onderzoek dat zich richt op uitkomst. Dit heeft alles te maken met ons 

onderzoeksobject. Gezien de aard ervan dat complex is: menselijke relatie inzetten om 

therapeutische doeleinde te bekomen. Het gaat over complexe en niet lineaire 

processen: vaak heel veel zaken die aan het gebeuren zijn en die ook nog eens met 

elkaar intrageren & de fenomenen die we bestuderen zijn gelaagd, er zijn verschillende 

dimensies aan. 

 

Onderzoeksobject van de klinische psychologie: 

• therapeutische situatie: systematisch gebruiken van menselijke relatie voor 

therapeutische doeleinden  

• complexe en non-lineaire processen  

• gelaagde fenomenen  

 

 

Achter elk onderzoek vertrekpunt: hoe beschouwen we en gaan we om met een klinisch 

probleem?  

• basisassumpties: wetenschapsfilosofische kaders als achtergrond voor 

verschillende benaderingen  

• cf. 7 kernvragen: toont iets over onze opvatting van de mens en onze opvatting 

van normaliteit 

• evidence-based practice: er zijn verschillende operationalisaties → volgens APA 

inzetten op een variatie van methode, maar dat gebeurd niet altijd in de praktijk  

 

Veelzijdigheid opvattingen en onderzoeksbenaderingen weerspiegelen complexiteit. Is 

een bron van rijkdom, maar ook een bron van stagnatie. Bijvoorbeeld strijd tussen 

therapiescholen was niet de meest waardevolle om ons onderzoeksveld verder te 

brengen.  
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Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld 

• medisch vs. contextueel 

• specifiek vs. algemeen 

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

• top-down vs. bottom-up 

• nomothetisch vs. idiografisch perspectief 

 

 

EST beweging (= enge opvatting van EBP vanuit een strikt medisch model waardoor je 

bij een manual uitkomt) zorgde voor meer empirische houding in de klinische 

psychologie, maar sluit heel wat bevindingen uit. 

vb.: patiënt- en therapeutfactoren, culturele inbedding, processen, … 

 

Onhoudbaarheid medisch model? 

• one size does not fit all? 

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

 

Beperkingen RCT methode: 

• balans interne/externe validiteit 

• onderzoek is niet neutraal 

• limieten aan meten van psychische fenomenen  

 

Verschillende onderzoekers die aangeven dat we een hele 

collectie van RCT’s hebben die tonen dat therapie werkt, 

maar is dit de meest relevante manier om de centrale vragen 

in dit veld in kaart te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCE-BASED PRACTICE IN DE PRAKTIJK  

 

Geen makkelijke opgaven. Wordt vaak in de mond genomen, maar wat deze 

wetenschappelijke evidentie is eigenlijk helemaal niet zo evident. Het vertrekt van een 

brede definitie, maar het is geen evidente opgaven om deze zaken te gaan intrageren.  
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KLOOF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-PRAKTIJK 

 

Kloof praktijk – wetenschappelijk onderzoek (Morrow-Bradley, 1986; Abma, 2010; 

McLeod, 2016) vb.: belangrijke criteria in onderzoek zoals interne validiteit zijn dit niet in 

de praktijk zoals externe validiteit  

• clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek, eens in de praktijk moeilijk al 

die wetenschappelijke evidentie te lezen  

• wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische relevantie, kunnen dus 

fundamenteel interessant nodig, maar voor bruikbaarheid in klinische praktijk is 

vaak meer voor nodig  

• redenen: 

o toegankelijkheid 

o techniciteit (verschillende opvattingen over mens en therapeutische 

situatie) 

o kloof tussen formele en praktisch situationele kennis 

 

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

 

Je zou kunnen stellen dat onderzoekers 

zich richten op de episteme, de theorie, 

de universele wetmatigheden en het 

determineren van processen terwijl de 

situatie in de praktijk vraagt voor heel 

andere vormen van kennis (phronesis). 

 

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

Techne: vakbekwaamheid (contingent; vervaardigen van dingen) 

Phronesis: handelen (contingent) 

 

Formeel vs. praktisch/situationeel denken  

• klinische situatie 

o complex en dynamisch 

o context 

o voortdurend beslissingsproces 

• formeel denken  

o regelgebaseerd 

o algemeen  

• praktisch/situationeel denken  

o complexe denkvorm 

o verloopt (groten)deels buiten bewustzijn, automatisch  

o belang reflectie 

 

Kennis in de klinische praktijk 

• aard kennisbasis praktisch/situationeel denken  

o meervoudig, ingewikkeld en veranderend 

o cultuur (algemeen en specifiek), theorie, wetenschappelijk onderzoek, 

ervaring (zelf en plaatsvervangend), … 

o vertaling wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk  

• functie kennisbasis praktisch/situationeel denken  
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o organiseert ervaring 

o verfijnt beslissingsproces 

o niet determinerend  

 

Apperceptieve massa: het totaal aan organiserende concepten waarmee we waarnemen 

 

Plaats onderzoek in kennisbasis 

• belang van APA richtlijn dat verschillende vormen van evidentie nodig zijn, 

verschillende methode combineren om er iets van te leren  

• belang van goede descriptie in onderzoek: c.f. vraag clinici naar 

procesuitkomststudies 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 inter- en intra-individuele verschillen (verandering individu, 

context en tijdsafhankelijk) 

o mixed method 

o onderzoeksproces als data  

o belang descriptie (context!) 

 

EVIDENCE BASED PRACTICE IN DE GGZ 

 

In hoeverre APA model (brede definitie van onderzoek: verschillende vormen) aanwezig?  

o hoe geïnterpreteerd/geïmplementeerd, vooral medische opvatting? EBM vs. EBPP 

o op niveau van beleid niet altijd zo doorgevoerd zoals APA voorstelt, beleid heeft 

graag eenduidige richtlijnen → EBP heel eng toegepast in bepaalde landen met 

een zeer medische opvatting, enkel die behandelingen die effectief gebleken zijn 

in RCT onderzoek en zich bovenaan de evidentie hiërarchie bevinden, wat het 

keuze proces in therapie erg beperkt  

o in Nederland kan bijna uitsluitend cognitieve gedragstherapie gegeven worden  

o beperkt aanbod: enkele diegene gebaseerd op groepsgemiddelde  
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Psychotherapie wordt zelfs afgewogen tegenover medische behandelingen. Herinnering: 

dubbel blind kan niet met therapie, maar wel met die criteria wordt psychotherapie 

afgewogen tegenover een medische behandeling. Gaan hier tegenin. 

 

https://cdn.ymaws.com/www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/docs/downloa

ds/StakeholderPositionStatement.pdf 

 

Moreover, we note that the guideline displays an over-reliance on one type of scientific 

method and fails to take account of the wide variety of good quality evidence available 

that uses a variety of methodologies and designs. Relying entirely on Randomized 

Controlled Trials (RCTs) represents a seriously restricted model of science. The various 

limitations of RCTs specifically in the field of mental health have been pointed out 

repeatedly by experts from many scientific disciplines and positions irrespective of 

therapeutic modality. Most psychotherapy trials are not sufficiently powered to detect 

true differences, and guidelines that ignore important evidence as they occur in clinical 

practice are concerning.  

 

Depression often manifests as a long-term condition, or becomes a long-term condition if 

immediate care is inadequate. Depression can also be highly episodic and there is a high 

relapse rate. For example 38% of IAPT clients are repeat attenders6. It is imperative for 

research to demonstrate that treatment effects are long-lasting, or indeed to note where 

effects might appear over the long-term follow-up (sleeper effects).  

The current draft recommendations are all made on the basis of very short-term 

outcomes (often 6- 12 weeks) and always less than 1 year. This is inadequate as a basis 

for recommendations for long- term conditions (whether physical or mental). NICE 

guidelines for long-term physical conditions would treat this evidence as inadequate, 

requiring at least 1 or 2 years follow-up data. Follow up data of 1-2 years have been 

omitted in the draft depression guideline.  

 

De nieuwe GGZ: beweging vanuit Nederlandse GGZ (Jim Van Os) 

• van een platonisch gezondheidsideaal …  

o afwezigheid van ziekte 

o complete staat van welbevinden  

o scherp onderscheid ziek-gezond 

o passieve positie cliënt, expertpositie hulpverlener  

• naar een positieve definiëring van gezondheid en idee van persoonlijk herstel  

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

psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen” 

o aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving  

✓ gezondheid als continuüm 

✓ actieve betrokkenheid cliënt (empowerment & 

ervaringsdeskundigheid)  

 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2017/06/19/zonder-context-geen-bewijs 

Because of the lack of clarity in the content and the shortcomings of EBP, the Council for 

Public Health and Society is pleading the case for context-based practice rather than 

evidence-based practice  

Positieve gezondheid: Klemtoon op herstel (betekenisvol bestaan in de samenleving 

ondanks blijvende klachten), empowerment (zelf-waarde) en expertise door ervaring 

(ervaringsdeskundigheid).  
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SYLLABUS ARTIKEL I: Mcfall  

Manifesto for a science of clinical psychology  

 

Hoofdprincipe van het manifest: “wetenschappelijke klinische psychologie is de enige legitieme en acceptabele 

vorm van klinische psychologie.”  

 

Contra: wetenschap heeft nog niet alle antwoorden en we moeten steunen op klinische ervaring, beoordeling, 

creativiteit en intuïtie.  

Fout aan dit tegenargument: wetenschap is geen set van antwoorden, maar een set van processen en 

methodes om tot antwoorden te komen. De systematische procedures van wetenschap zijn de beste methodes 

om iets ongekend te ontdekken.  

 

Alternatief; niet-wetenschappelijke klinische psychologie is geen optie, maar “klinische praktijk” wel.  

 

Volgens het Boulder Model zijn er 2 legitieme types van klinische psychologie: klinische wetenschappen en 

klinische praktijk. De dominante visie van de meeste mensen onderscheidt deze 2 van elkaar.  

 

Volgens McFall is er geen onderscheid: klinische psychologen moeten eerst wetenschappers worden. Alle 

vormen van legitieme activiteiten in klinische psychologie moeten gegrond zijn op wetenschappen en de 

praktijk moet wetenschappelijk valide zijn.  

 

Sectie III: promoot een wetenschap van klinische psychologie: er is maar 1 legitieme vorm van klinische 

psychologie: gegrond op wetenschappen, beoefend door wetenschappers en voldoet aan de standaarden van 

wetenschappelijke evidentie. Alles dat hier niet aan voldoet is pseudowetenschappen. Veel van wat wij nu 

klinische psycho noemen, is wetenschappelijk niet valide.  

 

Contra: hoe weten we wat goede wetenschappen zijn?  

→ dit is geen goed argument aangezien we kritisch kunnen nadenken + wetenschappen zijn vaak 

zelfverbeterend. Dit systeem van kritische evaluatie is ook beter dan andere alternatieven zoals een ‘alles is 

juist’-benadering.  

 

Eerste gevolgtrekking: Psychologische interventies kunnen enkel aangeboden worden wanneer er aan 4 

criteria wordt voldaan:  

1. De exacte natuur van de behandeling moet goed beschreven zijn  

2. het moet duidelijk voordelig zijn  

3. de voordelen moeten wetenschappelijk gevalideerd zijn  

4. mogelijke negatieve bijwerkingen worden mee onderzocht 

 

→ deze gevolgtrekking is afgeleid uit Rotter haar artikel in the clinical psychologist.  

Rotter: Mensen zouden gechoqueerd zijn als een nieuw medicijn op de markt zou komen zonder dat het eerst 

goed getest is geweest. Waarom gebeurt dit dan wel bij behandelingen in de psychologie?  

Rotter: gevaar = externe regulatie als ze de kwaliteitscontroles negeren. Als ze die negeren, zullen ze van 

buitenaf w tegengehouden  

 

Vroeger keken de US niet naar de kwaliteit van hun producten omdat ze goed verkochten. De Japanners deden 

dit wel → Japanners domineren nu de wereldmarkten. Edwards Deming leerde de Japanners deze controle op 

kwaliteit, maar de Amerikanen wilden het niet van hem aannemen. Pas recent zijn Amerikanen ook gaan 

focussen op kwaliteit.  
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= Deming Management method. Hieruit leren we dat de wetenschappelijke methode nodig is voor objectieve 

specificatie, kwantificatie, metingen, systematische analyses, probleem oplossing, hypothese testing, …  

 

Relevantie voor de klinische psychologie? parallel met het verhaal van de kwaliteitscontroles hierboven:  

• Klinische psychologie gaat over validiteit (cf. kwaliteit). De toepassing van de wetenschappelijke 

methode is de kwaliteitscontrole. 

• Net zoals de Amerikanen niet in kwaliteitscontrole geloofden, stellen psychologen zich ook vragen. Ze 

vinden bijvoorbeeld de 4 criteria van de eerste gevolgtrekking onrealistisch en niet haalbaar → 

zelfvervullende voorspelling en inderdaad falen, Deming en de Japanners negeerden kritiek en 

bewezen het tegendeel. Dat moeten we in de klinische psychologie ook doen.  

• Een ander argument tegen de wetenschappelijke standaarden is: men kan de standaarden ook wel 

wenselijk vinden, maar ze kunnen teveel kosten en onpraktisch zijn.  

 

Probleem van klinische psychologie: het heeft zichzelf te goed verkocht. Mensen verwachten teveel en gaan op 

zoek naar psychologen die beloven alles op te kunnen lossen. Dit is geen excuus voor valse of misleidende 

claims. De kwetsbaarheid zorgt er net voor dat het allemaal ethisch en verantwoordelijk moet gebeuren.  

 

MAAR: wat gebeurt er als we onszelf limiteren tot enkel wetenschappelijk bewezen behandelingen? → er is 

geen reden om ervan uit te gaan dat patiënten kwaad wordt gedaan als we invalide behandelingen gebruiken. 

Sterker nog, de afwezigheid van evidentie 7 van het tegendeel is een reden om ervan uit te gaan dat sommige 

invalide behandelingen eigenlijk goed zijn voor patiënten. Confrontatie met onzekerheid over de validiteit → 

door de eerste gevolgtrekking moet je onzekerheid reduceren via empirische evidentie. Behandelingen die nog 

niet getest zijn kunnen risico inhouden voor de patiënten en krijgen het label “experimenteel”.  

 

Clinici in opleiding zijn ook onzeker, ook als ze bewezen behandelingen gebruiken. En zelfs alles dat 

wetenschappelijk bewezen is (ook senior clinici), is gelimiteerd door de persoonlijke validiteiten en heeft een 

experimentele aanpak nodig om de validiteit te veranderen.  

 

Samengevat: de eerste gevolgtrekking: Clinici handelen als wetenschappers.  

 

Tweede gevolgtrekking: Opleidingen moeten van klinisch psychologen wetenschappers maken in hun 

denkwijze en handelswijze.  

 

Er is wel nood aan een beetje elaboratie bij deze gevolgtrekking. Het is niet volledig duidelijk wat de meest 

effectieve methode is om ze te trainen, want iedereen denkt daar anders over. De personen die 

wetenschappers trainen moeten daarom reflexief zijn, een wetenschappelijke aanpak gebruiken en hun 

training evalueren.  

 

4 belangrijke problemen:  

• Boulder Model: het doel van training (Wetenschappers – practicus) is misleidend: als wetenschapper 

en practicus synoniemen zijn, klopt de term niet en als het 2 verschillende doelen zijn (alternatieven of 

gewoon helemaal gescheiden) dan is het inconsistent met het manifest. Daarom moet het Boulder 

Model een doel van eenheid voor het trainen van klinische wetenschappers opstellen.  

• Het model moet de studenten niet voorbereiden op een particuliere job. Het gaat niet over de setting, 

maar hoe individuen functioneren in de setting. Ze moeten niet getrained worden als enkel 

psycholoog maar als een wetenschapper die elke job zou kunnen uitoefenen.  

• Er is teveel nadruk op de structuur en de vorm en veel te weinig nadruk op de functie en de 

resultaten:  
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Een goede wetenschappelijke training is rigide, onafhankelijk, flexibel in kritisch denken, succesvol in 

probleemoplossing, ... Hiervoor zijn geen checklists. Ze benadrukken te hard de verwerving van feiten 

en de demonstratie van competentie en specifieke beroepen. Ze zouden meer moeten focussen op 

het beheersen van wetenschappelijke principes en de demonstratie van kritisch denken.  

Tot nu toe is er geen valide basis voor wat de beste training is. Een focus op kennis is niet goed want 

de kennis in dit veld is primitief en verandert enorm snel. De training zou dan verouderd zijn. Totdat 

we iets gevonden hebben moeten we diversiteit aanmoedigen omdat je door middel van diversiteit en 

systematische evaluatie kan komen tot een goede methode.  

Onafhankelijk variabele zijn de programma karakteristieken. De afhankelijke variabele is hoe een 

programma presteert. We moeten naar dit laatste kijken en niet naar het feit of ze aan een lijstje 

voldoet.  

Richard Feynman: “Cargo Cult Science” = wetenschappen die geen wetenschappen zijn. De Cargo Cult 

mensen zagen vroeger dat er vliegtuigen landden met veel goede dingen in en doen er alles aan om 

weer vliegtuigen te laten landen, zoals goede landbanen maken, maar dit helpt allemaal niet.  

→ Er is vaak aandacht voor de vorm, maar een gebrek aan het begrijpen van de essentie. Men volgt bij 

klinische training vaak rituelen die geassocieerd zijn met de succesvolle productie van 

wetenschappers, maar dat helpt niet. Feynman: er mist wetenschappelijke integriteit. Hieraan moet 

gewerkt worden.  

• Om integriteit te hebben, moet je een wetenschappelijke integratie hebben van onderzoek, theorie en 

praktijk. Er moet dus gekeken worden naar alle settings en taken.  

 

Zo lang we niet te ambitieus geraken en ons standaarden niet hoger zetten, is er geen probleem. ‘Rate busters’ 

zijn die die niet meegaan met de bende en wel durven ambitieus te zijn. Die verandering zal komen. Sommige 

klinisch psychologen zullen veel belang hechten aan kwaliteit.  

 

Besluit:  

Je kan enkel als beroepsgroep beter worden door een sterke wetenschappelijke handelswijze. De 

gevolgtrekkingen zijn sterk gelinkt aan dat wat je zou willen op het moment dat je medicatie neemt. Je moet 

voor klinische psychologische hulp dus:  

• Weten wat je doet.  

• Weten waarom je het doet.  

• Het moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke conclusies.  

• Je moet zicht hebben op mogelijke nevenwerkingen of negatieve effecten.   

 

Zie Kritiek op EBP en gedachtenexperimenten in samenvatting.   
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3. ALGEMENE KLINISCHE 

VAARDIGHEDEN  
3.1 SITUERING 

 

Situering van gespreksvaardigheden is in het proces van hulpverlening. Vooral in begin 

stadia van therapie. Gespreksvaardigheden blijven altijd van belang, maar in het begin 

van de therapie zijn ze uiterst belangrijk en het meest relevante ding voor de opbouw 

van een relatie en diagnostisch instrument. Wanneer je bezig bent met het uitvoeren v/e 

behandeling, dan heb je meer de therapie specifieke technieken die je gaat aanwerven, 

dan krijg je meer de verschillen tussen de therapiescholen te zien. In het begin zijn de 

gespreksvaardigheden over de therapiescholen heen van belang.  

 

Stadia in hulpverlening, m.a.w. waar, wanneer en waarom gespreksvaardigheden 

gebruiken: 

• opbouwen v/e therapeutische relatie en exploratie problemen vanuit een 

cliëntperspectief 

o actief gaan luisteren, langs de kant van de cliënt zien waar het vast loopt  

o  medische benadering: o.b.v. de symptomen een diagnose stellen en 

bijhorende behandeling 

o in psychosociale hulpverlening ga je maximaal effectief zijn wanneer de 

persoon zelf betrokken is bij het leren kennen van wat er aan de is en het 

vormgeven van de oplossingen → je hebt motivatie nodig en deze gaat het 

hoogst zijn wanneer de persoon zelf kan zeggen wat er nodig is  

vb.: tegen vriendin zeggen van je moet A, B en C doen voor je slechte 

relatie, dan merk je dat zij dit niet allemaal braaf gaat doen  

o cliëntperspectief insteek: de persoon zelf is de persoon die het meeste 

weet van zichzelf en het beslissingsrecht heeft, wij gaan als therapeut niet 

zeggen wat die moet doen met bijvoorbeeld zijn werk, relaties, … 

• assessment expertperspectief 

o de vraag die gesteld wordt vanuit het cliëntperspectief (vb.: heeft mijn 

kind autisme of help ik verdrink in de verplichtingen van mijn job) ga je 

vertalen naar wat voor implicaties dit heeft naar assessment toe  

o wat moeten wij vanuit het expertperspectief gaan doen om het probleem 

te verhelderen en wat de stappen zijn die je hierbij moet gaan pakken  

vb.: meest betrouwbare en valide manier om een diagnose autisme vast te 

stellen  

• therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren v/e strategie 

o is er een behandeling nodig en hoe zou deze er moeten uitzien?  

o heel interactief proces 

• evaluatie en beëindigen  

o tussendoor evalueren of we gaat bezig zijn & naar het einde toe zien of de 

problemen voldoende verholpen zijn  

 

Diagnostiek/assessment: een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als 

bedoeling een zorg op maat te indiceren en te evalueren.  

• uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn context 
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• diagnostiek staat in dienst v/d behandeling = functionele diagnostiek: welke 

zaken hebben we nodig om in functie v/d vraag v/d cliënt opzoek te gaan naar 

behandelmogelijkheden, diagnostiek is geen oneindig proces waarbij je de 

perfectie moet nastreven, wat je wilt is voldoende duidelijke werkhypotheses 

stellen zodat je aan de slag kan met uw cliënt 

• in alle stromingen beginnen therapie met een stuk diagnostiek  

vb.: in psychotherapie vaak wel wat tijd voor vs. in crisis hulpverlening moet dit 

wat sneller gaan  

•  mogelijkheid tot classificatie 

 

Doelen eerste gesprek 

a) werkrelatie – vertrouwensrelatie installeren  

o nodig om vervolgens inhoudelijk de juiste informatie te krijgen  

o zonder vertrouwen krijg je niet de ‘lastige’ informatie of maar een deel, je 

moet dan eerst vertrouwen gaan winnen voordat je inhoudelijk kan werken  

o eerste gesprek vaak basis vertrouwen, maar als je er wat handig in wordt 

dan is deze relatie vaak makkelijker te installeren  

b) probleemverkenning 

o verkenning van de diagnostische vraag die jou wordt gesteld, wanneer 

mensen naar een psycholoog stappen kunnen zij heel andere vragen 

hebben vb.: help mij iets te begrijpen, help mij te veranderen, wat moet ik 

doen in een specifieke situatie 

o je moet het type vraag proberen te verduidelijken in eerste gesprek, in 

context daarvan doe je een eerste probleemverkenning  

o ‘Wat brengt je vandaag tot bij mij?’ 

c) eerste ordening problemen  

o binnen een eerste gesprek moet je vaak al wat de inschatting maken of die 

persoon bij jou op de juiste plaats zit voor de juiste hulp 

vb.: iemand met heel veel problematiek en nood aan zorg, binnen eerste 

sessies gaan kijken of het de juiste setting is om er aan te gaan werken  

o ordening van hoe de problemen in elkaar zitten, welke verschillende 

problemen er zijn, hoe die zich tegenover elkaar verhouden en wat de 

urgentie is van die verschillende problemen  

d) duidelijkheid verschaffen  

o wat zijn de mogelijkheden binnen deze context en waaraan kan de cliënt 

zich verwachten  

o vb.: cliënt gestuurd door justitie, dan gebeurd uw therapie binnen dit 

kader en dan moet je bijvoorbeeld ook terugkoppelen aan de justitie 

assistent en daar moet uw cliënt van op de hoogte zijn, spelregels best 

vanaf het begin zo duidelijk mogelijk maken  

o de hulpverlening starten op een manier zodat iedereen weet wat te 

verwachten vb.: koppel komt voor relatietherapie dan moet je uitleggen 

hoe dit werkt (samen naar therapie, apart komen, …?)  

e) issues die directe aandacht vereisen  

o er kunnen zaken zijn die direct al iets verlangen van jou als hulpverlener  

vb.: suïcide, kindermishandeling, afhaken van therapie, … 

o zaken die onmiddellijk jou aandacht vereisen om over na te denken wat je 

hiermee moet doen & of het voldoende veilig is om mensen na een eerste 

gesprek naar huis te sturen  
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o balans zoeken tussen belangrijke problemen serieus nemen en ook niet te 

snel reageren en overhaaste beslissingen maken = moeilijk  

vb.: iemand komt bij jou die erg psychotisch is, dit is niet iets voor binnen 

een privé praktijk  

 

Binnen een eerste gesprek moet dus heel veel gebeuren. Doelen waaraan je eigenlijk 

allemaal een beetje tegelijk wilt werken in het eerste gesprek. Het doen van goede 

eerste gesprekken is super relevant. In sommige teams worden diagnostische 

gesprekken en behandelingen uit elkaar getrokken. Aan de 'poort’ moet je de meest 

bekwamen mensen hebben, omdat het zo’n complex gegeven is. Vaak is behandeling iets 

makkelijker dan al deze doelen in het eerste gesprek proberen managen.  

 

Mensen komen met de vraag wat gaat hij/zij van mij vinden en gaat hij/zij mij kunnen 

helpen. Hier een aanzet tot geven is belangrijk, zodat mensen komen opdagen naar een 

2de gesprek.  

 

3.2 BASISHOUDING  

 

Basishouding gebaseerd op ‘client-centered’ therapie van Rogers 

• Roger heeft nagedacht wat de basiselementen zijn dat mensen nodig hebben voor 

groei en zelfactualisatie, binnen zijn denken realiseert dit zich op het moment dat 

er aan 3 basiscondities die groeibevorderend zijn voldaan wordt & deze 

basiscondities zijn over alle therapiestromingen heen terug te vinden  

• basisprincipe client-centered: iedereen heeft een inherente tendens om te streven 

naar groei, zelfrealisatie en zelfsturing  

• deze tendens realiseert zich wanneer individuen toegang hebben tot condities (in 

en buiten therapie) die groei bevorderen  

 

In therapie 3 condities nodig voor groei: 

1. empathie 

2. echtheid 

3. onvoorwaardelijke acceptatie 

 

Discussie over deze condities als voldoende voorwaarden voor verandering. In het 

cliënt-centerd denken ging men er vanuit dat deze 3 voldoende waren los van de 

problematiek. Later hier wat op terug gekomen, ook heel wat problematiek waarbij deze 

drie niet voldoende zijn om van de problematiek af te geraken. Eensgezindheid over de 

noodzaak van deze factoren, ze zijn altijd helpend.  

 

3.2.1 EMPATHIE 

 

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

thoughts, feelings and struggles from their point of view.” 

 

Mogelijkheden en bereidheid langs de kant van de therapeut om zich in te leven in het 

leven en de problematiek v/d cliënt vanuit het zichtpunt v/d cliënt. Is een belangrijke 

toevoeging, want in het dagelijks leven vaak empathie vanuit het eigen gezichtspunt en 

eigen beleving.  
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Belangrijke en noodzakelijke facetten 

1. intrapersoonlijke beleving door therapeut: zelf de inleving hebben als 

therapeut, lijkt evident, maar is het niet altijd bij cliënten die ver weg van jou 

staan  

2. communicatie door therapeut: op het moment dat je het intrapersoonlijk 

beleeft, maar dit niet communiceert dan heb je daar niks aan, je moet dus ook 

mogelijkheden hebben om dit te communiceren op een manier die zinnig en 

functioneel is  

3. receptie door cliënt: de mate waarin je empathisch overkomt hangt af van de 

mate waarin een cliënt hier iets mee kan doen  

 

Mensen verschillen in de mate waarin ze dit van nature doen. Toch zegt heel veel 

onderzoek dat intrapersoonlijke vaardigheden géén trait zijn. Iemand is niet onder alle 

omstandigheden altijd maar empathisch. Er zijn heel veel toestandsvariabelen die 

bepalen in welke contexten je meer of minder empathisch gaat zijn.  

 

 

Empathie per persoon verschillend. Afhankelijk van: 

• kenmerken cliënt  

o probleemgerelateerd/probleemongerelateerd 

o vb.: cliënt komt met verhaal dat ze haar baby van 2 jaar is verloren, is 

heel makkelijk om hier empathisch tegenover te zijn  

o met andere omstandigheden heb je totaal geen affiniteit en is het 

moeilijker om empathisch te zijn  

• kenmerken setting  

o bijvoorbeeld in crisishulpverlening moet je de situatie terug veilig maken 

en heb je geen tijd om heel lang te blijven hangen in empathie  

o noodzaak van directiviteit 

• interactie kenmerken cliënt & HV 

o bijvoorbeeld als je zelf al eens een echtscheiding hebt meegemaakt en uw 

cliënt komt naar jou met het verhaal van een echtscheiding dan is het 

makkelijker om je in te leven  

• leergeschiedenis HV 

o vaak vanuit eigen gezin dingen geleerd over hoe je met welke emoties 

omgaat en welke getolereerd worden, op basis hiervan kan je ook minder 

empathisch zijn wanneer mensen dingen doen die niet kloppen met jouw 

leergeschiedenis vb.: geleerd niet te veel babbelen en aan de slag, 

wanneer er iemand naar jou komt die aan het verdrinken is in de 

problemen en niks liever doet dan hierover babbelen wordt het moeilijk  

• levenservaring HV 

o hoe meer ervaring, hoe makkelijker  

• huidige levenssituatie HV 

o bijvoorbeeld wanneer je zelf last een burn-out hebt, midden in 

verbouwingen zit, … dan heb je minder ruimte om empathisch te zijn  

o stuk zelfreflectie en zelfzorg voor hulpverleners is heel essentieel, anders 

kan dit belemmerend worden op professioneel vlak  

vb.: je bent uw eigen werkinstrument, je legt uw gereedschapskist ook 

niet in de regen, verplichting als therapeut om voor jezelf te zorgen  
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Basishouding voor HV is mensen helpen zichzelf te helpen, uitgaan v/d autonomie v/d 

persoon vb.: vanuit empathie de cliënt niet zien als een zwak en te verzorgen persoon  

1. vooral willen begrijpen, verandering is niet noodzakelijk 

2. actief luisteren naar de cliënt; wat betekent een probleem in het leven  

3. concretiseren  

 

Hiervoor moet je zicht hebben op de zaken die problematisch gaan, maar ook op de 

sterke kanten v/e persoon. Op het moment dat je iemand vooruit wilt helpen is het 

meest interessante wat je kan doen er voor zorgen dat die persoon zichzelf voor uit gaat 

kunnen helpen. Je wilt dus vooral proberen begrijpen en niet direct veranderen.  

 

Is grootste valkuil voor beginnende psychologen: ze willen zo snel mogelijk werken naar 

verandering. Is vaak de manier om heel veel weerstand bij de cliënt op te roepen. Heel 

veel van die tips en tricks die je dan geeft hebben ze al vanuit hun omgeving gehad & als 

het echt zo simpel was dan zouden ze niet zo vast zitten zoals ze nu doen.  

 

Waarom heeft iets die betekenis gehad voor die persoon (bijvoorbeeld wanneer de kat 

sterf)? Geeft jezelf de kans om mee te stappen in de leefwereld van de persoon. Eén van 

de meest cruciale dingen die je gaat moeten gebruiken is concretiseren. Zorg eens dat ik 

mee goed kan verstaan wat dat betekent, beschrijf dat eens. Veel minder invullen dan je 

normaal zou doen en alles zo goed mogelijk laten uitleggen. Bijvoorbeeld ‘ik voelde me 

depressief’ kan betekenen ‘ik had een dipje’ of ‘ik wou er niet meer zijn’. De 

concretisering laat je ook toe om mee te voelen, vaak zit het mee voelen ook in de kleine 

details. Bijvoorbeeld een vrouw die uit een zeer dominante relatie komt waarin zij altijd 

erg onderdanig was vragen ‘heeft hij de sleutels van jou huis nog?’.  

 

Rust en ruimte nemen voor een gesprek. Als HV bewust zijn van problemen en 

pijnpunten.  

 

Empathie: inlevingsvermogen, heeft verschillende componenten:  

1. cognitief: kan je er een ‘filmpje’ bij maken? kan je het voor je zien? 

2. affectief: emotionele voelsprieten moeten aanstaan, moet je voor een stuk gaan 

ontwikkelen, vooral in situaties waar je geen affiniteit mee hebt, buikgevoel  

✓ disclaimer: boekgevoel nodig, maar wil niet perse zeggen dat uw 

buikgevoel waar is, altijd eerst geen afchecken  

✓ disclaimer: affectief meeleven betekent niet gaan samenvallen met de 

cliënt, bijvoorbeeld een cliënt heeft heel nare dingen meegemaakt dan 

moet jij dit niet tot in het puntje van jouw tenen ook gaan voelen  

3. gedrag: op het moment dat je empathisch meeleeft moet je dit ook in gedrag 

gaan ondersteunen  

 

Zowel in gedrag op de moment zelf (naar voren leunen, toon stem, …) als in breder 

gedrag gaan ondersteunen. Voorbeeld van breder gedrag is zeggen dat je tijd wil nemen 

voor de ernstige problematiek maar dan te laat komen of dit helemaal vergeten. 

Empathie kan dus zowel verbaal als non-verbaal worden gecommuniceerd. 

 

Mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar referentiekader eerder dan het 

eigen referentiekader. Vraagt heel veel flexibiliteit van de hulpverlener.  

 

Betekent denken met niet voor of over de cliënt. 
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Verbaal 

• toon verlangen om te begrijpen vanuit referentiekader cliënt (vragen, 

statements), soort basis nieuwsgierigheid  

• praat over wat belangrijk is voor de cliënt waardoor je vaker op het emotiespoor 

v/d cliënt terecht komt  

• refereer aan de gevoelens van de cliënt = primaire empathie 

• refereer aan impliciete boodschappen van de cliënt = additieve empathie 

vb.: vader zit er heel open bij, maar moeder zit er met gesloten armen, dan kan 

je gaan refereren als in ‘iets zegt mij dat de stap voor u naar hier u niet zo zit” 

 

Voorbeeld 

Cliënt: ‘Ik heb geprobeerd mijn vader te begrijpen, maar het lukt me niet.” 

Hulpverlener wel: “Kan je me uitleggen hoe dat voelt?” 

Hulpverlener niet: “Klinkt lastig hoor. Heb je dit met je moeder besproken?” 

 

Non-verbaal empathie communiceren → heel veel communicatie gaat non-verbaal  

• oogcontact 

• naar voor leunen  

• naar cliënt kijken  

• open arm positie 

 

Zaken die heel automatisch verlopen wil je bewust van zijn, zodat je ze in een specifieke 

situatie wat omhoog of omlaag kan doen. Verschillende situaties vragen verschillende 

houdingen. Je beschikt vaak al over heel wat zaken, maar je wil deze los van elkaar 

koppelen zodat je ze functioneel kan aanwerven in therapie.    

 

Matchen met non-verbaal gedrag van cliënt (spiegelen).  

 

3.2.2 ECHTHEID 

 

We willen dat je er zit als persoon. Zichzelf zijn zonder een rol te spelen. M.a.w. niet heel 

de tijd te sterk focussen op jouw rol als hulpverlener. Uiteraard moet je soms wel 

‘terugkeren’ naar deze rol in ernstige situaties, zoals een kind dat mishandeld wordt.  

 

Hulpverleners getraind om ‘professioneel’ te zijn, echtheid refereert naar mens zijn en 

samenwerken met cliënt. Draagt bij tot betere therapeutische relatie, omdat het de 

emotionele afstand kleiner maakt en je hierdoor meer zaken kan bereiken. Om maximaal 

effectief te zijn is het dus belangrijk om vooral te refereren naar het stuk menszijn. Als 

persoon emotioneel beschikbaar zijn en je laten raken in een gesprek. Dit is belangrijk 

voor je empathische vaardigheden, maar je gaat ook een krachtigere positie hebben om 

zaken te benoemen, te veranderen en om een steunende rol te spelen. Een 

levensverhaal vertellen aan iemand met een diploma die heel de tijd professioneel blijft is 

een andere ervaring dan het vertellen aan iemand die zich daardoor laat raken.   

 

Belangrijke facetten: 

1. rolgedrag 

2. congruentie 

3. spontaneïteit 

4. openheid 
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A) ROLGEDRAG VS. JEZELF ZIJN  

 

Echtheid wanneer rol, autoriteit en status niet over beklemtoond worden zodat je van 

mens tot mens spreekt. Bij hulpverlener die zich goed voelt bij cliënten en geen nood 

heeft een rol op zich te nemen om zich comfortabel te voelen.  

 

Teveel klemtoon op rol en positie kan overbodige emotionele afstand creëren en 

intimidatie van cliënt. Je kan er wel wat mee spelen, maar in mate van het mogelijk zo 

veel mogelijk van mens tot mens spreken. 

 

In het begin vaak een dynamiek waarbij de ene dominanter dan de anderen. Je gaat dan 

proberen de relatie gelijk te trekken. Niet de ene die over zijn problemen vertelt en de 

andere die zegt wat er moet gaan gebeuren. Jij bent als hulverlener niet degene die kan 

beslissen wat er gaat gebeuren. Je gaat moeten samen werken zodat de persoon zelf 

zichzelf beter kan helpen.  

 

B) CONGRUENTIE 

 

Woorden, gedrag en gevoelens van hulpverlener zijn consistent. Onder ogen zien van 

negatieve en positieve gevoelens in sessie en consistent gedragen. Anders risico op 

inconsistent gedragen als hulpverlener vb.: negatieve gevoelens niet uiten, maar wel 

afstandelijk reageren. Congruentie gaat over dat wat je zegt overeen komt met wat je 

voelt. Echtheid of congruentie is een belangrijke faciliterende conditie. 

 

Bijvoorbeeld een cliënt kan alleen maar over de problemen praten en gaat nooit opzoek 

naar oplossingen. Je kan dan aangeven dat het hier moeilijk mee hebt. Kan interessant 

zijn, misschien heeft de omgeving van de cliënt hier ook last van. Belangrijk om altijd op 

een constructieve manier het te melden.  

 

Cliënten hebben vaak veel ervaring met discrepante boodschappen en detecteren dus 

incongruentie. Bijvoorbeeld de ouders zeggen dat ze u graag zien, maar maken heel 

weinig tijd. Discrepantie verbaal/non-verbaal. Wanneer mensen incongruentie detecteren 

ontstaat er een stukje wantrouwen.  

 

In de klinische praktijk zie je dit ook. Bijvoorbeeld een cliënt komt vijf keer te laat en je 

zegt dat het geen probleem is, maar vanbinnen heb je er wel last van. Daarom belangrijk 

om na te kijken welke gevoelens opgeroepen worden door acties of het verhaal van de 

cliënt en hoe je hier op een eerlijke en helpende manier kan in staan.  

 

Beginnersfouten: te vroeg te empathisch, te vroeg prijzend. Bijvoorbeeld zeggen dat je 

het heel knap vindt dat ze de stap naar u hebben gezet op het moment dat je nog niks 

hebt gehoord waardoor dit knap zou zijn. Je bent te vroeg prijzend, wanneer je dit 

eigenlijk nog niet voelt. Bijvoorbeeld te vroeg zeggen ‘oh wat erg’ wanneer je dit nog niet 

voelt, dan ben je te vroeg te empathisch. Hierdoor krijg je de congruentie v/d 

autoverkoper: ‘u hebt echt fantastische smaak dat u voor dit model gaat’.  

 

 



106 
 

C) SPONTANITEIT 

 

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

artificieel gedrag. Met tact omgaan met cliënt zonder over alles bedachtzaam te zijn. 

Kracht om aan de cliënt te tonen dat je er ook bent als persoon. Is bij heel veel cliënten 

waarbij je een belangrijke steunfiguur bent en soms nog de enige steunfiguur bent erg 

belangrijk en essentieel. Ze kunnen hier veel aan hebben.  

 

Is altijd een afweging. Bijvoorbeeld je bent iemand met een gevoel voor humor, dat kan 

aanwezig zijn in de hulpverlening, maar je moet dit gaan afstemmen in functie van de 

cliënt, waar je in het proces zit en of er al vertrouwen is.  

 

Betekent niet dat hulpverleners elke gedachte/gevoel moeten verbaliseren. Je gaat 

nadenken wat hier zinnig is in functie van het proces van jouw cliënt.  

D) OPENHEID & ZELFONTHULLING 

 

Openheid is nog een laagje dieper dan spontaniteit: laten zien wie je zelf bent. 

Vaardigheid om open te zijn over zelf. Eerder complexe vaardigheid die met 

voorzichtigheid moet worden gebruikt. Gaat over elke informatie over zich zelf die de 

hulpverlener aan de cliënt doorgeeft. 

 

Moet altijd in functie van de setting en de problematiek waarmee je werkt. Bijvoorbeeld 

bij milde klachten kan je prima open zijn over jezelf en bijvoorbeeld over jouw 

gezinssituatie. In een heel zware derde lijnbijstand waarbij je bijvoorbeeld werkt met 

daders van seksueel misbruik, ga je natuurlijk veel voorzichtiger moeten zijn met wat je 

over jezelf onthuld.   

 

Meestal kiest hulpverlener om verbaal iets over zelf te vertellen, maar er is ook een 

continue stroom van non-verbale info over zichzelf, waarvoor minder ‘gekozen’ wordt. 

 

Filosofie dat we allemaal mensen zijn die het hier een beetje proberen uit te zoeken. 

Openheid over jezelf kan er voor zorgen dat de cliënt niet het gevoel heeft dat hij nu 

eens al zijn problemen moet uitleggen aan de perfecte hulpverlener die altijd alles voor 

elkaar heeft.  

 

Zelfonthulling: term gereserveerd voor het moment waarop je heel bewust kiest om 

een stukje informatie over jezelf te delen in functie van de therapie.  

• soort informatie over zelf kan variëren  

o demografisch versus persoonlijk 

o positief versus negatief 

• voor dat je iets vertelt altijd jezelf afvragen: in functie van wie ben ik hier iets aan 

het vertellen & het antwoord moet altijd zijn in het belang van de cliënt, vanuit 

het idee dat de cliënt hier echt mee aan de slag kan en er iets mee is  

• persoonlijke informatie: vaak gevoelens parallel aan gevoelens cliënt 

→ geen opbod doen of iets dat veel lager is in emotionele intensiteit  

o “Ik voel ook niet alleen positieve gevoelens t.a.v. mijn kinderen.” 

o “Ik ben ook wel eens verrast geweest door de sterk positieve gevoelens die 

ik had t.a.v. een goede vriend.” 
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• positieve informatie over zelf: persoonlijke sterkten, succeservaringen  

o “Ik tracht wel eerlijk te zijn tegenover anderen, als er iets is, zeg ik dat op 

een tactvolle manier.” 

• negatieve informatie over zelf: persoonlijke grenzen en beperkingen, 

faalervaringen, situaties waarin ongepast werd gedragen  

o “Ik heb het vaak ook moeilijk met beslissingen nemen zonder advies van 

anderen.” 

 

Redenen om zelfonthulling te gebruiken: 

a) open en faciliterende sfeer creëren (hulpverlener is gevoelig en warm) 

b) reduceren van afstand t.a.v. cliënt 

c) zelfonthulling of expressie gevoelens bij cliënt bevorderen  

d) perceptie op probleem en gedrag bij cliënt veranderen, nieuw perspectief bieden 

nodig om doel te bereiken  

 

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

• gaat niet om wel of niet 

• breedte: cumulatieve mate waarin info wordt gegeven (zeker niet te vroeg doen), 

moderaat beter dan veel (indiscreet, teveel met zelf bezig, nood aan therapie) of 

weinig (afstand)  

• duur: tijd die wordt gespendeerd 

o teveel geeft te weinig tijd aan cliënt en kan therapie verstorend werken 

o capaciteit cliënt om iets uit zelfonthulling te halen (! Welzijn cliënt) 

 

3.2.3 ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE 

 

= unconditional positive regard: vaardigheid om cliënt te appreciëren als een persoon 

met waarde en waardigheid.  

 

Belangrijke functie in uitbouw therapeutische relatie 

1. wil om met cliënt te werken  

2. interesse in cliënt als persoon  

3. acceptatie cliënt 

 

4 componenten: 

1. betrokkenheid tonen t.a.v. cliënt 

2. inspanning doen om cliënt te begrijpen  

3. onvoorwaardelijke aanvaarding 

4. warmte uitdrukken en nabijheid 

A) BETROKKENHEID 

 

Wil om met cliënt te werken en interesse om dit te doen. Basis: op tijd zijn op afspraak, 

tijd vrijmaken voor cliënt, privacy voor cliënt reserveren, vertrouwen respecteren, … . 

Deze basis klinkt simpel, behalve op het moment dat je 60 cliënten hebt en je voor de 

uitdaging staat om hieraan te voldoen. Gevorderde aspect: mensen die het heel zwaar 

hebben, het gevoel hebben dat ze bij jou terecht kunnen. Zeker wanneer jij de enige 

bent die de cliënt nog heeft. Betrokkenheid een heel krachtig medium. Barrières zijn 

gebrek aan tijd en gebrek aan oprechte zorg/bezorgdheid. 
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B) BEGRIP 

 

Cliënt voelt zich gerespecteerd in de mate dat hij/zij voelt dat de hulpverlener probeert 

te begrijpen en bezorgd is rond problemen. Eerste manier hiervoor is door empathie te 

tonen, vragen te stellen die informatie onthullen die belangrijk is voor de cliënt, 

commentaar te geven die interesse in begrip cliënt ondersteunen.  

 

M.a.w. respect hebben voor wat de cliënt belangrijk vindt. Het is dus belangrijk om de 

informatiestroom van de cliënt te volgen. Je gaat dit doen in de mate van het mogelijke. 

Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld wanneer iemand verteld dat haar man de 

kinderen soms slaat en dan verder gaat naar een ander onderwerp.   

 

Actief luisteren ook belangrijk medium om begrip te communiceren: parafraseren en 

reflecteren. Belangrijke toegangspoort om te komen tot het meer brede concept van 

aanvaarding.  

 

C) AANVAARDING  

 

Door te gaan luisteren naar de intenties en bedenkingen van de persoon, krijg je heel 

vaak de redenen waarom mensen bepaald problematisch gedrag stellen. Iemand kan 

bijvoorbeeld heel agressief uit de hoek komen, dit gedrag keur je niet goed, maar 

wanneer je de achterliggende redenen weet kan je veel beter begrijpen waarom dat 

gedrag er is & dit is de weg naar aanvaarding. Je vertrekt van de attitude om gedachten 

en gevoelens van uw cliënt niet af te keuren. Kan ik mij onvoorwaardelijk inleven? Niet 

veroordelend?  

 

Je wilt je inleven langs de ene kant, maar ook niet samenvallen met het verhaal van de 

cliënt. Bijvoorbeeld een cliënt vertelt over harde jeugd en hoe hij/zij de kinderen soms 

een tik geeft. Je wilt je inleven langs de ene kant, maar ook vanop een afstandje kijken 

of dit wil oké is. Je kan heel veel naar gedrag gaan rationaliseren, wilt niet zeggen dat je 

hier als therapeut mee in moet gaan.  

 

Wel altijd proberen te begrijpen: waarom zien we wat we zien? Belangrijk om na te gaan 

hoe je hier bij voelt. Nakijken of het klopt en klopt dit voor mij? Je hebt bijvoorbeeld een 

cliënt die racistische en homofobe uitingen doet. Nadenken of je je oké voelt om met die 

persoon te werken. Als iemand dit doet en je kan die niet meer onvoorwaardelijk 

beluisteren, gaan zien hoe je hier mee verder moet. M.a.w. de hulpverlener moet 

(covert) gedachten/gevoelens rond cliënt bij zichzelf nagaan (comfortabel voelen). 

 

Bijvoorbeeld bij daders van seksueel geweld die zeggen dat ze het echt wel wou of dat hij 

weet wanneer een vrouw twee keer nee zegt dat ze de derde keer ja zegt. Bij deze zaken 

denk je ‘pardon?’, gaan kijken in welke mate je bereidt bent om het verhaal te 

beluisteren langs de kant van de cliënt, zodat je kan gaan kijken waaraan je kan werken 

in therapie. Jezelf de vraag stellen of je dit wilt. Zijn beslissingen die je zelf moet maken.  

 

Moeilijkheid om persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen. Je kan je misschien 

bijvoorbeeld heel goed verplaatsen in wat een coming out betekent in een Vlaamse 

context en minder in andere culturele contexten. Je hoeft het niet perfect te weten, maar 
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dan ga je wel moeten zorgen dat je het laat uitleggen wat dat betekent zodat je goed 

mee bent wat de impact ervan is. Hulpverlening verschilt van andere sociale interacties.  

 

Ga uit van de goede wil van de cliënt. Mensen kunnen domme en slechte dingen doen die 

niet vanuit slechte intenties zijn. Vanuit intenties niveau zie je heel vaak dat dit niet 

vertrekt vanuit een hele nare instelling. Zo is weerstand bijvoorbeeld geen teken van 

kwade wil. Bijvoorbeeld een vader met een ernstig alcohol probleem en jonge kinderen 

die in het spel zijn. Het stuk dat je voelt langs uw kant van ‘verdomme waarom blijf je er 

niet af’ voor jezelf herdefiniëren als een problematiek die heel erg moeilijk is om mee te 

stoppen.  

 

Niet te snel oordelen, niet beoordelen, niet eigen waarden opdringen. Is iets dat we in 

het dagelijks leven wel doen. Bijvoorbeeld iemand die tot een politieke strekking behoord 

die je niet kan uitstaan, hoort logisch niet in jouw vrienden groep. In therapie hier niet te 

snel over oordelen en het gezichtspunt v/d cliënt proberen in te nemen.  

→ NIET onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van cliënt serieus nemen en 

cliënt helpen eisen aan zichzelf te stellen  

 

Voorbeeld: 

CL: “Ik ga volgend seizoen meedoen aan Temptation Island!” 

HV: ??? → is jouw waardensysteem en niet perse wat de cliënt ervan vindt & kijken wat 

voor zaken die stap voor jouw cliënt met zich meebrengen (positief en negatief) 

 

CL: “Ik weet niet meer wat ik met hem moet doen. Niks helpt. Ik heb gehoord  

dat bachbloesems helpen tegen depressie. Misschien moet ik dat eens  

proberen.” 

 

HV niet: “De effectiviteit van bachbloesemtherapie is nog niet echt aangetoond en 

bovendien lijkt de therapie vooral te werken owv het placebo-effect. Je verbetert omdat 

je er in gelooft, maar eigenlijk is het een effect van spontaan herstel.” 

HV wel: “Het klinkt alsof je heel erg begaan met de depressie van je zoon en dat je 

daarbij op heel wat frustraties botst. We gaan het zo meteen hebben over de voor- en 

nadelen van bachbloesemtherapie en andere mogelijke interventies. Ik zou eerst graag 

wat meer horen over je zoon zodat ik zijn problemen beter kan proberen begrijpen.” 

 

D) WARMTE EN NABIJHEID 

 

Warmte 

• zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct, 

maar therapeutisch impotent (Goldstein, 1986) 

• warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling 

• warmte lokt warmte uit (! vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige cliënten) 

 

Nabijheid 

• wanneer nabijheid niet aanwezig is in therapeutische relatie, is er van beide 

kanten onzekerheid: desinteresse, opgekropte gevoelens, defensiviteit, irritatie 

• dingen bespreekbaar maken die je in het hier en nu ziet gebeuren, doe je in 

reguliere conversaties vaak niet vb.: klopt het dat het hier weer aan het gebeuren 

is dat het eigenlijk niet gaat maar je toch verder gaat, ik zie je de emoties bijna 

wegslikken?  
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• bij nabijheid reflecteert hulpverlener op gedachte, gevoel, gedrag van (1) 

hulpverlener of (2) cliënt of (3) de relatie 

• nabijheid is niet een doel op zich, maar een middel in opbouw therapeutische 

relatie 

 

Hulperverlener nabijheid: blij u te zien; sorry, ik kan niet goed volgen laten we het 

nog eens overlopen; … 

 

Cliënt nabijheid: je lijkt zenuwachtig en wat onwennig om rond dit onderwerp te 

praten; je lacht nu, je moet er heel blij om zijn; … 

 

Relatie nabijheid: ik ben blij dat je dat met mij kan delen; ik heb het gevoel dat we 

ergens geraken vandaag; …  

 

Nabijheid bruikbaar bij overdracht (wanneer ene cliënt bepaalde gevoelens op jou 

projecteert) en tegenoverdracht (wanneer jij bepaalde gevoelens hebt op basis van wat 

de cliënt aangeeft). Is een goede techniek om zaken bespreekbaar te maken.  

• twijfel bij cliënt  

vb.: het voelt aan alsof je je woorden wikt en weegt  

• vijandigheid, irritatie, boosheid 

vb.: ik voel me behoorlijk geïrriteerd omdat je niet op de afspraak verschijnt 

• aantrekking 

vb.: 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 

vb.: op dit moment heb ik de indruk dat we vastzitten  

• spanning 

vb.: ik ben er me van bewust dat we nu beiden met een vervelend gevoel zitten  

 

3.3 LUISTERVAARDIGHEDEN  

 

Luistervaardigheden dienen om bovenstaande zaken in de praktijk te verwezenlijken. Op 

het moment dat je jouw luistervaardigheden goed inzet, heb je al veel zaken in handen 

om empathisch enzovoort te zijn.  

 

3.3.1 WAAROM LUISTEREN BELANGRIJK IS 

 

BASISREGEL I: om een dynamische gesprekspartner te vormen dien je dynamische 

luistervaardigheden te ontwikkelen 

 

Hoe beter jouw luistervaardigheden, hoe meer mensen jou gaan percipiëren als een 

aangename gesprekspartner. Is in hulpverlening iets heel anders dan ‘gewoon luisteren’.  

 

Ons verlangen om gehoord te worden  

• wat is er leuk aan fijne gebeurtenissen? is altijd in relatie tot een ander 

vb.: wanneer je geslaagd bent voor al uw vakken wil je direct iemand bellen  

• we staan te weinig stil bij luisteren  

• veelvuldige confrontatie met mensen die niet luisteren (ook wij) 
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o eerder regen dan uitzondering (“alles ca va?”) 

o hoe reageren bij heftige emoties: nog slechter luisteren bij heftige 

emoties, we gaan dan vaak een beetje over tot de ‘reparatiereflex’, de 

persoon een beetje opbeuren, zaken doen die heel weinig te maken 

hebben met echt luisteren vb.: bij een relatiebreuk, wanneer iemand zegt 

dat die er niet meer wilt zijn, …  

• het is pijnlijk als mensen niet luisteren 

→ effect is sterker bij belangrijke anderen (partner, familie en vrienden) 

 

3.3.2 WAAROM WE NIET LUISTEREN 

 

BASISREGEL II: je bent een egoïst en je luistert slecht  

 

Over het algemeen wat wij doen in relaties is voor onszelf 

vb.: een vriendin troosten na een break up & deze reparatiereflex is voor onszelf zodat 

we van die nare situatie afzijn en niet voor haar  

vb.: vragen aan iemand hoe zijn vakantie was en ondertussen afwachten om jouw 

verhaal te vertellen, niemand luistert en wacht op zijn beurt  

→ is niet erg en normaal, maar kan niet in de hulpverlening  

 

Belangrijke functie van luisteren  

• informatie verzamelen  

• bearing witness: getuigen hebben van iemand die jouw worstelingen ziet, 

geheimen delen die je altijd voor jezelf hield en nog altijd het schaamrood op je 

wangen brengen, beluisterd worden is hier dan erg belangrijk  

o steun  

o helpen heftige emoties te hanteren (containment) 

o opluchting  

• gehoord worden is serieus genomen worden → hoor je mensen niet en geef je 

mensen enkel advies (ook al is dit erg goed advies) dan krijg je weerstand en 

discussie, kans heel klein dat mensen jouw advies gaan opvolgen   

• geruststellen  luisteren: de scherpe rand van emoties weghalen doe je in functie 

van jezelf, geruststellen doe je voor jezelf, moeilijk emoties tolereren en gewoon 

laten zijn is erg moeilijk  

 

Waarom luisteren mensen niet/slecht? 

Verschillende redenen voor niet luisteren: 

• de worsteling om onze eigen noden opzij te zetten (eerste ervaringen als 

therapeut!): het verhaal van de andere roept zaken in jou op waardoor je ook de 

nood krijgt om te gaan communiceren, je moet deze nood opzij kunnen zetten om 

echt te kunnen luisteren  

• therapie = eerst luisteren dan veranderen → door eerst te luisteren creëer je de 

bereidheid van de cliënt om zaken te kunnen zeggen over hem/haar en te kunnen 

helpen veranderen, m.a.w. hoe meer je gaat proberen te veranderen, hoe minder 

je gaat kunnen veranderen = paradoxaal  

• niet zwijgen: let op luisteren is in functie van één persoon 

• vaak semi-luisteren: medeleven, zwijgen maar niet aandachtig, adviserend 
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3.3.3 HOE KAN IK BETER LEREN LUISTEREN  

 

BASISREGEL III: luisteren kan je leren/trainen  

 

Hoe kan ik beter luisteren?  

 

Verschillende niveaus van luisteren  

• aandachtig luisteren: inhoudelijk het verhaal goed kunnen volgen en dit ook in 

communicatie overbrengen  

• empathisch luisteren: stap verder, luisteren naar moeilijke en lastige verhalen en 

luisteren naar de emoties die je hoort en de betekenis van bepaalde zaken, 

luisteren op een manier waardoor je opzoek kan gaan naar de emotionele 

betekenissen  

→ luisterresponsen  

 

Niet-selectieve 

luistervaardigheden 

 

Non-verbaal gedrag 

Aandachtgevend gedrag  

Verbaal volgen  

Gebruik van stilte (als je emoties wil binnen 

een gesprek en je wilt de beleving dan moet 

het gesprek op een rustig tempo gaan, 

mentale ruimte om je te kunnen inleven = 

stilte tolerantie) 

 

Selectieve luistervaardigheden 

= al selectie maken op welk deel v/d 

boodschap je ingaat  

Vragen stellen  

Parafraseren van inhoud  

Parafraseren van gevoel 

Concretiseren 

Samenvatten 

 

Regulerende vaardigheden  

 

Opening gesprek 

Begincontact sluiten  

Terugkoppeling naar doel 

Situatie verduidelijken  

Hardop denken  

Gesprek afronden  

 

  

 

Bij alle verschillende luisterresponsen is het 

belangrijk om er over na te denken als uitzender 

en ontvanger. Wanneer uw cliënt boodschappen 

uitzendt werk je als therapeut als ontvanger van 

die boodschappen (1). De therapeut moet de 

boodschap van de zender afwegen wat relevant is 

en wat niet. Je gaat uit bredere boodschap een 

selectie/keuze maken naar wat je gaat terug 

geven aan de cliënt (2). O.b.v. die selectie gaat de 

therapeut denken hoe hij dit terug gaat geven aan 

de cliënt. De manier waarop je dit vorm geeft gaat 

bepalen welke boodschap naar de cliënt gaat. De 

cliënt gaat dan een boodschap van jou ontvangen (3).  
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Is interessant omdat je binnen de communicatie heel wat facetten hebt die goed en 

minder goed kunnen gaan. Een therapeut kan bepaalde facetten van het verhaal v/d 

cliënt meer waarden geven, waardoor de cliënt hier ook meer over gaat praten. Hierdoor 

gaat de therapeut bepaalde zaken missen of specifieke dingen ontlokken langs de kant 

v/d cliënt (4).  

 

Wanneer je bijvoorbeeld altijd zegt ‘kan je daar wat meer over vertellen?’ dan wordt de 

cliënt heel erg aangemoedigd om heel erg op problemen in te gaan. Wanneer de 

therapeut vooral gesloten vragen stelt, gaat de cliënt erg op die gesloten vragen afgaan 

en aangeleerd krijgen om altijd kort te antwoorden. Door de vraagstelling v/d therapeut 

gaat de therapeut meer of minder moeten werken (gesloten of open vragen). Stel dat je 

bijvoorbeeld een therapeut hebt die heel empathisch is, dan kan een cliënt hier wel of 

niet voor openstaan. Hier ga je als hulpverlener heel bewust mee moeten omgaan. Als je 

bepaald gedrag van de cliënt ziet (vb.: heel de tijd maar door babbelen), moet je zien 

waaraan dit ligt binnen de communicatie. Bewust van zijn zodat je in het proces zaken 

anders kan aanpakken.  

 

De cliënt gaat ook zaken terugkoppelen aan de therapeut (5). Bijvoorbeeld wanneer de 

therapeut zegt ‘amai je hebt een moeilijke jeugd gehad’ kan de cliënt terugkoppelen dat 

dit voor hem niet zo moeilijk was. Gaat over de continue wederzijdse beïnvloeding. 

 

3.3.4 NIET-SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN  

 

Opening gesprek & begin contact 

• jezelf voorstellen (vb.: handdruk) & uitgangsposities schetsen (hoe aangemeld: 

huisarts, zelf gebeld, juridische setting, … ?) 

• ook niet te veel informatie over exacte manier van samenwerking: cliënt aan de 

gang zetten → voorkeur deel te doen op het einde v/h gesprek 

 

Niet-selectieve luistervaardigheden + aandachtgevend 

• non-verbaal gedrag 

• verbaal volgen 

• gebruik van stilte 

 

Door luistervaardigheden word je als cliënt erg uitgenodigd om te gaan spreken. Gebeurd 

zonder dat je als therapeut heel veel uitleg geeft over wat je vandaag gaat doen 

enzovoort. Is niet echt nodig op het moment dat je het verhaal van de cliënt gaat 

exploreren.  

  

3.3.5 SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN  

VRAGEN STELLEN  

 

Doelstellingen: 

• cliënt aanmoedigen om meer te vertellen  

• accuraatheid checken van wat je als HV hoort via model van zender en ontvanger, 

als je dit te weinig doet (concretiseren) dan ga je zelf te veel invullen  

• vage, onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleer conclusies te trekken  
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Door het verhaal zo te volgen, zorg je er voor dat je een veel actievere rol speelt. 

Hierdoor ga je het ook beter onthouden. Jouw eigen hoofd laten meedraaien en vragen 

stellen, zorgt er voor dat je de informatie actiever verwerkt dan als je een minder actieve 

rol speelt.  

 

Vier stappen: 

1. inhoud (non)verbale boodschappen identificeren (wat zegt cliënt) 

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

3. open of gesloten vraag 

• beginnersfout: veel gesloten vragen en dus zelf veel werk doen en weinig 

ruimte om de boodschap v/d cliënt te verstaan  

4. een gepast begin formuleren (zien, horen, voelen) 

• als je vragen stelt is het niet slecht om te weten dat verschillende type 

vraagstellingen verschillende types reactie uitlokken  

• bij wat en hoe vragen krijg je veel beschrijvingen  

• waarom vragen, vragen een verantwoording, dit beginwoord proberen te 

vermijden in het begin, want zit een impliciete veroordeling is  

5. ga effectiviteit vraag na, m.a.w. in welke mate kan iemand iets met jouw vraag  

 

Voorbeeld: 

 

PARAFRASE 

 

Het dicht bij de cliënt blijven en de cliënt zijn haar boodschappen terug geven is de 

spiegelende functie die we hebben als hulpverleners. In heel wat contexten wil je de 

persoon helpen denken rond zijn problemen. Jij moet niet de oplossing verzinnen. Hoe 

meer de oplossing vanuit de cliënt komt, hoe liever je het hebt. In heel moeilijke 

situaties als je hier zelf over nadenkt kom je vaak in dezelfde loops terecht. Wanneer je 

dat met iemand die er echt in geïnteresseerd is gaat kaderen, woorden voor gaat zoeken 

en jou helpt, dan zie je heel vaak dat de cliënten zelf al op heel wat nieuwe 

mogelijkheden stuiten. We blijven dus binnen de parafrase en gevoelsreflectie dicht bij 

de cliënt zodat wanneer die het voor het eerst bespreekt zaken terug krijgt v/d therapeut 

(eigen verhaal in andere woorden) zodat hij er op een andere manier vanop een afstand 

naar kan kijken en nieuwe inzichten kan hebben.  

 

Boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief – parafraseren) en gevoel (affectief – 

reflecteren) 

vb.: Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en 

verdrietig zijn. Ik denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen?  

• inhoudelijke parafrase: je bent aan het overwegen om het uit te maken  

• gevoelsreflectie: je hebt veel schrik van wat er gaat gebeuren  
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Het is niet zo dat je altijd heel de tijd emoties moet gebruiken. Je kan hier een beetje in 

kiezen. Wanneer je bijvoorbeeld ziet dat er in een gesprek geen emoties zijn, is het 

handig om hiermee te gaan exploreren. Wanneer iemand bijvoorbeeld al een halfuur zit 

te wenen, ga je dit niet zitten aanmoedigen met nog meer gevoelsreflectie. Je wilt in 

functie van waar je zit in een gesprek kunnen kiezen welke je gebruikt.   

 

Doelstelling: 

• cliënt helpen focussen op inhoud van boodschap 

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

 

Selectieve aandacht aan inhoud boodschap. Belangrijkste inhoud herformuleren in 

woorden HV. Verschilt van herhalen. Hierdoor is je hoofd meer mee en kan je aftoetsen 

bij de cliënt in hoeverre je mee bent. Bijvoorbeeld wanneer en cliënt zegt dat haar man 

een klootzak is, kan je zegge ‘een klootzak?’ maar je kan ook zeggen ‘ik hoor je zeggen 

dat je man een absolute rotzak is’ waardoor de cliënt verder vertelt “ja, want …’. 

Wanneer de interpretatie van wat je gezegd hebt niet oké is, kan de cliënt ook geen 

bijsturen.  

 

Stappen: 

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

2. identificeer inhoud (welke situatie, persoon, object of idee werd besproken?) 

3. gepaste beginzin ontwikkelen (let op sensorische taal) 

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

5. effectiviteit nagaan  

 

Voorbeeld: 

 
 

Voorbeeld: 
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REFLECTEREN VAN GEVOEL  

 

Voegt emotionele toon toe. Belangrijke manier om empathisch te zijn en om bij de 

gevoelsstroom v/d cliënt te komen. Er zijn heel veel verschillende doelstelling. 

Gevoelsreflecties kunnen ingezet worden vanuit een heel breed scale aan doelstelling. 

 

Doelstelling: 

• cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten  

o is in dagdagelijkse situaties niet zo, mensen gaan dan vaak emoties uit de 

weg  

• cliënt gevoelens meer intens te laten beleven  

o bij lastige gevoelens staan we vaak niet zo lang stil 

o we weten dat we bijvoorbeeld kwaad of verdrietig zijn, maar niet perse wat 

hier allemaal onder zit 

o soms vertellen mensen inhoudelijk dingen zonder veel gevoel, maar als hv 

merk je tussen de regels wel veel gevoelens, interessant in bewustwording 

van de cliënt  

• cliënt helpen om meer bewust te zijn v/d gevoelens die hem/haar domineren  

• cliënt helpen gevoelens te herkennen en ermee om te gaan  

• cliënt helpen verschillende gevoelens van elkaar te onderscheiden  

o differentiëren van emoties heel belangrijk 

o negatieve gevoelens kunnen heel veel waarden hebben indien ze 

voldoende gedifferentiëerd zijn  

o bijvoorbeeld na een relatiebreuk zeggen dat je het ‘klote’ vindt, hier kan je 

weinig mee doen, op het moment dat je dit minder diffuus maakt heb je 

heel veel verschillend facetten waardoor je iets kan gaan doen  

 

Voorbeeld: 

 
 

Voorbeeld: 
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Reflecteren is een moeilijke vaardigheid. Parafraseren van inhoud is makkelijker.  

Emoties zijn niet altijd goed te herkennen en er is niet altijd toestemming om dit te 

benoemen. 

 

Stappen in reflecteren: 

STAP 1: Luisteren naar aanwezigheid gevoelens 

• luister naar affectieve woorden in boodschap cliënt. 7 grote categorieën 

gevoelens: woede, angst, onzekerheid, verdriet, geluk, sterkte en zwakte 

• van belang om te weten dat we een onwaarschijnlijk breed jargon voor emoties 

hebben, als klinisch psycholoog moet je dit goed onder de knie hebben om de 

emoties juist en heel specifiek te labelen, sommige mensen kunnen dit zelf, maar 

bij andere mensen maakt dit wel een groot verschil met wat ze met uw 

gevoelsreflectie kunnen vb.: verschil tussen teleurgesteld en verraden voelen door 

een vriend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoties werken als toverballen. Wanneer je met iemand de tijd neemt om hier over te 

reflecteren, ga je zien dat er allerlei kleurschakeringen zijn die beginnen opduiken. Dit 

gebeurd alleen maar als er voldoende tijd en ruimte voor is en dat je brutaal genoeg bent 

om bij die emoties te blijven. Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat die zich slecht voelt, 

mag je niet zomaar zeggen ‘ik begrijp dat’ maar moet je vragen ‘wat is dat dan dat slecht 

voelen?’. Je moet bij die emoties kunnen blijven en afstappen van onze reguliere 

gespreksnormen.  

 

STAP 2: Emotie uit non-verbaal gedrag detecteren. Dit geeft heel veel prijs over hoe we 

ons voelen. In het begin wat moeilijker omdat je de prijs nog niet goed kent, dan doe je 

dit best in vragende vorm.  

 

STAP 3: Verbaal teruggeven emoties, in eigen woorden HV 

• woordkeuze is zeer belangrijk 

• niet enkel type emotie, ook intensiteit (nogal, sterk, eerder, …) moet matchen 

vb.: een kleine stressor niet beschouwen als een iets heel groots 

vb.: bij het overlijden van haar baby niet zeggen ‘was een beetje erg’ 

 

STAP 4: Start reflectie met gepaste opening: niet te stellig zodat cliënt kan corrigeren 

(vooral in het begin, wanneer je iemand goed kent, kan de voorzichtigheid verminderen) 

• het lijkt alsof je … voor mij is het duidelijk dat … 

• het klinkt alsof … ik hoor je zeggen … 

• ik kan je woede voelen, je voelt de woede nu, … 
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STAP 5: Context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven (contextualiseren) 

 

STAP 6: Ga effectiviteit reflectie na  

• complexer dan bij parafrase, voor een heel deel van uw cliënt is dit alles behalve 

evident, bijvoorbeeld sommige cliënten kunnen er weinig mee & dan ga je uw 

manier van zaken benoemen daaraan moeten gaan aanpassen  

CONCRETISEREN  

 

Uiterst belangrijke vaardigheid. Samengesteld uit eerdere vaardigheden.  

 

Doelstelling: 

• begrijpen unieke facetten van een persoon in de relevante context 

• verduidelijking van ambiguïteit 

• scherper zicht voor HV en CL 

 

Aspecten: gedrag, gedachten, gevoelens, reacties, antecedenten en consequenties 

 

Hoe? 

• “Kan je een voorbeeld geven?” 

• “Wat bedoel je precies met…” 

 

Zelfcheck: kan ik het voor me zien? 5G schema 

SAMENVATTEN  

 

Gebruiken we in mindere mate dan parafrases en reflecties. Thema’s en patronen 

herkennen en benoemen. Wat cliënt steeds herhaalt of grote intensiteit. Laat je toe om 

de informatie die je hebt binnengekregen een stukt te bewerken en kijken hoe dit 

gestructureerd zit. Moment om te gebruiken naar de cliënt toe om te kijken wat we er 

mee gaan doen en of het klopt.  

 

Doelstelling: 

• verschillende elementen v/e boodschap v/e cliënt samenbrengen  

• een thema of patroon identificeren  

• aan een stuk doorpraten onderbreken 

• om vooruitgang te bespreken  

 

Voorbeeld samenvatting om verschillende elementen samen te brengen  
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Voorbeeld samenvatten om thema te identificeren  

 
 

Voorbeeld samenvatten om tempo te reguleren  

 
 

Stappen in samenvatten: 

1. luister en herinner boodschap of serie boodschappen over de tijd (wat zijn sleutel 

gedachten en gevoelens) 

2. identificeer patroon, thema of verschillende elementen die samen horen (wat 

vermeldt cliënt herhaaldelijk) 

3. selecteer een gepaste beginzin met jij of naam cliënt  

4. selecteer woorden die thema of patroon weergeven (eigen woorden gebruiken)  

5. ga effectiviteit van de samenvatting na  

 

3.3.6 REGULERENDE LUISTERVAARDIGHEDEN 

TERUGKOPPELING NAAR DOELEN  

 

In eerste gesprek zien wat de doelstellingen zijn. Tijdens therapie kijken in welke mate er 

progressie is. Hulpverlener doet aan procesbewaking: doelterugkoppeling. De cliënt is 

verantwoordelijk voor de inhoud die er gezegd wordt en de therapeut is verantwoordelijk 

voor de procesbewaking: zijn we goed aan het werken, hoe zit de therapeutische relatie 

en zijn we stappen aan het zetten naar de doelen zoals we die hadden afgesproken? 

 

Je gaat ook een stuk doelterugkoppeling doen, maar je kan niet echt 

verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat. Er is een inspanningsverbinding en geen 

resultaatverbinding. Wanneer er doelen worden gesteld is het dus heel belangrijk dat het 

een gezamenlijk proces is.  

 

Bijvoorbeeld je hebt iemand met een alcoholverslaving. Impliciete doel van jou is dat er 

minder alcohol wordt gedronken, maar het kan goed zijn dat dit niet het doel is langs de 

kant van de cliënt. Verhelderen van wat iemand wil bereiken is heel belangrijk. Op het 

moment dat de cliënt dit expliciet uitspreekt, zorgt dit er voor dat de cliënt zich daar een 

stukje aan verbind. Expliciete bespreking zorgt voor gedeelde verantwoording. 
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SITUATIE VERDUIDELIJKEN  

 

Herstellen v/d therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discrepanties of problemen. De 

hv gaat dan expliciet de situatie verduidelijken, meestal via een meta-gesprek.  

 

Bijvoorbeeld je geeft relatietherapie en één v/d twee stuurt jou constant mails over wat 

de echtgenoot doet. Via een gesprek dan nagaan hoe hiermee omgaan.  

 

Verantwoording: HV die het proces bewaakt. 

 

Middelen om te kijken of er problemen aan het opduiken zijn in de therapie  

• klinisch aanvoelen vb.: bij de mails  

• session rating scale (vragenlijsten om afgelopen sessies te beoordelen)  

• meta-gesprek  

HARDOP DENKEN  

 

Handig wanneer je vastzit of je verschillende wegen op kan. Hard op denken laat de 

cliënt binnen in jouw denkproces zodat hij mee er over kan gaan nadenken. Is helpend 

voor de samenwerking.  

 

Biedt ook veiligheid voor cliënt. Wanneer je vastzit en je gat voor je uit zitten staren dan 

geeft dit heel veel onveiligheid voor de cliënt en kan de cliënt onzeker van worden, 

waardoor de cliënt kan gaan afhaken van de therapie. Je gaat dus best jouw eigen proces 

verbaliseren en de cliënt uitnodigen om er mee over na te gaan denken.  

 

Voorbeeld van probleemoplossend denken.  

AFSLUITEN VAN HET GESPREK  

 

Tijdsbewaking is één v/d facetten die je moet doen. Wanneer je merkt dat je bij bepaalde 

cliënten altijd over tijd gaat, dan ga je hier iets mee moeten doen om serieus genomen 

te worden. In functie hiervan niet te ‘zware bommen’ 5 minuten voor het eind v/d sessie. 

Je moet hierbij een beetje assertief zijn. 

 

Wanneer de cliënt in alle staten is ook niet zeggen ‘bye de tijd zit er op, tot de volgende 

keer’. Nadenken over wat te bespreken volgende keer.  

vb.: bij traumaverwerking de laatste 5 minuten v/d sessie 

 

Time management & afronding  

 

3.4 PROBLEEM-NUANCERENDE VAARDIGHEDEN  

 

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

respons reflecteert hoe HV de problematiek begrijpt. M.a.w. met probleem-nuancerende 

vaardigheden gaan we zaken inbrengen vanuit het hulpverleners perspectief, zoals het 

aanbrengen van andere manieren van kijken, het helder krijgen van wat is hier de 

probleemvraag.  
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Doelstelling: cliënten de noodzaak tot actie en veranderen helpen inzien vanuit een meer 

objectief/adaptief referentiekader.  

 

Verschillende probleem-nuancerende vaardigheden: 

• verbanden leggen & interpreteren  

• confronteren  

• positief heretiketeren  

• informatie geven  

 

3.4.1 VERBANDEN LEGGEN & INTERPRETEREN  

 

Vaak hebben mensen een heel eigen constructie uitgewerkt ten opzichte van problemen. 

Vandaar kan het soms belangrijk zijn om samen met de cliënt te gaan exploreren of een 

nieuwe kijk op moeilijkheden en andere verklaringen aanbrengen mogelijk is.  

 

Statement dat associaties legt tussen verschillende gedragingen cliënt (eventueel causale 

verbanden) of mogelijke verklaring. Hier komt vaak ook een stukje interpretatie vanuit 

theoretisch kader voor. Je hebt de opleiding psychologie als theoretisch kader waardoor 

je in staat bent gedrag te verklaren vanuit een psychologische invalshoek en je hebt de 

therapie specifieke scholen van waaruit je gedrag gaat verklaren. Hier worden vaak 

verschillende interpretaties gegeven vanuit verschillende scholen.  

 

Doelstelling: 

• de relatie identificeren tussen impliciete boodschappen v/d cliënt en gedrag  

• gedrag van cliënt op een alternatieve manier of met een andere verklaring 

bekijken vb.: iemand met depressieve klachten geeft zichzelf de schuld, proberen 

te kijken of er andere mogelijke interpretaties zijn waardoor de schuld niet enkel 

bij de cliënt ligt maar er ook externe factoren aanwezig zijn  

vb.: jongeren met probleemgedrag die alles externaliseerd, ook eigen inbreng 

proberen te duiden  

• het begrip van cliënt rond eigen problematiek verhogen als basis voor verandering 

of actie → op het moment dat mensen heel goed beginnen snappen op welke 

manier de problemen in elkaar zitten, is het erg motiverend om tot actie over te 

gaan, de slaagkans van de interventies vergroten heel erg  

 

Voorbeeld 

 
 

Op het moment dat het gaat over iemand anders zijn probleem zien we altijd heel snel 

verbanden. Essentieel dat je leert om die eerste neiging wat te gaan bedwingen. Je moet 

deze het statuut geven van hypotheses. Zeker wanneer je er wat in getraind geraakt ga 

je heel snel zaken kaderen vanuit een bepaalde hoek, maar vaak doen we dit o.b.v. heel 
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beperkte informatie waardoor we het risico lopen op een confirmation bias en een enge 

visie. M.a.w. niet te snel verbanden leggen en deze meedelen aan de cliënt, want de 

kans dat we fout gaan zitten is groot en als we fout zitten voelt de cliënt zich onbegrepen 

waardoor de eigen effectiviteit wordt ondermijnt.  

 

Verbanden leggen die erg aansluiten bij waar uw cliënt ergens is. Op het moment dat 

iemand bijvoorbeeld heel depressief is en zich erg schuldig voelt gaat een interpretatie 

van ‘jij bent zeker niet de enige schuldige, want …’ nooit werken want zit te ver weg van 

waar uw cliënt zich ergens bevindt. Bij het maken van goede interpretaties moet je naar 

elkaar toe bewegen. De kunst is om de interpretatie zo goed mogelijk vanuit de cliënt 

zelf te laten komen.  

 

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

(om zaken te herstructureren). Dit is het ideale scenario wanneer je een interpretatie 

hebt gegeven die echt nieuwe deuren opent.  

 

Bij hostiliteit (gevecht, veel tegen stand), beter om onderwerp te laten rusten en er 

eventueel later op terug te komen. Je wilt niet in een zware discussie komen, want dat 

heeft weinig zin. Je kan het als je het niet eens bent beter laten rusten? Is wel 

interessant om het diagnostisch voor jezelf mee te nemen binnen de kadering. Wanneer 

iemand zaken totaal niet op een andere manier wil/kan zien is dit diagnostisch 

interessant: wat zijn de redenen daarvoor?  

 

Gebruik van metaforen vaak heel bruikbaar. Makkelijk om een bepaalde interpretatie te 

visualiseren, waardoor ze het goed kunnen begrijpen. Proberen zo dicht mogelijk bij de 

leefwereld v/d persoon te blijven. Bijvoorbeeld bij iemand die een voetbalfan is ‘het lijkt 

alsof jullie ploeg erg goed is geworden in de verdediging en niet meer doelpunten 

probeert te scoren’. We gebruiken vaak papier om het zo uit te leggen. Bijvoorbeeld bij 

heel depressieve mensen uitleggen a.d.h.v. een grafiekje dat de fluctuaties eerst niet zo 

groot zijn wanneer je helemaal beneden zit en op het moment dat je er aan gaat werken 

dat het in een stijgende lijn gaat maar wel met veel grotere fluctuaties.  

 

Basisregels 

• timing is heel belangrijk  

o let op te vroeger interpretaties en pas communiceren wanneer de cliënt er 

klaar voor is, meestal niet in eerste contacten, enkel als cliënt er klaar voor 

is (alsof cliënt interpretatie zelf zou kunnen maken) 

o tijdstip in de sessie: best begin of midden, zodat er tijd genoeg is voor 

bespreking 

• check of interpretatie gebaseerd is op wat cliënt echt zegt en niet op bias HV 

o wanneer je als hv vaak met dezelfde problematiek werkt moet je op 

passen voor dit soort bias omdat je het al vaak bent tegengekomen ga je 

het sneller herkennen ‘het zal wel dit ongeveer zijn’ 

• taal & toon zijn belangrijk: best ik-boodschappen en met gebruik van “het is 

mogelijk” of “wellicht” …  

o niet heel sterk poneren vanuit attitude ‘ik zal eens vertellen wat er aan de 

hand is, jij hebt x, y of z’ 

o niet te straf formuleren, als je er naast zit moet er de mogelijkheid zijn om 

gecorrigeerd te worden 
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Stappen in verbanden leggen & interpreteren  

1. detecteer impliciet deel in boodschap cliënt 

2. hoe past deze boodschap binnen een theoretische oriëntatie  

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

4. gebruik woorden die matchen met de woorden v/d cliënt  

5. ga effectiviteit interpretatie na 

 

3.4.2 CONFRONTEREN  

 

HV beschrijft discrepanties, conflicten, gemengde boodschappen die duidelijk worden 

vanuit gevoelens, gedachten, gedrag cliënt. In dit geval kan het interessant zijn om te 

zeggen dat je het niet goed snapt en zeker wanneer het over centrale zaken gaat 

interessant om dit te verhelderen.  

 

Discrepantie kan te maken hebben met: 

• verschil verbaal en non-verbaal gedrag 

• verschil verbaal gedrag en actie vb.: HV is belangrijk en sessie afbellen, ik ga x 

doen en doet het niet 

• verschil twee verbale boodschappen vb.: ik hou echt van mijn zoon hoewel hij een 

nagel aan mijn doodskist is 

• verschil twee non-verbale boodschappen vb.: lachen en huilen 

• verschil twee personen vb.: koppels (vaak heel goede intenties maar brengen het 

op een problematische manier), ouder-kind (in context van opvoeding), HV-cliënt 

• verschil verbale boodschap en context of situatie vb.: koppel heeft serieuze 

conflicten en wil kind 

 

Voorbeelden: 

 
 

Heel essentieel om te begrijpen dat confrontaties heel problematisch kunnen uitpakken. 

Goed om te vertrekken vanuit een constructieve houding en dat zaken ook naast elkaar 

kunnen bestaan. Heel vaak zijn we geneigd om confrontaties te doen zoals ‘aan de ene 

kant zeg je dat je school heel belangrijk vindt, maar langs de andere kant ben je te lui 

om er mee aan de slag te gaan’. Dit is problematisch, omdat het tweede deel v/d zin heel 

vaak een negatie is van alles wat er voor komt (vb.: je vindt school niet belangrijk). 

Binnen de psychosociale hulpverlening vinden we zowel het eerste als het tweede 

belangrijk, dus heel voorzichtig met het woord ‘maar’ zijn. Een beter voorbeeld is ‘je 

vertelt me dat je school heel belangrijk vindt en ik zie eveneens dat het grootste deel 

van jou dag naar gamen gaat en ik wil proberen te begrijpen hoe jij dat ziet’. 
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Constructievere confrontatie: je gooit het eerste deel niet overboord. Belangrijk want in 

dit eerste deel zit vaak de motivatie. Bijvoorbeeld ‘je vertelt me dat je wilt stoppen met 

drinken, maar’ in het eerste deel zit de motivatie ‘stoppen met drinken’.  

 

Incongruentie of gemende boodschappen cliënt identificeren. Andere percepties op ‘zelf’ 

cliënt of situaties exploreren. Aandacht van de cliënt focussen op aspecten van zijn of 

haar gedrag die, indien ze zouden veranderen, naar een beter functioneren kunnen 

leiden. Niet de bedoeling om confrontatie na confrontatie doen. Enkel op hele centrale 

aspecten en enkel wanneer deze de cliënten zouden kunnen helpen. 

 

Confrontatie op die manier aanpakken dat de cliënt ruimte heeft om zelf zaken in te 

vullen. Als je het meer open laat, is het veiligere voor de cliënt om hier over te spreken. 

Wanneer de cliënt aangeeft dat er iets van waarheid in kan zitten ook niet opspringen 

van ‘ah zie je wel ik had gelijk’. Wanneer je met een open geest er naar kijkt, zorgt dit er 

voor dat je samen met uw cliënt ook andere mogelijkheden kan gaan exploreren. 

Belangrijk om de bereidheid van psychologische hulpverlening te vergoten/behouden.  

 

Moet cliënt uitnodigen om consequenties gedag na te gaan, niet defensief reageren. Je 

moet geïnteresseerd zijn in wat de cliënt daarover te vertellen heeft. Ander lok je heel 

veel defensief gedrag v/d cliënt uit. Is niet makkelijk, zeker wanneer je lang met iemand 

werkt en deze ‘fouten’ maakt, zelf niet in de aanval gaan, maar rustig kijken naar 

waarom de situatie weer misliep.  

 

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

helpen. Focus op inconsistentie probleem, niet persoon. Let op non-verbaal gedrag (taal, 

toon, houding, …), mag niet be(ver)oordelend zijn. 

 

Wees concreet/geef specifiek voorbeeld, niet vaag. 

Niet: “Je wil dat mensen je graag hebben en je stoot ze af.” 

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

de neiging hebt om brutaal te reageren.” 

 

Exploratief en niet corrigerend → wat ik niet goed begrijp is dat … 

 

Enkel als er voldoende vertrouwen is in HV relatie 

 

Tijd is heel belangrijk bij confrontatie: 

• confrontatie op moment dat cliënt er iets mee kan aanvangen  

• tijd genoeg na confrontatie geven voor reactie en discussie 

• niet te vaak confrontatie na elkaar (vb.: Gordon Ramsay stijl)  

 

Confrontatie werkt vooral op begrip en bewustzijn, heeft beperkingen.  

 

Defensieve reacties: 

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

• HV overtuigen dat zijn/haar visie fout is 

• belang van onderwerp devalueren  

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

• akkoord gaan, maar geen gevolg geven 

• onzekerheid tonen  
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Voorbeeld  

 
 

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 cliënt 

4. ga effectiviteit confrontatie na 

 

3.4.3 POSITIEF HERETIKETTEREN  

 

Doelen: 

• persisterende schuld/schaamte verminderen: er voor zorgen dat mensen terug 

wat meer vertrouwen in zichzelf krijgen en weer stappen kunnen ondernemen  

• veranderbereidheid vergroten  

• belang voor de therapeutische relatie: mensen zien dan dat jij de positieve kanten 

er nog van kan zien 

 

Werkwijze 

• leren kijken naar positieve aspecten zelfs met heel problematisch gedrag/situatie 

• hulpmiddel: intenties eerder dan gedrag (mensen kunnen problematisch gedrag 

stellen vanuit goede intenties) 

• moet gemeend zijn, dus niet de eerste 5 minuten in therapie 

• aansluiting bij compassie  

 

3.4.4 INFORMATIE GEVEN 

 

Het hebben van informatie kan heel essentieel zijn. Kan gaan over juridische aspecten, 

bijdragen, steun, diagnose, hulpgroepen, …  

 

Doelstellingen: 

• alternatieven identificeren  

• alternatieven evalueren  

• mythes doorprikken  

• cliënten motiveren om dingen die ze vermijden te exploreren  

 

Verschilt van advies geven. Met informatie geven wil je mensen o.b.v. goede informatie 

laten kiezen wat het beste is voor hen. Goed om te weten dat er heel veel psycho-eductie 

beschikbaar is. vb.: uitleg stoornis en aanpak, bij angst uitleggen dat vermijdingsgedrag 

dit in stand houdt  
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Basisregels 

• Wanneer? 

o ga na welke info cliënt reeds heeft 

o ga na of deze info valide, waar, voldoende, … is 

o wacht op cues van cliënt 

• Wat?  

o ga na welke info nuttig is voor cliënt 

o baseer je op betrouwbare en valide bronnen  

o structureer informatie 

• Hoe? 

o vermijd vakjargon  

o geef volledige info (ook negatieve dingen) 

o doseer: geeft niet teveel informatie 

o vraag naar gevoelens/bias cliënt t.a.v. info 

o gebruik pen en papier 

 

3.5 HULPVERLENING ALS WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING: 

VERANDERINGEN BEWERKSTELLIGEN 

3.5.1 PROCESMANAGEMENT 

 

Niveaus: diagnostiek (klachtgericht, persoonsgericht), therapeutische relatie, 

verandering  

 

We hebben het vooral over het diagnostisch luik gehad, dit is niet de 

verantwoordelijkheid voor de inhoud maar voor het managen van het proces. Dit is 

afhankelijk van waar je zit in therapie. In het begin vooral diagnostiek, deze stopt niet, 

loopt een stuk door, omdat alles wat je gaat doen naar behandeling toe een test is naar 

uw casusconceptualisatie. Je gaat heel veel leren wanneer je iets anders gaat doen. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand met een neg. zelfbeeld zich gaat willen gedragen als 

iemand met een pos. zelfbeeld brengt dit diagnostisch gezien veel interessante 

informatie. 

 

De therapeutische relatie loopt ook door het hele proces. Een belangrijk deel v/d 

verantwoordelijkheid ligt hier bij de HV.  

 

Verandering kan heel breed zijn (vb.: gedrag, anders naar jezelf kijken, niet meer 

vechten tegen klachten, …). In het begin ga je vooral luisteren en niet veel proberen te 

veranderen. Na een tijd wel zien wat je kan doen om zaken te gaan veranderen. Het 

proces van verandering waar je niet mee begint gaat in toenemende mate belangrijk 

worden. Vraagt therapeutisch een andere insteek. Hier heb je ook technieken voor, 

luistervaardigheden heel goed, maar alleen luisteren niet voldoende. 
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Verandering in de hele brede zin. Motivatie is hier cruciaal. HV gaat er vaak vanuit dat 

als een cliënt naar therapie komen hij/zij wel geïnteresseerd zullen zijn in verandering. 

Dit is een absolute foute aannamen. Vaak hebben ze wel klachten, maar wil niet zeggen 

dat ze open staan voor verandering. Bijvoorbeeld een patiënt met anorexia nervosa: kan 

de problematiek helemaal beu zijn, maar betekent niet dat hij/zij direct meer wil eten.  

 

We doen ook regelmatig hulpverlening met mensen die niet in hulpverleningen willen. 

Bijvoorbeeld de casus Liesbeth die pijnklachten had (denkt dat ze iets aan haar hart 

heeft), maar niet echt een hulpvraag heeft. Je hebt soms ook mensen die in therapie 

gaan, omdat het moet van justitie. Hier ga je dan iets van motivatie moeten vinden.  

 

Model van Prochaska en DiClemente: gedragsstadia van verandering geëxpliciteerd 

Vertelt ons welke technieken we gaatn moeten gebruiken afhankelijk van in welke stadia 

de persoon zich bevindt. Belangrijk om over na te denken: is de cliënt al klaar voor 

verandering?  

1. precontemplation: gedrag is objectief problematisch, maar er is nog geen intentie 

om dit gedrag te veranderen, je ziet er geen enkel probleem in  

vb.: soms coke doen op feestjes 

2. contemplation: wanneer er meer negatieve consequenties komen aan het gedrag, 

je bent zaken aan het overwegen, maar je hebt nog niet besloten om er mee te 

stoppen, want de positieve consequenties v/h gedrag wegen ook nog door 

vb.:  coke kost veel geld en je veroorzaakt een accident onder invloed, je vraagt 

je af of je er mee moet stoppen  

→ heel veel cliënten zitten in deze fasen, hier niet vanuit gaan dat ze willen 

veranderen, want anders gaat het nooit lukken  

3. preparation: neg. aspecten wegen het zwaarst door, idee van oké dit moet 

stoppen, je gaat moeten werken naar een duidelijk actieplan hoe je dit gaat doen  

vb.: stoppen met roken, alcohol → is gewoonte gedrag, moeilijk om er niet terug 

naar te grijpen  

4. action: hier kun je als hv heel veel mee gaan doen en gaan kijken hoe gaan we dit 

doen, vaak gaan we er vanuit dat cliënt hier al zitten  

5. maintenance: volhoudingsfase, nieuwe manieren installeren, op het moment dat 

iets verandert is, is niet het eindpunt, want veel probleemgedrag kan wel eens 

terugkomen vb.: stoppen met drinken  

6. relapse: terug hervallen, iets wat veel voorkomt en waar je binnen de 

hulpverlening probeert voor te zorgen dat het niet voorkomt, omdat het slecht is 

voor het zelfvertrouwen  
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3.5.3 INLEIDING 

 

Hypothese: HV wil cliënt veranderen (gaat cliënt vanuit wanneer ze nog in de 

contemplation fase zitten) → wanneer iemand zegt dat je moet veranderen, dus 

veranderen voor een anderen, dan creëer je een bepaalde dynamiek → cognitieve 

dissonantie bij cliënt door verschil visie HV en visie cliënt → ongemakkelijk voor cliënt → 

dissonantie reduceren door 

• HV te diskwalificeren vb.: ‘die weet toch niet wat er met mij is’ 

• rationaliseren vb.: ‘zo erg is dat niet’ 

• informatie zoeken die tegenspreekt 

• HV proberen veranderen  

• aanvaarden idee HV 

 

Aanvaarden idee HV meer waarschijnlijk: 

• onderling overleg: hoe meer, hoe groter de kans dat de cliënt het idee aanvaard  

• timing (aansluiten bij cliënt): is de cliënt binnen de veranderingscirkel al klaar 

voor verandering? 

 

Kenmerken HV die helpen het idee te installeren:  

1. als HV als expert/competent overkomt 

2. als HV attractief overkomt 

3. als HV als te vertrouwen overkomt 

 

Kenmerken van cliënt: leeftijd, geslacht (match therapeut), ras, attractiviteit, cognitieve 

stijl, motivatie, betrokkenheid, …  

→ maken of iemand openstaat voor ideeën v/d HV  

vb.: iemand die problemen heeft met zijn coming out en jij bent zelf bi  

 

3.5.3 EXPERTISE/COMPETENTIE 

 

Je hebt meestal wel de wind mee, maar je moet dit ook waar maken in de eerste sessie. 

Competentie is niet dogmatisch of autoritair zijn.  

 

Wel: te vertrouwen, aandachtig en in staat om te helpen (door (non)verbale cues) door 

cliënt het probleem te laten exploreren en cliënt oplossingen te laten genereren. Tips 

werken niet, heeft de omgeving al geprobeerd en werkt niet. De reden dat dit niet werkt 

is doordat ze niet v/d cliënt zelf komen. Wanneer de cliënt zelf met jou exploreert dan 

heeft hij/zij het gevoel dat er nieuwe deuren opengaan.   

 

Niet profileren als “de expert” → intimideert cliënten, wel gelijkheid, vriendelijkheid 

tonen, dus ook niet onderdanig zijn. Soms kan je je wel een beetje profileren als de 

expert. Bijvoorbeeld iemand met OCD die zich afvraagt of blootstelling echt helpt.  

 

Perceptie van de cliënt dat HV zal helpen om problemen te verminderen. Moeilijkheid met 

placebo en actief. Het stuk waarbij je wat hoop genereerd is ontzettend belangrijk. 

Wanneer iemand nul hoop heeft dat er iets gaat veranderen, gaat er ook weinig 

veranderen. Perceptie installeren dat er zaken gaan veranderen.  
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Perceptie cliënt is gebaseerd op 

• eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, training, certificaten, anciënniteit, 

taal, setting, boeken, sekse, oordeel anderen, reputatie, stijl HV  

• later (dynamisch): expertise niet meer zo belangrijk, wel geheel van non-verbale 

en verbale gedragingen, mate waarin je denkt binnen iemands referentiekader en 

je hier iets in kan veranderen  

 

Non-verbaal gedrag: 

• oogcontact, leunen, vloeiend praten  

 

Verbaal gedrag: 

• goede vragen die gedachten uitdagen 

• aansluiten bij cliënt en luisteren (belang van luisterresponsen) 

• tempo in de sessie 

• concretiseren wat de cliënt aangeeft 

• interpretaties (actieresponsen)  

EXPERTISE: GOEDE VRAGEN  

 

Voordien vragen gezien voor luistervaardigheden. Nu vragen zien waarmee je zaken kan 

veranderen. Vanaf eerste (telefonisch) contact tot laatste sessie moet hulpverlener 

‘intelligente’ vragen stellen. 

 

Indeling van Tomm (1988) in 4 verschillende soorten vragen op 2 assen: 

1. variatie in vragen m.b.t. wie de informatie als antwoord op vraag zal gebruiken 

(continuüm) 

a) gericht op oriëntatie (HV) 

b) gericht op beïnvloeding (CL) 

2. variatie in vragen m.b.t. het om lineaire dan wel circulaire informatie gaat 

 

 

Er is geen type vraag 

goed/fout. Het gaat over of 

je uw vraag op een manier 

kan stellen zodat de cliënt 

over nieuwe mogelijkheden 

gaat exploreren.  

 

Oriëntatie zijn vragen die jou 

als HV helpen oriënteren hoe 

iets in elkaar zit. 

Beïnvloeding zijn vragen die 

je gaat stellen om iemand 

nieuwe wegen te laten 

exploreren.  
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Rechtstreekse vragen 

Oriënteren (voor hulpverlener) en lineair (rechtstreeks en lineair verband) 

Onderzoekend, deductief, rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen, vaak in 

begin van therapie  

Duiden vaak iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair), 

voorzichtig mee zijn, want kunnen wat schuld inducerend zijn  

vb.: Waarom komt uw man laat thuis van werk? (veel werk, pas gepromoveerd, komt 

niet graag thuis, …) 

 

 

Circulaire vragen  

Oriënteren (hulpverlener) en circulair 

Circulair (alles is met alles verbonden) → systemisch denkkader (hoe zitten de 

verschillende processen in elkaar) 

Exploratief, nieuwsgierigheid therapeut  

Informatie over patronen tussen mensen  

vb.: Wat is er anders aan de dagen dat uw man niet overwerkt? Wie begint over het 

onderwerp overwerken? Wat is verschil tussen vroeger en nu?  

 

 

Strategische vragen  

Beïnvloeden (voor cliënt) en lineair, overwegen van nieuwe opties  

Nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen  

Gaan uit van oorzaak-gevolg relatie 

Suggereren veranderingen in bepaalde richting, kan zinnig zijn bij heel duidelijk lineair 

verband waardoor er problemen zijn  

vb.: Wat zou er gebeuren indien u ’s ochtends vroeger zou beginnen werken waardoor 

u vroeger thuis zou kunnen komen?  

 

 

Reflexieve vragen  

Beïnvloeden en circulair 

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

mogelijkheden open … → neutraal 

D.m.v. vragen nieuwe reacties bewerkstellingen (dus cliënt in staat om anders te 

reageren) 

vb.: Als u niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan veranderen?  

 

 

Voorbeeld:  
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EXPERTISE: POSITIONERING 

 

Wanneer ja als HV te veel gaat trekken naar verandering, krijg je weerstand v/d cliënt. 

Weerstand roept non-therapeutische responsen op. Bijvoorbeeld er zijn ernstige 

problemen en alles wordt van tafel geveegd, zorgt voor frustratie. Bijvoorbeeld iemand 

die alleen naar therapie komt om te klagen en geen intentie heeft tot verandering.  

 

In deze context heb je de roos van Leary die 

we vaak gebruiken wanneer je bij verandering 

weerstand krijgt. Gebruiken om 

interpersoonlijk gedrag te kaderen. 

Afhankelijk van positie: Roos van Leary. Je 

hebt een dominantie as en een affiliatie as.  

 

Heel veel posities die uw cliënt inneemt kan je 

gaan duiden in de roos van Leary en dan kan 

je gaan bepalen welke positie jij gaat 

innemen. Bijvoorbeeld iemand die enkel 

klaagt, zit in een positie onder (neemt zelf 

weinig verantwoordelijkheden voor zijn/haar 

leven) & deze positionering gaat ook gedrag 

langs uw kant ontlokken: je gaat boven 

reageren.  

 

Bij de dominantie as nemen vaak de tegengestelde positie in. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand onder reageert, dan reageer jij boven. Bij de affiliatie as is het anders, gedrag 

lokt naastliggende gedrag uit. Bijvoorbeeld wanneer iemand vijandig reageert, dan 

reageer jij ook vijandig & samen gedrag lokt samen gedrag uit.   

 

Wanneer iemand onder reageert dan ga jij heel de tijd de leiding nemen. Geeft weinig 

progressie in therapie. Je gaat de inzichten v/d roos van Leary dan moeten gebruiken om 

ander gedrag te gaan uitlokken langs de kant van uw cliënt. Je kan gaan spelen met 

jouw eigen positie om ander gedrag uit te lokken. Wanneer je zelf in onder gaat, dan ga 

je de persoon forceren om meer boven te gaan.  

 

Bijvoorbeeld iemand moet naar gedwongen hulpverlening vanuit justitie. Deze persoon 

zet zich heel erg in de tegen positie. Je kan gaan kijken of je dan heel erg in de samen 

positie kan gaan, om ook meer samen gedrag te ontlokken. Bijvoorbeeld ‘ik kan me er 

iets bij voorstellen, je hebt er totaal niet voor gekozen en je gaat hier nu met mij moet 

komen zitten om over al uw problemen te praten’. Door op een warme vriendelijke 

manier mee te bewegen met die weerstand, kruip je in de samen positie. Hierdoor krijg 

je mandaat waardoor je in iemands leven kunt stappen vanuit interesse en warmte & de 

tegenhouding meer neutraal of zelfs positief wordt. De communicatie van ‘samen’ gaat in 

de richting moeten gaan v/d cliënt, dus bijvoorbeeld ‘ik snap dat je geen zin hebt om hier 

te komen zeveren’.  
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Weerstand omzeilen is een communicatieve vaardigheid, een kwestie van 

communicatieve stijl. Je hebt communicatieve stijlen die helpen om om te gaan met 

weerstand: motiverende gespreksvoering. Heel cliënt centered benadering: de keuze ligt 

bij de cliënt en het enige wat je als HV kan doen is gaan kijken welke redenen er pro en 

welke redenen contra zijn. Weerstand is een cruciale bron van informatie. Weerstand is 

vaak afhankelijk van het veranderstadium.  

 

Weerstand is dus niet de vijand, maar heb je heel graag in uw therapie. Bijvoorbeeld 

iemand met een alcohol probleem die naar u komt en er mee wilt stoppen. De redenen 

om er mee te stoppen zijn al een hele tijd aanwezig voor de start v/d therapie en toch is 

het nog niet gelukt. Er moeten dus heel wat pos. kanten zijn waardoor het nog niet 

gelukt is. Je hebt graag wat weerstand in uw therapie, omdat dit de redenen zijn waarom 

de verandering nog niet gelukt is. Bijvoorbeeld wanneer iemand twijfelt of ze haar man 

zou verlaten die haar mishandelt. Gaan kijken waarom ze al 2 jaar bij hem blijft. Kijken 

wat voor de cliënt de belonende en straffende zaken zijn. Aan het eind v/d dag ligt de 

keuze bij de cliënt.  

 

= zie ‘eerste lijn: motivatie en zelfregulatie bij gezondheidsproblemen’  

 

3.5.4 ATTRACTIVITEIT 

 

Perceptie van attractiviteit door cliënt = mate waarin HV vriendelijk, aardig, prettig in de 

omgang is en overeenkomst vertoont. 

 

Attractiviteit is de mate waar het proces van hulpverlening zo prettig mogelijk wordt 

gemaakt. Het samenwerken met u als hulpverlener moet iets ‘prettig’ zijn. Betekent niet 

heel de tijd lief enzovoort zijn. Je moet ook ‘lastig’ kunnen doen op een constructieve 

manier.  

 

Bijvoorbeeld iemand die problemen heeft met een coming out. Als je dan subtiel kan 

aangeven dat je zelf niet hetero bent, dan krijg je als HV erg veel mandaat.  

 

Effect interventie is grootst bij wederkerige aantrekking  

• relatie-ondersteunend + stereotiepe gedachten omtrent attractieve personen = 

succesvol  

 

Attractiviteit = zowel oppervlakkige als relationele dimensies  

• oppervlakkige attractiviteit (statisch) vooral in eerste sessies  

• in latere sessies verdwijnt effect attractiviteit door effect competentie (dynamisch) 

 

Je kan dit door doen de persoon te leren kennen en heel erg sterk aan te haken bij de 

kenmerken v/d persoon. De persoon niet zien als zwak en iemand met de problemen. 

Laat de persoon ook vertellen over zaken die wel positief zijn. De facetten waarin je 

overeenkomt extra benadrukken zodat je een heel duidelijk een gedeeld ding krijgt. Van 

persoon tot persoon praten & niet van iemand met een probleem tot iemand zonder een 

probleem.  
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3.5.5 STRUCTUREREN  

 

Proces structureren zodat het onzekerheid weg neemt. Duidelijkheid van welke fases 

enzovoort er zijn. Hier kan je bijvoorbeeld samenvatten gebruiken. Structureren doe je 

aan de hand van wat de cliënt nodig heeft en ook niet te veel.  

 

Richtlijnen structureren: 

• structuur onderhandelen, niet opleggen  

• nooit als straf (vb.: beperkingen) 

• reden voor structuring geven (vb.: andere fase) 

• let op of cliënt er klaar voor is 

• teveel is niet goed (te rigide, HV is teveel bezig met controle houden) 

• kan competentie niet vervangen  

 

Voorbeelden structureren:  

 

 
 

3.5.6 VERTROUWEN  

 

Vertrouwen is perceptie cliënt dat HV hem/haar op geen enkele manier zal misleiden of 

onrecht aandoen, benadelen.  

 

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

gedrag HV. De meeste mensen weten bijvoorbeeld dat er beroepsgeheim is, maar toch 

altijd expliciet vermelden. Meestal initieel vertrouwen dat verder groeit, tenzij reden is 

om niet te vertrouwen. Soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet 

worden verdiend. Bijvoorbeeld in de context van justitie duidelijk zijn welke info moet 

worden doorgegeven of mensen die door hun leven heel veel beschadigd zijn en 

voelsprieten hiervoor hebben ontwikkelt. Soms moeilijk te installeren, maar heel 

makkelijk te breken. Vraagt tijd, verandert steeds, vraagt wederkerige interacties.  



134 
 

Is basis voor goede exploratie van cliënt zijn/haar eigen problemen en mogelijke 

oplossingen.  

 

Non-verbaal gedrag vertrouwen uitstraalt: 

• congruentie verbaal/non-verbaal gedrag  

• non-verbaal aanvaarden onthulling cliënt 

• non-verbale responsiviteit en dynamiek  

 

Verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

• accuraat parafraseren  

• consistentie tussen zeggen en doen vb.: ik ga de psychiater bellen tegen volgende 

keer en dit is dan niet gebeurd  

• vertrouwelijkheid vb.: toestemming vragen als je een brief naar bijvoorbeeld de 

dokter wilt schrijven  

• openheid en eerlijkheid vb.: zeggen je mag mij altijd bellen, maar na 4 keer om 

3u ’s nachts ben je kwaad 

• accuraatheid van informatie geven  

• niet defensief reageren op ‘test’ cliënt 

 

Eroderen van vertrouwen vooral door 

• incongruentie, oordelen of evaluatieve reacties van de HV en passiviteit  

 

Vertrouwen tussen cliënt en HV ontwikkelt niet altijd automatisch.  

 

Cliënt soms behoefte aan expliciete test vertrouwen HV. Cliënt zal echter zelden direct 

vragen om dit te bespreken, eerder subtiele manoevers om gegevens over vertrouwen 

HV te bekomen (impliciete vraag naar vertrouwen) = vertrouwenstest  

 

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

defensief. 

VERTROUWENSTEST: INFORMATIE VRAGEN  
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Voorbeeld fragment: ‘Iemand vertelde mij dat ik er goed uit zie als ik verdrietig ben. Vind 

je ook dat verdriet mij goed staat?’ 

• impliciete vraag of de therapeut ook voor haar uiterlijk valt & dus gebruik van 

haar gaat maken zoals andere mannen  

 

De impliciete vraag is kan je mij helpen. Ze bevragen dan de situatie om te zien of je 

hem/haar verder gaat kunnen helpen. Je kunt dan aangeven of je hier iets mee hebt 

(voorbeeld coming out). Je gaat nooit hierover liggen (vb.: zeggen dat je kinderen hebt 

terwijl je die niet hebt).  

VERTROUWENSTEST: GEHEIM VERTELLEN  

 

 
 

 

VERTROUWENSTEST: GUNST VRAGEN  
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VERTROUWENSTEST: CLIËNT DISKWALIFICEERT ZICHZELF 

 

 
 

 

VERTROUWENSTEST: HV IN VERLEGENHEID 
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VERTROUWENSTEST: MOTIVATIE HV 
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4. STRUCTUUR VAN DE GGZ 
 

“We vermoeden dat mijn dochter (4) een gedragsstoornis heeft. We zijn naar een 

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen geweest, maar staan op een wachtlijst van 

anderhalf jaar. Ik denk zelf aan ADHD of een variant ervan, maar op den duur denk je 

van alles. Wat zijn haar toekomstperspectieven? Kan ze naar een normale school? Kan ze 

hogere studies aan?” 

 

“Mijn vrouw is na de geboorte van onze dochter, Elsie, zo depressief dat het niet meer 

gaat. Ze kan het zelfs niet opbrengen om Elsie te verzorgen! Het kan zo niet verder. 

Maar ik weet niet goed welke mogelijkheden er zijn voor mijn vrouw, misschien moet ze 

wel opgenomen worden. Maar ik werk full-time dus hoe moet ik dat organiseren voor 

Elsie?” 

 

“Mijn nonkel wordt soms agressief als hij gedronken heeft. Mijn tante vertelde dat er dan 

gescholden wordt en er ook wel eens een klap valt. Ik ben heel erg bang voor mijn tante 

maar ook voor de kinderen. Die zijn jonger dan 10 jaar. Wat kan ik doen?” 

 

Op het moment dat je deze situaties tegenkomt als klinisch psycholoog, is de kennis over 

het zorgsysteem, de verschillende mogelijkheden die er zijn en het juridisch kader 

(gedwongen of niet) essentieel om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen. 

Er is namelijk een sociale kaart (= de gehele zorgorganisatie) waarin je jouw eigen 

positie goed moet kennen, maar ook welke er allemaal rond jou bestaan. Dit is even 

essentieel om goede hulpverlening te kunnen bieden als bijvoorbeeld 

luistervaardigheden.  

 

Relevantie van kennis over GGZ 

Verschillende niveaus en kaders 

• Individuele hulpverlening (vb.: psychiatrische instelling, praktijk, …) 

• Psychologische Hv in een bredere context  

o Kosten van psychische ziekten zijn gigantisch (Vlaanderen: 20.740 miljoen 

euro; OECD, 2015) = breed maatschappelijk probleem  

o Psycholoog opereert binnen breed politiek en wetgevend kader: belangrijk 

om als psychologen na te denken hoe we die enorme vraag en stroom naar 

psychische hulpverlening het best kunnen organiseren  

o Noodzaak om na te denken over structurele ingrepen 

• Europees/Belgisch/Vlaams/Regionaal: allerlei verschillende niveaus en structuren 

om binnen te gaan werken  

 

4.1 ZORG GEBASEERD OP CIJFERS 

 

Beleid en cijfers: relevantie van wettenschappelijke cijfers voor beleid 

 

KCE Report 318: organisation of mental health care for adults in Belgium  

• gekeken naar hoe organisatie volwassen gezondheidszorg er zou kunnen uitzien in 

België o.b.v. de cijfers 
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• hieronder enkele cijfers uit het rapport, vooral om aan te tonen voor wat een 

grote uitdagingen we staan  

 

Detollenaere et al. (2019): 

Cijfers over de prevalentie van psychische stoornissen gemeten a.d.h.v. een vragenlijst, 

gemeten van 2001 tot 2013. Twee soorten cut-of gebruikt: een mildere en een iets 

strengere. Hoe dan ook in beide grafieken, stijging van psychische problematieken in 

België. Blauwe lijn Brussel, groene lijn Wallonië en rode lijn Vlaanderen. We kunnen bijna 

spreken van prevalentie cijfers die richting 20% van de populatie gaan; er is veel 

psychopathologie onder de bevolking. Er is wel een verschil tussen de aanwezigheid van 

psychopathologie en hulp nodig hebben. Niet iedereen met psychopathologie hulp nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest voorkomende problemen zijn angst, depressie, slaap- en eetproblemen. Voor 

alle problematieken stijgt het aantal mensen dat er last van heeft. Slaapproblemen is een 

gigantisch groot probleem en dit is niet iets wat je oplost met 1 op 1 hulpverlening: hoe 

ga je zo’n grote populatie bereiken?  
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Rond zorgbehoefte: 

• Psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik 

o niet iedereen heeft nood aan psychische zorg 

o vb.: wanneer je omringt bent door een heel warm kader, dan hebben 

mensen dit soms niet perse nodig i.t.t. mensen waar die steun en warmte 

uit de omgeving ontbreekt, dan kan het zelfs zijn dat er bij mildere 

klachten er hulpverlening nodig is 

o geen 1 op 1 relatie tussen psychische diagnoses en psychische hulp 

• Weinig onderzoek naar zorgbehoefte in de populatie: hoeveel mensen zouden 

beroep willen doen op de gezondheidszorg en hoeveel mensen doen er al beroep 

op?  

• Studieresultaten (Engeland, Finland) 

o 8% tot 10% van de populatie heeft een duidelijke zorgbehoefte 

o van deze mensen ontvangt 50 tot 60% geen zorg 

o belangrijk probleem, waarvoor het moeilijk is een oplossing voor te vinden 

• Hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte (consistent probleem, niet enkel 

in België) 

o Mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg 

vb.: kost veel geld vb.: vaak centra regionaal georganiseerd, waardoor we 

er maar een paar van hebben in Vlaanderen, maakt het niet makkelijk om 

er iemand naar toe te sturen wanneer die ook nog andere taken heeft 

zoals zorgen voor de kinderen  

o Beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners 

vb.: soms hulpverleners met ervaring beperkt (niet over angst, depressie 

en verslaving, maar bijvoorbeeld conversiestoornis) 

vb.: hulpverlening in verschillende talen in diverse samenleving 

o ‘Antitherapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten: geloven 

nood in therapie  

o Consequentie is dat er heel veel onbehandelde zorg in de maatschappij is, 

bijvoorbeeld heel lang rondlopen met een problematiek die eigenlijk wel 

behandelbaar is, waardoor de problematiek verergerd  

 

Rond ‘zieke’ populatie 

• ‘Subklinische’ mensen (= net niet voldoen aan criteria DSM V stoornis) nemen 

groter aandeel van de zorg in dan mensen met een klinische diagnose, omdat hun 

aandeel in de populatie veel groter is;  

• Dynamiek stoornis <=> Subklinisch; bij een chronische stoornis verplaatsen 

mensen zich vaak op het continuüm van het hebben van de stoornis naar weer 

net niet en omgekeerd  

• Ook al is deze populatie subklinisch, hebben wel grote zorgnood  

• Dus zijn gegevens over de continue verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk, 

naast prevalentie categoriale diagnose (= niet gewoon zeggen van oké zoveel 

mensen hebben een klinische depressie, dus zoveel ‘bedden’ zijn er nodig); 

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

 

Hoe men volgens de WHO best de zorg voor psychische nood organiseert. Onderste 

lagen: groot stuk zelfzorg. Is enorm belangrijk. Zie je vandaag ook veel verschijnen via 

campagnes enzovoort. Hierdoor groot deel van de populatie in staat om zelfstandig 

prevalenties te organiseren. Hierdoor wordt er aan zorg gedaan, zonder beroep te doen 

op de professionele hulpverlening. Dit ingebed in informal community care: hoe kunnen 
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we elkaar gaan ondersteunen om een 

maximale kwaliteit van leven te 

realiseren. Hierna kan er beroep gedaan 

worden op mental health services. Dit 

kan enerzijds via community mental 

health services, een voorbeeld hiervan is 

een CGG (= een breed toegankelijke 

instantie waar mensen terecht kunnen 

met heel brede vragen en klachten). 

Anderzijds psychiatric services in general 

hospitals, om opgevangen te worden bij 

een psychiatrische crisis. Vervolgens heb 

je specialist services, gaat over 

residentiële opname setting waarbij er 

ook een hoog niveau van specialisatie 

aanwezig is.  

 

Georganiseerd op deze manier omdat de hoeveelheid mensen die gezien worden 

toeneemt. Je wilt de gespecialiseerde hulp bewaren voor de mensen die er de meeste 

nood aan hebben. Dit piramide model zit vaak verwerkt in de zorg, omdat je hier een 

heel kostelijke zorgmodel hebt; minder kosten. Mensen kunnen terecht op het niveau dat 

gelijkstaat met de hoeveelheid klachten. Groot deel v/d populatie heeft bijvoorbeeld 

gespecialiseerde zorg niet nodig en heeft genoeg aan self-care.  

 

Als het gaat over de 

psychiatrische opnames, 

zien we dat België hier 

vrij hoog staat. Wordt 

gezien als een probleem, 

want je wilt opnames 

zoveel mogelijk gaan 

beperken, omdat mensen 

dan uit hun eigen 

omgeving zijn. Je kan 

beter de zorg naar de 

mensen toebrengen.  

 

 

 

 

Artikel 107 (2000): 

Er is al veel veranderd binnen de GGZ. Zo wordt er gewerkt naar afbouw van de 

psychiatrische bedden. Proberen om een meer ambulant zorgaanbod te organiseren voor 

mensen met toch vaak ernstige psychische problemen.  

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 teams. Op het moment dat iemand in acute 

crisis gaat, kan je een acuut team inroepen die kijkt wat er nodig is om weer te 
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stabiliseren en bijvoorbeeld bij de persoon thuis komt. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO/Europees actieplan:  

Gerealiseerd dat we naar geestelijke gezondheidszorg toe (in vergelijking met 

somatische gezondheidszorg) achterlopen in structurele organisatie en investeringen om 

er voor te zorgen dat iedereen die er nood aan heeft goede psychologische zorg heeft. 

Hieronder zie je de belangrijkste doelstellingen. We zetten belangrijke stappen, maar ook 

nog lange weg te zijn.  
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Patiënten ervaringen, bevindingen Focus groepen (Thunus et al., 2019): 

• Aanbod: 

o Complex (vb.: je moet al goed weten hoe het in elkaar zit, om op het 

juiste niveau uit te komen) 

o Continuïteit (vb.: telkens bij een nieuw persoon je verhaal moeten doen) 

o Overlap en beperkingen 

• Toegankelijkheid: 

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

o Huisvesting- en crisishulp schaars 

o Sterk afhankelijk van demografische variabelen (vb.: in de stad veel 

voorzieningen, minder in afgelegen gebieden) 

 

4.2 ORGANISATIE: KLASSIEKE VISIE 

 

Kenmerken van het echelonmodel: 

• Gebaseerd op het medisch gezondheidszorg systeem: een patiënt met hoofdpijn 

wordt niet nagekeken door een chirurg (hiërarchie) 

• Men begint generalistisch en eindigt specialistisch 

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

de juiste hulpverlening 

• Er wordt getracht zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden 

• Minimalistische instelling: men tracht cliënt op een zo laag mogelijke lijn te 

houden vb.: je komt niet binnen in een eetstoorniskliniek als er niet eerst hulp is 

geweest op de eerste of tweede lijn  

• Mislukt hulp in de eerste lijn of is het niet aangewezen dan zal er vanuit deze lijn 

worden doorverwezen 
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Dit is gebaseerd op het principe van Stapt-care. Het tegenovergestelde hiervan is Match-

care: inschatting doen van de juiste zorgvraag en dan direct naar bijvoorbeeld derde lijn.  

 

Echelonmodel: overzicht 

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) 

 

 

Echelonmodel: kernaspecten  

Kenmerken van het echelonmodel: 

• Gebaseerd op het medisch gezondheidszorg systeem: een patiënt met hoofdpijn 

wordt niet nagekeken door een chirurg (stepped care => hiërarchie) 

• Men begint generalistisch en eindigt specialistisch 

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

de juiste hulpverlening 

• Er wordt getracht zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden 

• Minimalistische instelling: men tracht cliënt op een zo laag mogelijke lijn te 

houden 

• Mislukt hulp in de eerste lijn of is het niet aangewezen dan zal er vanuit deze lijn 

worden doorverwezen 

 

4.3 BELANGRIJKSTE SETTINGS 

 

Echelonmodel: overzicht 

Nulde lijn: zelfzorg en mantelzorg 

 

Eerste lijn: medische context, thuiszorg, politie en justitie, onderwijs, telefonische 

hulpverlening, organisaties voor vreemdelingen, plaatsingsdiensten en pleeggezinnen, 

sociale diensten en welzijnswerk 

 

Tweede lijn: privé psychiaters en psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, 

spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra, psychosociale revalidatiecentra 

 

Derde lijn: Algemeen ziekenhuis, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis 

(PAAZ), Psychiatrisch centrum, semi-residentiële opvang, beschut wonen, 

dagactiviteitencentrum, psychiatrische thuiszorg, therapeutische gemeenschap, 

gevangenissen, instellingen voor gehandicapten, revalidatiecentra en beschutte 

werkplaatsen, arbeidsre-integratie 

 

Je hebt dus heel veel spelers die op de verschillende lijnen staan. Politie komt 

bijvoorbeeld in aanraking met heel veel vragen naar GGZ.  
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4.4 ORGANISATIE: NIEUWE ONTWIKKELINGEN/VISIES & INNOVATIES 

IN DE ZORG 

 

Huidige zorgaanbod 

• Gebaseerd op historische organisatie 

• Gebaseerd op een ‘ziektemodel’ en medisch model: 

o Focus op genezing  

vb.: met een depressie van eerste naar tweede naar derde lijn gaan, 

waardoor je een soort opbod krijg en mensen in een medische molen gaan 

om maar van de klachten af te komen, maar heel veel van de 

psychiatrische problematiek is chronisch, dus i.p.v. steeds meer grotere 

interventies te doen, beter focussen op een kwalitatieve manier van leven 

met voldoende ondersteuning  

o Focus op expertiseniveau’s organisatie: de organisaties moeten veel meer 

rond de persoon zelf zitten, zodat de persoon zelf kan bepalen aan welk 

type zorg hij/zij nood aan heeft  

o Veld in transitie 

• Nieuwe GGZ 

 

Definiëring van gezondheid 

Gezondheid = De afwezigheid van ziekte plus welbevinden 

vs. 

Gezondheid = Het vermogen zich aan te passen en een zinvol leven te lijden, gegeven 

psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen 

 

Wat zijn de implicaties van deze definities? Eerste definitie houdt weinig rekening met 

vaak chronische klachten. Tweede definitie meer gericht op een zinvol leven leiden.  

 

 
In welke mate is er een associatie tussen symptomen en kwaliteit van leven? Zij vinden 

dat deze gecorreleerd zijn, maar deze correlatie is verre van beperkt. Is geen 1 op 1 

relatie. De associatie is eerder moderaat. Met een angststoornis, kan je bijvoorbeeld een 

heel goed leven leiden, ondanks de symptomen. Boodschap is dus inzetten op een 

kwaliteitsvol leven met symptomen en alles wat er mee gepaard gaat.  
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Nieuwe GGZ voorstel  

Uitganspunten: eigen regie  

 

Huidig zorgaanbod: focus 1 op 1 zorg 

 
 

Nieuwe GGZ alternatief: vanuit eigen regie kijken waar je als cliënt nood aan hebt 
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5. ETHIEK EN DEONTOLOGIE 
 

Centraal: wat is juist handelen? = inherent een moeilijke vraag 

 

vb: The trolley problem.. Harming some to save others? Do nothing? 

Ethisch gedachtenexperiment dat vaak gebruikt wordt om ethische beslissingen te 

illustreren, vb. De ontwilkkeling van zelfrijdende auto’s,..  

Algemeen: persoon A kan een handeling verrichten die vele mensen kan helpen, maar 

door dit te doen wordt persoon B (onterecht) geschaad. De vraag is dan: onder welke 

omstandigheden is het moreel juist voor persoon A om de rechten van persoon B te 

schaden in functie van het welzijn van de groep? 

 

Ethische dilemma’s en deontologische uitgangspunten 

• denk actief mee na: reflectie! 

• wat is ‘goed’ en ‘slecht’? wat bij tweestrijd (dilemma)?  

• durf (ethische) vragen stellen  

• ruimte voor discussie! 

o tijdens les: reflectievragen 

o einde van de les: discussie  

• handvaten voor ethische verantwoordelijkheid, positie en houding als klinisch 

psycholoog (praxis) (zie deontologische beroepscode, stappenplan) 

 

Gereedschapskist om morele vragen te herkennen en aan te pakken. Belangrijke 

klinische vaardigheid. Er is geen stappenplan en pas klare antwoorden. Belangrijk 

onderdeel basiskennis (apperceptieve massa: beslissingen verfijnen, zonder dat het 

determinerend wordt) om te reflecteren en te handelen in klinische situaties. Ethisch 

handelen is meer dan een beroepscode vanbuiten kan. Reflectie hier heel belangrijk & in 

de lessen proberen te stimuleren.  

 

(zie les 4 uitkomst- en procesonderzoek) Apperceptieve massa: het totaal aan 

organiserende concepten waarmee we waarnemen (ifv praktisch/situationeel denken) → 

organiseert ervaring, verfijnt beslissingsproces, niet determinerend. 
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5.1 INTRO: ETHISCHE VRAAGSTUKKEN  

 

VOORBEELD actueel ethische kwestie: ethische analyse naar het gebruik van technologie 

(‘corona app’) in de bestrijding van de coronacrisis (bron: www.rijksoverheid.nl) 

De technologie die wordt ingezet voor de bestrijding van de coronacrisis dient individuen 

in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen, in plaats van hen te controleren, 

stigmatiseren of te beperken. Hoewel data en technologie belangrijke instrumenten zijn 

in de bestrijding van een pandemie, hebben deze intrinsieke beperkingen en kunnen 

deze uitsluitend dienen ter ondersteuning van de effectiviteit van een overkoepelend en 

omvattend bestrijdingsprogramma. Het is van belang de juiste balans te vinden tussen 

individu en collectief: aan de ene kant dienen de privacy en autonomie van individuele 

mensen te worden gewaarborgd, maar anderzijds vraagt een verantwoorde omgang met 

de situatie rondom het virus ook om onderlinge solidariteit. Het expertpanel heeft een 

tiental kernwaarden geïdentificeerd die leidend dienen te zijn bij het ontwerp, de 

invoering en het gebruik van de app. Deze waarden zijn: 

1. Vrijwilligheid: Het gebruik van de app dient geheel vrijwillig te zijn. 

2. Effectiviteit: De app moet voldoende effectief zijn, op het niveau van het individu 

(betrouwbare meldingen), de GGD (behulpzaam bij bron- en contactonderzoek), en de 

overheid (effectief in het  

terugdringen van de verspreiding van het virus). 

3. Privacy: De app dient de privacy van gebruikers te respecteren. 

4. Rechtvaardigheid: Het gebruik en de inbedding van de app dienen bij te dragen aan 

een rechtvaardige verdeling van de lasten en de opbrengsten. 

5. Inclusiviteit: De app moet zo breed mogelijk bruikbaar en toegankelijk zijn, ongeacht 

fysieke of mentale beperking, etnische achtergrond of digitale vaardigheden. 

6. Procedurele rechtvaardigheid: Er is eerlijke toegang tot en deelname aan het 

ontwikkelproces van de app nodig. 

7. Verantwoordelijkheid: Er dient een duidelijke en rechtvaardige verdeling van 

verantwoordelijkheden te zijn tussen overheid, GGD en burger. 

8. Voorkomen van oneigenlijk gebruik: Er moet worden voorkomen dat de app voor 

andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor deze is ontwikkeld. 

9. Borgen burgerlijke vrijheden: De app dient tijdelijk te zijn en gewenning aan 

monitoring van burgers dient voor toekomst voorkomen te worden. 

10. Noodzakelijkheid en proportionaliteit:De inzet van de app is noodzakelijk en 

proportioneel voor bereiken van het doel.  

Op grond van deze kernwaarden komt het panel tot een aantal aanbevelingen, 

waaronder de volgende:  

 

Er dient een adequate wettelijke regeling voor de app te zijn, die zorgt voor adequate 

doelomschrijving en doelbeperking, in het bijzonder wat betreft gebruik door de 

overheid, maar ook door private partijen. Het gebruik van de dient geheel vrijwillig te 

zijn, maar de overheid zou wel een moreel appèl mogen doen op burgers om de app te 

gebruiken in het kader van de collectieve verantwoordelijkheid voor het tegengaan van 

de pandemie. Onderzocht moet worden of de app voor iedereen toegankelijk is en of de 

risico’s en lasten van de app niet onevenredig bij bepaalde bevolkingsgroepen terecht 

komen. De overheid dient de sociale impact van de app zorgvuldig te monitoren aan de 

hand van de in deze beoordeling aangereikte principes.  

Om te voorkomen dat de app een cultuurverandering inluidt waarin mensen minder 

huiverig worden voor surveillance, dient de app te worden ingezet en gepositioneerd als 
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een middel voor digitale solidariteit. De app zou pas algemeen beschikbaar moeten 

komen als de testen en DPIA positief zijn, en niet alleen de app zelf, maar ook de 

omringende infrastructuur gereed is, waaronder informatievoorziening, 

klachtmogelijkheden en ondersteunende en randvoorwaardelijke wet- en regelgeving.  

 

Ethische vraagstukken sterk aanwezig in ons dagelijks leven. Zie je bijvoorbeeld ook in 

de coronacrisis. In welke mate is een lockdown of corona-app ethisch verantwoord? Wie 

krijgt er als eerste het vaccin?  

Eerste genbaby’s zijn al geboren. Onderzoekers kregen een celstraf en is vandaag 

verboden.  

Is iets een individuele kwesties of voor de maatschappij? Bijvoorbeeld gezonder leven, 

dus meer voordeel op levensverzekeringen?  

Wanneer gebruik je dwangmaatregelen in de psychologie? Wanneer is dit moreel 

verantwoord? Zijn interventies die niet zomaar kunnen worden toegepast.  

Euthanasie bij psychisch lijden?  

 

Reflectie 

Wanneer vind je het gebruik van isolatiemaatregelen te verantwoorden?  

Iemand gebruikt systematisch hard drugs met ernstige gevolgen voor zijn lichamelijk en 

sociaal-psychisch welzijn, maar wil hier zelf niets aan doen. Vind je ingrijpen 

verantwoord? Waarom wel of waarom niet? En zo ja, hoe?  

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

 

Ethische vraagstukken en psychologie 

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

therapie, verhouding therapeut-patiënt. 

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

geestelijkheidszorg moet georganiseerd worden rond een persoon die een 

probleem heeft maar hier ook ervaring mee heeft 

• Welke waarden en normen staan centraal?  

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

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

praktijk) vb.: schrijf ik een verslag over iemand en zo ja hoe formuleer ik 

zijn/haar problematiek, wat zijn mogelijke gevolgen?  

 

 
 

https://youtu.be/7XKcovp93No: Jim Van Os over de nieuwe ggz (andere kijk op ziekte, 

persoon en de organisatie van gezondheidszorg) 

https://www.ted.com/talks/eleanor_longden_the_voices_in_my_head: ted talk door 

vrouw die spreekt over haar ervaringen met psychotische gewaarwordingen en het 

belang van empowerment als persoon eerder dan de behandeling van een ziekte. 

 

Cf. huidig debat in psychiatrie/psychologie: ‘patiënt met ziekte‘ versus ‘persoon met 

probleem’ → weerspiegelt een andere mensvisie en heeft implicaties voor hoe herstel en 

behandeling (ruimer: ziek en gezond) gedacht wordt.  
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5.2 ETHISCHE BEGRIPPEN  

 

Soms door elkaar gehaald, maar verschil. Moraal is ruimer gehaal en kan je ethiek een 

stukje onder plaatsen. Hier zit ook een stukje intuïtief aanvoelen en emotionele lading 

bij. Is veel ruimer dan ethiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moraal 

o morele vragen en morele opvattingen vb.: vegetarisch eten  

o waarden en normen  

o verbonden aan een levensvisie, idealen  

o op basis van intuïtie, emoties of rationele overwegingen  

o niet statisch (tijd- en contextgebonden), normen en waarden zijn niet statisch, er 

is niet zo iets als altijd en overal een moreel goed  

vb.: homoseksualiteit geen psychische stoornis meer vandaag  

o micro- (van mens tot mens), meso- (organisatorisch niveau, bijvoorbeeld Ugent), 

macroniveau (ruimere samenleving: hoe richting we die in? politieke keuzes?) 

 

Waarden: 

o omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven 

o abstract cognitieve begrippen  

o vb.: rechtvaardigheid 

 

Normen: 

o handelingsvoorschriften, geven concrete inhoud aan waarden  

o morele normen, fatsoennormen, juridische normen 

o vb.: ‘je zal niemand uitsluiten’ 

 

Deugden: 

o goede eigenschap die de handelswijze van de mens bepaalt 

o verinnerlijkte waarden  

o vb.: respect (t.a.v. medemens) 

 

Reflecteren 

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

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

de doorslaggevende rol?  

o Welke waarden en normen spelen daar een rol in?  

o Welke waarden zijn voor jou belangrijk? Welke normen hanteer je daartoe? Welke 

deugden stel je voorop?  
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Hoe spelen waarden een rol in de beroepsuitoefening als klinisch psycholoog?  

o Hoe zie je de rol van theorie?  

o Hoe ontstaan volgens jou psychische problemen?  

o Wat beschouw jij als het doel van therapie?  

o Hoe bekijk je ‘de waarheid’ in wat mensen vertellen? 

o Hoe zie je jouw rol als therapeut?  

 

Ethiek  

Ethos: zede of gewoonte (cf. moraal) 

Systematische reflectie op morele vragen o.b.v. rationele argumenten  

 

Descriptieve ethiek: beschrijven feitelijke moraal in een gemeenschap (bijvoorbeeld 

Trolley probleem voorleggen aan studenten en zien wat ze hier mee doen  

 

Prescriptieve of normatieve ethiek: voorschrijven principes voor moreel handelen (op 

basis van deze principes kunnen we moreel handelen) vb.: ‘deze redenering maakt het 

moreel handelen’ 

 

Meta-ethiek: studie van fundamentele morele vraagstukken (meest overkoepelde 

niveau en meest moeilijke niveau, kunnen we het langst over filosoferen) 

o Zijn waarden universeel of cultuur gebonden?  

o Zijn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun daden?  

o Zijn mensen gelijk?  

o … 

 

How do you see theory in psychotherapy and counselling? Is theory scientific knowledge 

that as we learn more gets closer and closer to the truth? Are different theories different 

stories that could all equally be valid or true, depending on the context or individuals? Or 

is there no such thing as truth in relation to theories of therapy, the theory ascribed to by 

any individual therapist being the one that fits them in particular? Or do you see scientific 

theories as reductive and assaults on the complexities of people and life? How do you 

interpret the various findings and conclusions drawn from research in psychotherapy? 

 

How do you see ‘mental health’? Do you believe in disorders of the brain that science is 

getting closer to understanding all the time? Or do you believe ‘mental health problems’ 

are a result of people’s thoughtless or misinformed choices about how to live their lives? 

Or are mental health problems a result of traumatic experiences that some people are 

more resilient to than others?  

 

What do you think the truth status is of what clients say about themselves? Are their 

stories constructed and told and can always change depending on context and time? 

memory? Is it important to try and check out the veracity of what clients say, perhaps 

through encouraging them to check out memories with other people or discussing clients 

with other people who know them (obviously with consent)? Or is the truth status of 

clients’ accounts irrelevant, and what their stories mean to the clients is what matters?  

 

Vb.: Sophie’s choice (Styron) illustreert dat morele beslissingen wezenlijk genomen 

worden door een agens (persoon, of instantie) wat verantwoordelijkheid, lijden, schuld, 

druk etc. met zich meebrengt.  
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Vb.: Dovi (2006) redeneert dat in het geval van dergelijk onmogelijke beslissing, het 

agens (= het ‘handelend voorwerp’) beroep mag doen op de willekeur.  

‘I contend that agents should adopt a random decision procedure when faced with a 

moral dilemma that possesses three salient features. These three features are: (1) when 

there is clearly no "better" outcome from the range of choices available to the agent; (2) 

when particular kinds of moral burdens (guilt burdens) can be alleviated by that agent 

adopting a random decision procedure; and (3) when the alternatives were given to, and 

not made by, the agent.’ (Letting chance decide; Dovi, 2006) 

 

 

5.3 ETHISCHE/NORMATIEVE THEORIEËN  

 

Ethische/normatieve theorieën: schrijven vanuit een rationele 

beweging toe wat moreel handelen is.  

1. Teleologische ethiek 

2. Deontologische ethiek 

3. Deugdenethiek  

 

Veel verschillende soorten theorieën, wij 3 grote stromingen: 

teleologische, deontologische en deugdenethiek 

 

 

Grootste onderscheid: theorieën die handelingen van mensen beoordelen tav het 

eindpunt (het doel, gevolg of nut dat het resultaat ervan is – teleologische of 

gevolgenethiek) versus theorieën die handelingen van mensen beoordelen tav 

hun beginpunt (de intentie of de plicht die er aan ten grondslag ligt – deontologische of 

beginstelethiek). 

 

Deugdenethiek legt klemtoon op de persoon (wie moeten we zijn) niet de handelingen an 

sich (wat moeten we doen). Over de mate waarin deugdenethiek als een afzonderlijke 

ethiek naast de teleologische en deontologische geplaatst kan worden (of eerder een 

subtype is van een van beide) heerst discussie. Bij teleologische en deontologische ethiek 

zijn deugden en de eigenschappen van de persoon echter van secundair belang. 
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Teleologische of gevolgenethiek 

o beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen 

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

vb.: utilisme/utilitarisme (‘grootste geluk voor grootste aantal mensen’)  

– ‘utilitas’ = nut  

o handelings-of daadutilisme en regelutilisme 

vb.: 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? 

• daadutilisme: nee, want de daad is slecht  

• regel: algemene regel is dat je het moet teruggeven  

o moeilijkheden 

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

• heiligt het doel (altijd) de middelen? 

• vele soorten pijn, vele soorten genot, … 

• cf. kritiek hedonisme: streeft mens altijd en alleen genot na? → vraag wat 

is genot en geluk complexer 

 

Utilitarisme: ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet aan de 

bijdrage die deze handeling levert aan het algemene nut, dwz het welzijn en geluk van 

alle mensen. 

 

Hume (1711 – 1776): belangrijkste drijfveer van mensen is zoveel mogelijk genot en zo 

weinig mogelijk pijn (hedonisme Epicurus) 

 

→ Bentham (1748-1832): natuur kent twee ‘souveraine meesters’ die mensheid sturen: 

pijn en genot; hedonistische calculus (geluk = genot) → nutsregel voor wat moreel ‘goed’ 

is: geluksprincipe 

  

Het (oorspronkelijke) utilitarisme staat neutraal tegenover de levensbeschouwelijke 

invulling van ‘geluk’ . Geen enkele opvatting krijgt voorrang en er wordt enkel gekeken 

naar de gevolgen van handelingen op de totale lustbeleving. Bentham nam dit standpunt 

in. Voor hem was enkel de sensatie van plezier ‘goed’; het gaat Bentham om  sensaties 

van lust. Vb. Zelfbevrediging, homoseksualiteit niet afkeuren, maar ook folteren is goed 

voor de masochist. (= kwantitatieve opvatting van geluk) 

 

→ Mill (1806 – 1873): kwaliteitsverschillen in menselijke verlangens (=kwalitatieve 

opvatting): een mens moet de 'hogere' (menselijke) verlangens prefereren boven de 

'lagere' (dierlijke) verlangens. Voor hem waren sommige soorten plezier wel degelijk 

verkieslijk boven andere. Hij heeft het ook eerder over complexe mentale ervaringen dan 

over sensaties (itt Bentham).  

 

→ Verdere ontwikkelingen in soorten van utilisme: 

• Handelingsutilisme of daadutilisme: het goede of slechte van een handeling wordt 

beoordeeld aan de hand van de consequenties/ gevolgen van deze specifieke 

handling 

• Regelutilisme: het goede of slechte van een handeling wordt beoordeeld op grond 

van de consequenties/gevolgen van een algemene regel die iedereen moet volgen 

in dergelijke situatie. (cf. sluit dichter aan bij plichtethiek) 
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vb.: Het geleende mes. De eigenaar vraagt me het mes terug te geven, maar ik weet dat 

hij een moord zal plegen wanneer hij het terugkrijgt. Het regelutilitarisme kan dergelijke 

uitzonderingen niet toestaan (want de algemene regel dicteert dat je een geleend mes 

teruggeeft); het regelutilitarisme gaat daardoor soms in tegen de utilitaristische stelregel 

van het grootste geluk voor het grootste aantal mensen. Daadutilitarisme erkent deze 

particuliere situatie wel (want deze handeling, het geleende mes aan de eigenaar 

teruggeven, zou in dit specifieke geval negatieve consequenties kennen: moord).  

 

 

Deontologische of beginselethiek 

o beoordelen welke intentie tot handelen op zich moreel juist is ongeacht de 

feitelijke gevolgen  

o deon = plicht; logos = rede (logica van het fundamenteel moeten, er gaat een 

fundamentele verplichting aan vooraf) 

o plichtethiek  

 

vb.: religieuze morele richtlijnen, beroepscodes 

vb.: Immanuel Kant (1724-1804) 

o autonomie als hoogste doel: mens bepaalt als redelijk wezen zelf zijn wetten, 

plicht is uw eigen verantwoordelijkheid, je moet je niet door instanties laten 

voorschrijven wat je moet doen, kracht van de rede maakt dat we onze plichten 

gaan volgen, we moeten ons laten leiden door de rede en als we dit niet doen 

(vb.: door genot of geluk) dan zijn we irrationeel en immoreel  

o universele waarden: we zijn allemaal redelijke wezens dus mogelijk om op 

universeel niveau er iets over te zeggen  

o categorisch imperatief: wet die dat je jezelf oplegt en moet volgen in elke situatie 

(voorbeeld van hoe iedereen het zou moeten doen, de wet die je bedenkt moet 

niet alleen jezelf beter maken, maar iedereen) 

• handelen op manier waarvan je kan willen dat het algemene wet wordt 

• handel zo dat je ander nooit enkel als middel maar ook als doel beschouwt 

• kritieken  

• absolute karakter: voor iedereen in elke situatie en geen uitzondering 

• bestaan universele redelijkheid? We weten dat er verschillen zijn tussen 

culturen op vlak van moreel handelen? 

• miskennen verbondenheid tussen mensen  

 

Kant: Mens is pas vrij als hij zich laat leiden door de rede. Kant legt aldus de klemtoon 

op de motiverende kracht van de rede. Het motief om onze plicht te vervullen is zuiver 

rationeel. Wanneer we er niet in slagen de eisen van de moraal, gekend door middel van 

onze rede, te vervullen, handelen we irrationeel. Waarden mogen niet afhankelijk zijn 

van bepaalde omstandigheden; niet gemotiveerd worden door een of ander niet-moreel 

motief of verlangen. Kant streeft naar universele waarden. Juiste intenties (redenen) 

cruciaal voor moreel handelen. 

 

Kritiek op utilisme: genot en grootste geluk centraal  → Kant: autonomie centraal (≠ 

doen wat zelf wil, maar eigen wetten bepalen adhv de rede) 

 

Categorische imperatief: een wet die je uzelf oplegt in elke situatie. Een goede 

categorische imperatief moet de wereld beter maken, je moet u dus afvragen  of de wet 

die jij volgt ethisch verantwoord is als iedereen zich aan die wet houdt. 
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Moreel handelen volgens Kant: 

• handeling heeft pas morele waarde als deze motivatie een morele plicht kent. 

Dwz, we handelen vanuit de juiste redenen.  

• de morele waarde van een handeling is afhankelijk van de regel (obv de rede) die 

erachter ligt (dus niet afh van doel).  

• mensen zijn verplicht zich te houden aan de eigen morele wetten (plichtethiek). 

 

Voorbeeld 

Iemand dreigt een vliegtuig waarin ook onschuldige passagiers zitten een druk bezocht 

gebouw binnen te vliegen. Mogen militaire vliegtuigen het vliegtuig neerhalen of niet?  

• vanuit een gevolgenethiek … 

• vanuit een beginselethiek …  

 

Deugdenethiek 

• belang van de persoon die handelingen uitvoert en diens eigenschappen  

• van ‘ideale handeling’ naar ‘ideale karakter’ 

• wie moeten we zijn i.p.v. wat moeten we doen  

• optimale zelfverwezenlijking door de deugd (cf. eigenschappen) 

• pluralistische (situatie-afhankelijk) vb.: deugden van een psycholoog  

• basis bij de ouden Grieken  

• Plato: wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid 

• Aristoteles: deugd = “de gulden middenweg” “phronèsis” 

vb.: moed want zit tussen roekeloosheid en lafheid 

• Cf. teleologisch (‘het goede is waar alle dingen naar streven’) = 

eudaimonia: gelukzaligheid (eu = goed; daimon = ziel/geest) 

• moeilijkheden  

• wat zijn deugden? contextafhankelijkheid impliceert moeilijkheid definitie 

• niet alle deugden op te vatten als het midden tussen extremen vb.: té 

rechtvaardig?  

• actuele evoluties  

• zorgethiek (belang van zorg en verbondenheid); tolerantie 

 

Adhv iemands eigenschappen afleiden wie een goed mens is. Goed mens zijn bekomen 

via deugzaam leven. 

 

Aristoteles: deugd = gulden middenweg. Hoe bepalen? Het juiste midden verschilt per 

persoon en situatie. Je moet het midden zelf vaststellen, dit leer je door ervaring en 

gezond verstand = phronèsis: deugden bevatten ‘praktische kennis’ en ‘praktische 

wijsheid’. 

 

Aristoteles: doelmatigheid vastgelegd in de natuur. Mens: sociaal en denkend wezen, 

vervult zijn/haar (natuurlijke) functie indien hij/zij voorbeeldig met anderen om kan gaan 

(morele deugden) en voorbeeldig kan denken (intellectuele deugden). Als mens alle 

deugden kan naleven, dan is mens gelukkig (= ‘eudaimonia’, bedoeld itv voorspoed, 

gelukzaligheid, niet genot: deze staat bereiken vraagt ook offers, pijn). 

 

Actuele evoluties (deugdenethiek vandaag populair, zowel in filosofie als psychologie, 

belang zingeving):  

cf. Seligman’s positieve psychologie (karaktersterktes en deugden) 
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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. 

 

*Carol Gilligan believed women’s morality arose from 

real-life dilemmas. She came up with three stages of 

moral development that emphasize an ethics of care. 

• Pre-conventional stage (orientation to individual 

survival): women are focused on the self. 

• Conventional stage (goodness of self-sacrifice): 

women have come to focus on their responsibilities 

towards others.  

• Post-conventional stage (morality of nonviolence): 

a woman has learned to see herself and others as 

interdependent.  

 

Gilligan developed her thinking in response to the stages 

of moral development outlined by Lawrence Kohlberg, 

which Gilligan claimed were gender-biased and 

emphasized an ethics of justice. 

 

Ubuntu is ethische/ humanistische filosofie naar het 

(Zuid-)Afrikaans woord dat staat voor de onderlinge 

verbondenheid van mensen; centraal staat menselijkheid. 

De identiteit van ieder individu staat niet op zichzelf, de 

zin en zingeving van het leven evenmin. Je kan niet 

bestaan als individu, je hebt het collectief nodig.  

 

Cf. Afrikaans spreekwoord “Umuntu Ngumuntu Ngabantu – Ik ben omdat wij zijn” 

(concrete anderen, maar ook voorouders) 

 

Cf. Nelson Mandela: houding en acties van verzoening, respect, tolerantie en 

vergevingsgezindheid door Ubuntu geïnspireerd. Nadruk op interconnectedness ; Ubuntu 

is een intens besef van verbinding van mensen.  

 

5.4 DEONTOLOGIE VAN HET BEROEP 

 

Beroepsethiek 

• Niet statisch: 

o Tijd- & contextafhankelijk 

(politiek, sociaal, cultureel) 

• Hedendaagse Westerse context*:  

o Verlichting (de rede) 

o (Liberaal) individualisme 

o Ethisch pluralisme: verschillende 

theorieën gaan gebruiken  
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Beroepscode is letterlijk het uitschrijven de gedragsregels die tot stand komen door 

waarden en normen.  

 

*waarden & normen op macroniveau → meso & microniveau 

Cf. vorige les: De waarden die in een beroepsethiek vorm krijgen, worden sterk bepaald 

door het overheersend mens-en wereldbeeld in een specifieke sociale, culturele en 

politieke context. Daarom is het nodig niet alleen de gedragsvoorschriften van een 

beroepscode te kennen, maar ook inzicht te hebben in de onderliggende 

waardeoriëntaties die in de regels geconcretiseerd worden. Maw beroepsethiek wordt 

steeds gemodelleerd door de sociale, culturele en politieke context. Belangrijk om 

hedendaagse beroepsethiek te plaatsen in het perspectief van een tijdgevoelig 

krachtenveld; achterliggende waardeoriëntaties die bepalend zijn voor denken over 

ethisch gedrag 

 

Vandaag: westerse beroepscodes sterk beïnvloed door de waarden van de Verlichting (de 

rede) en het liberaal individualisme. Hierin staan vooral de rechten van het individu of 

een bepaalde groep voorop (vb. ‘recht op privacy’). Poging zich tegen meer traditionele 

ethiek (deugdelijkheid, braafheid, kleingeestigheid) af te zetten. Vb. bij abortus gaat het 

over de ‘rechten van de moeder’ tgo de ‘rechten van het ongeboren leven’.  → 

abortuswet (3 april 1990) 

 

vb.: Illustratie: Tinneke Beeckman (column De Standaard 12/09/2019) ‘Angst voor de 

toekomst bestrijd je niet met meer individualisme’ 

Uiterst rechtse partijen hebben in Europa en de VS de wind in de zeilen. Wie ze wil 

bestrijden, kan maar beter niet voor meer individualisme pleiten. Integendeel, de liberale 

democratie is in crisis omdat het individualisme is doorgeslagen. De liberale democratie 

rust op twee pijlers: de liberale (individuele rechten, autonomie, private leven) en de 

democratische (het collectieve, de politieke gemeenschap). Tussen beide is een 

evenwicht nodig: als het individualisme almachtig wordt, verdwijnt de 

gemeenschappelijke band. Dan wordt de samenleving een jungle waarin de sterkste wint. 

Als het collectieve almachtig wordt, verdwijnen de individuele rechten.’ 

 

vb.: Illustratie van een totaal andere wereld → ander mens- en wereldbeeld → andere 

waarden en normen: Bij wijze van (fictief) voorbeeld: De Schijfwereld (Terry Pratchett 

1948-2015) 

De Schijfwereld bestaat uit een platte schijf, gedragen door vier olifanten die op de rug 

van een gigantische schildpad genaamd A'Tuin De Grote staan, die door de lege ruimte 

op weg is. De zon van de Schijfwereld is klein en cirkelt dwars op de zwemrichting van 

de schildpad om het stelsel heen. Een van de olifanten moet steeds even een poot 

optillen om het zonnetje ongehinderd zijn baan te kunnen laten vervolgen. Op de 

Schijfwereld speelt toverkracht een belangrijke rol. De Schijfwereld is niet alleen bevolkt 

met gewone mensen maar ook met trollen, heksen, tovenaars, dwergen, helden (onder 

andere Cohen de Barbaar) en vele andere mythologische wezens. De belangrijkste stad 

is Ankh-Meurbork, die onder het gezag staat van de Patriciër Huigen Ottopedi. 

Wetenschappers op de Schijfwereld strijden erover of de schildpad op weg is om een 

partner te zoeken (bigbangtheorie) of eeuwig naar niets zal blijven doorzwemmen 

(de steady-statetheorie). Het idee van olifanten en de schildpad die de wereld dragen, 

zijn elementen uit de Hindoe-mythologie. 
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Ethisch/normatieve theorieën → beroepsethiek (ethisch pluralisme)  

 
 

In hedendaagse (westerse) beroepscodes vinden we ook de ethische theorieën die in de 

loop van de geschiedenis ontwikkeld zijn (cf. vorige les); meer bepaald: vdg. ethisch 

pluralisme, combinatie van theorieën aantreffen (dominantie zegt iets over ons huidig 

mens- en wereldbeeld). 

 

In de loop van de geschiedenis hebben zich meerdere ethische theorieën ontwikkeld die 

raamwerken voor ethisch redeneren geven (vb. deontologische, teleologische, 

deugdenethiek). De invloed van deze theorieën is – minder of meer op de achtergrond – 

steeds aanwezig bij het reflecteren over ethisch handelen en het opstellen van 

beroepscodes. Bij conflicten (denk aan het voorbeeld met het gekaapte vliegtuig) kan 

men vaststellen dat diverse ethische benaderingen met elkaar in competitie treden en 

dat de richting waarin de knoop wordt doorgehakt wordt de dominantie van een bepaalde 

theorie reflecteert. (Leijssen, p. 13) 

 

Plichtenleer Kant → vandaag: eis voor universeel geldende principes, waarbij 

deontologisten vasthouden aan de wet of gehoorzaam zijn aan het gezag, aanwezig in 

elke discussie over beroepsethiek. Aanhangers laten weinig ruimte voor uitzonderingen 

op de regel. Vaak in botsing met de utilitaristen (geïnspireerd door Bentham & Mill).  

 

Utilitaristen → vandaag: daad niet afwegen op haar overeenstemming met een redelijk 

beginsel maar wel op de gevolgen die uit een handeling voortvloeien. Stellen de vraag: 

‘wat richt de minste schade aan?’ Bij dilemma’s wordt dan de knoop doorgehakt door het 

minst schadelijke te kiezen (denk aan het gekaapte vliegtuig of trolley probleem) 

 

Deontologische en utilitaristische theorieën weerspiegelen het verlichtingsdenken: 

theorieën gekenmerkt door duidelijkheid en rechtvaardigheid. Streven naar een 

eenvoudig raamwerk die gestructureerd zijn vanuit toonaangevende principes (in 

concreet: gevolgen- of plichtlogica).  

 

Kritiek: hoe aantrekkelijk theorieën ook ogen, complexiteit van ethisch handelen wordt 

ontkend. Menselijke complexiteit laat zich niet altijd vatten door rechtlijnige paradigma’s 

en mensen zijn minder vatbaar voor rationele argumenten dan hier verondersteld.= naïef 

geloof dat mensen van ‘nature’ welwillend zijn en rationele keuzes maken. 
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Sinds jaren 90’ alternatieven sterk in opmars: regelethiek of plichtethiek 

(=handelingsmoraal; “smalle ethiek"), vraagt aanvulling van een deugdenmoraal 

(=(her)waardering van de onderliggende kwaliteiten, karaktertrekken, hoe moet ik zijn; 

cf. oude Grieken, terugkeer naar Aristoteles).Deugdenethiek = houdingsmoraal (“brede 

ethiek”). Vandaag zeer populair. 

 

Zorgethiek (communitarisme: prioritair = waarden van de gemeenschap; individu is 

ondergeschikt) geprofileerd als antwoord op liberaal individualisme. Dilemma’s in praktijk 

komen vaak neer op tweestrijd: geeft men prioriteit aan de belangen van het individu of 

groter geheel? Meerwaarde communicatieve ethiek: autonomie individu gekaderd binnen 

relaties met anderen en aandacht voor meerdere perspectieven, bespreekbaar maken en 

luisteren. Belangrijke toevoeging op regelethiek: in een steeds evoluerende maatschappij 

hebben we nood aan ethiek die rekening kan houden met deze veranderingen en 

meervoudigheid. Zeer relevant voor zorgsector en de meer kwetsbare mens. 

Toegenomen aandacht voor (cf. onder invloed van feminisme; als antwoord op 

moeilijkheden van doorgedreven individualisme), maar nog altijd weinig prominent 

gezien de overwegend economisch gestuurde samenleving. Wordt gezien als aparte vorm 

van ethiek (maar ook hier discussie over). Centrale vraag: Wat is goede zorg, gegeven 

deze particuliere situatie?  

 

De hedendaagse westerse samenleving kan als gevolg van ethisch pluralisme minder 

terugvallen op een gedeelde levensbeschouwing en een gemeenschappelijke visie over 

wat van waarde is. Een multiculturele samenleving is bovendien gekenmerkt door een 

diversiteit van waarden waarmee mensen vormgeven aan hun leven. Ethisch pluralisme 

bemoeilijkt hoe dan ook een globale consensus over wat al dan niet ethisch verantwoord 

is. (Leijssen, p. 13) 

 

Hedendaagse beroepsethiek (cf pluralisme): hoeft niet exclusief op één theorie te 

steunen. Het beste van meerdere theorieën kan geïntegreerd worden in een toegepaste 

ethiek waarbij vuistregels aangereikt worden voor de complexe realiteit. Regelethiek en 

houdingsethiek zijn daarbij complementair: 

• Regelethiek: duidelijk geformuleerde minimale criteria om gedrag op af te 

stemmen; geboden en verboden. 

• Houdingsethiek: adviezen voor optimaal gedrag. Omdat veranderende context 

steeds meespeelt, zijn minder duidelijke richtlijnen te geven. 

→ kwaliteit van de beroepsuitoefening ontstaat uit onderling overleg en reflectie over 

wat in de gegeven situatie waardevol is 

 

Reflectie: wat zou jij doen? En waarom?  

• Een cliënt vertelt je dat hij van plan is zijn ex in elkaar te slaan. Ga je naar de 

politie of hou je de informatie geheim? 

• Een cliënte van jou gaat haar therapie afronden en brengt bij de laatste sessie 

een bos bloemen mee om je te bedanken. Neem je deze aan? 

• Je werkt in een instelling en een cliënt zegt dat een andere psycholoog uit het 

centrum seksuele toenadering zocht. Wat doe je? 

• Een minderjarig meisje, ongewenst zwanger na verkrachting, vraagt of je met 

haar meegaat naar de abortuskliniek. In het team was er onenigheid of de 

beslissing moest ondersteund worden dan wel of haar alternatieven moesten 

voorgesteld worden. Hoe ga je hiermee om (tav het meisje en tav je team)? 
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Beroepscodes:  

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

• Beroepscodes als formeel kader: Belgische deontologische code voor 

psychologen (www.compsy.be) 

• Regels ter bescherming rechten patiënten 

• Complementaire plichten hulpverleners 

• Kader voor alle psychologen 

• Belang onderliggende waarden van gedragsregels 

• België: wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht 

 

Leijsen (2005): ‘Regels zijn de concretisering van bepaalde waarden. Het is pas door 

goed inzicht in de onderliggende waarden dat men kan afwegen wat er werkelijk op het 

spel staat en in welke richting men verantwoorde keuzes kan maken die rekening houden 

met de globale context. Daarom (…) vooral (nadenken) over waarden die weergeven ‘wat 

essentieel is’ of basishoudingen die goede hulpverlening schragen. Vier grote 

overkoepelende basisprincipes: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en 

deskundigheid. Deze worden geconcretiseerd in normen die vormgeven aan ‘wat te 

doen’. Het zijn die waarden en normen die vervolgens hun uitdrukking vinden in talrijke 

gedragsregels, die in de beroepscodes samengebracht zijn. 

 

Beroepscodes, tweeledige doelstelling: regelen van onaanvaardbaar gedrag en 

bevorderen van optimaal gedrag → gedragsregels als concretiseringen van belangrijke 

professionele attitudes. 

 

Wie de beroepscodes wil nalezen: raadpleeg relevante websites 

www.bfp-fbp.be (https://www.vvkp.be/dossiers/richtlijnen-vlaamse-overheid) 

www.compsy.be  

(https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf) 

www.apa.org/ethics 

www.efpa.eu 

 

4 pijlers 

1. Respect 

2. Integriteit 

3. Verantwoordelijkheid 

4. Deskundigheid 

 

“De complexiteit van de situaties waarmee psychologen in aanraking komen, maakt een 

systematische toepassing van praktische regels onmogelijk. De naleving van de regels 

van deze Code berust dus op ethisch beraad en onderscheidingsvermogen.” 

 

De belangrijkste gedragsregels (over beroepscodes heen) kunnen algemeen opgenomen 

worden onder vier basishoudingen/pijlers:   

1) De meeste gedragsregels zijn concretiseringen van respect, cf. belangrijke 

rechten en plichten zoals informatieplicht, zwijgplicht en zelfbeschikkingsrecht 

2) Integriteit: waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, 

onomkoopbaarheid, liefde voor waarheid (cf. seksueel misbruik in de professionele 

relatie) 

https://www.compsy.be/nl/deontologie-wetgeving
https://www.compsy.be/nl/deontologie-wetgeving
http://www.compsy.be/
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
http://www.efpa.eu/
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3) Verantwoordelijkheid: hulpverleningsrelatie altijd asymmetrisch → 

verantwoordelijkheid hulpverlener vb. Geen schade toebrengen, of breder: zich 

engageren en zorg dragen voor anderen 

4) Deskundigheid: wat wordt verwacht van een competente hulpverlener: 

vakbekwaamheid door blijvende ontwikkeling 

 

1. Respect 

• ‘Respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken 

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

• Opzij zetten persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren 

• Respect voor cliënt niet verbinden aan voorwaarden 

• Rechten patiënten en plichten hulpverleners: 

o Recht op vrije deelname en inzagerecht – informatieplicht 

o Zelfbeschikkingsrecht – plicht tot eerbied voor morele waarden 

o Recht op geheimhouding – zwijgplicht 

 

Respect als hulpverlener, = houding: anderen niet te vlug beoordelen en klasseren, 

omdat waardeoordelen in de weg staan van communicatie en verdieping. Door iemand 

met respect te benaderen, ontstaat de ruimte waarin die persoon zich in zijn eigen 

waardigheid en originaliteit kan tonen. Zich openstellen voor de persoon ongeacht de 

penibele situatie, diens verdiensten, status of macht, ongeacht eventueel af te keuren 

gedrag (vb. diefstal gepleegd). Oog voor de vindingrijkheid waarmee mensen trachten te 

overleven en zich trachten aan te passen aan moeilijke omstandigheden → dieper kijken 

naar (soms)  ‘verborgen’ waarde.  

 

vb.: Agressieve cliënt. --> respect tonen belangrijk: dwz de persoon blijft gerespecteerd, 

alleen het gedrag wordt afgekeurd. Interpersoonlijke veiligheid wordt gecreëerd als 

hulpverlener iemand onbevooroordeeld benadert. Cf. ‘welwillende neutraliteit’ in 

psychotherapie: de persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren van de therapeut zijn niet aan 

de orde. 

 

De hulpverleningsrelatie is anders dan de gewone leefrelatie:  

• Anders-zijn van cliënt verdragen (vb. andere opvatting over wat 'relatietrouw' 

betekent) – opzij zetten persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren 

• Onvoorwaardelijk respect (vb. realiteit dat patiënt vaak niet komt opdagen zonder 

waarschuwing, reageer je anders op dan bijvoorbeeld bij jouw vrienden) 

• Iets in vertrouwen blijven bewaren wat je in andere omstandigheden wel zou 

delen (vb. misdrijf) 

 

Respect veronderstelt empathie voor de leefwereld, perspectief, gevoeligheden en 

prioriteiten van de cliënt. Deze grondhouding ligt aan de basis van het morele handelen: 

men gedraagt zich moreel omdat men zich inbeeldt wat anderen ervaren. Empathie → 

mededogen (compassie) → betrokkenheid → medelijden of neerbuigendheid (uzelf 

beter voelen dan de minder geslaagde ander) 

 

Recht op vrije deelname en inzage 

• Informatieplicht (hulpverlener):  

o mensen die bij jou komen moet je voldoende informatie geven, waarden 

hierachter is autonomie patiënt stimuleren dmv informatie 
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o Begrijpelijk en waarheidsgetrouw 

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

o Beschrijvend (neutraal) → persoonlijke nota’s hulpverlener 

• Geïnformeerde toestemming: therapeutische relatie = keuze! 

o Vanaf 12j: kinderen betrekken; hun toestemming belangrijk naast ouders 

o Vanaf 16j: = volwassenen (geen wet. toestemming van ouders nodig) 

o Begripsvermogen en oordeelsvermogen 

o Ontwikkelingspsychologisch perspectief gaat hier een beetje tegen in: ook 

kleine kinderen moeten gehoord worden! 

o Afwijken van toestemmingsrecht ouders kan! Motiveren!: afweging vrijheid 

eigen keuzes minderjarige en toestemmingsrecht ouders 

• Wanneer gedwongen opname en behandeling? 

o Algemeen: hulpverleners mogen geen dwang uitoefenen 

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

onschendbaarheid (patiënt of ander) (potentieel of actueel) 

o = last resort ! Vaak via spoedprocedure 

o Dwangmiddelen (isolatie etc): de weg van het minste kwaad 

(machtsmisbruik?) 

 

Respect voor morele waarde 

• Zelfbeschikkingsrecht (= recht om eigen keuzes te maken), plicht tot eerbied voor 

morele waarden, begripvol zijn voor waarden die anders zijn dan de onze  

• Therapie als onvermijdelijk waardegeladen proces 

• Wat met waardeconflicten?; Grenzen aan zelfbeschikkingsrecht? 

• Waarden ondervragen ≠ veroordelen 

• Deskundigheid: bereidheid tot kritische reflectie, besef relativiteit persoonlijke 

voorkeuren, overdracht en tegenoverdracht, kennis breed spectrum van waarden 

(culturele diversiteit)… 

• Voorbeeld: In Treatment ‘April’ 

 

Beroepscodes benadrukken de plicht tot ‘eerbied voor de hele menselijke persoon’ cf. 

geen discriminatie; morele waarden eerbiedigen (niet wijzigen); het recht om volgens de 

eigen overtuiging te leven. 

 

Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zowel voor het individu 

als voor een collectief, bijvoorbeeld een volk. 

Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de 

persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grondslag van de mensenrechten. De 

individuele zelfbeschikking speelt onder meer een rol bij privacy, bij euthanasie en in het 

opkomen voor menselijke waardigheid. (bron Amnesty International) 

 

werkethos = persoonlijke waarden niet laten doorspelen in praktijk.  

Maar: elke werkwijze die therapeut aanwendt is doordrongen van bepaalde waarden (vb. 

keuze voor een bepaalde therapiestroming; wel of niet toepassen van bepaalde 

interventies).  

 

Niet verkeerd: ethisch aspect veronderstelt veeleer de bereidheid tot kritische reflectie en 

besef van relativiteit van persoonlijke voorkeuren. Daarom stelt beroepsethiek volgende 

vraag: hoe met waarden om te gaan op een zodanige wijze dat machtsmisbruik op 

cliënten voorkomen en hun keuzevrijheid gehonoreerd wordt? Cf. ethisch pluralisme. 
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Cf. Verlichtingstraditie: respect als honoreren van autonomie en vrijheid 

 

Debat over nadruk op autonomie en individuele vrijheid: 

Spanningsveld tussen:  

• Regelethiek:  

o Autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid  

o Strijdig met afhankelijkheid 

o Van ontvoogding cliënt naar zorgverlamming? 

& 

• Zorgethiek: 

o Accent op positieve vrijheid  

o Relationele autonomie (wederzijdse relatie tussen autonomie en 

afhankelijkheid) 

o Mogelijkheid tot autonomie verschilt tussen en binnen mensen 

o Risico paternalisme?  

 

Westerse traditie van de beroepsethiek (erfgoed van de verlichtingsfilosofie en ideologie 

liberalisme): respect als honoreren autonomie en vrijheid. Cf. Kant maar ook Mill: 

liberale vrijheidsopvatting individu: autonome keuzes slechts in vrijheid beperkt wanneer 

vrijheid van andere individuen in gedrang komt (menselijke waardigheid als doel, niet als 

middel). Auto-nomie: ‘jezelf de wet stellen’ ; Vrijheid: uitoefenen van autonomie.  

 

Regelethiek 

• Negatieve vrijheid: ‘niet-inmenging’ of het mogen inrichten van het eigen leven 

zonder bemoeiing van anderen → vrijheid opgevat als zo weinig mogelijk 

belemmerd worden in het maken van eigen keuzes.  

• Suggereert dat autonomie strijdig is met afhankelijkheid = normatief: pas 

geslaagd wanneer voldoende onafhankelijk. Ontkenning fundamentele 

verwevenheid autonomie en afhankelijkheid. 

• Respect voor autonomie heeft geleid tot ontvoogding van de cliënt: niet langer de 

deskundige die beslist ‘om bestwil’ van de patiënt; maar doorschieten van 

zelfbeschikkingsrecht risico op zorgverlamming (hulp vragen krijgt negatieve 

connotatie ‘afhankelijkheid van..’; alles zelf moeten kunnen..) 

Zorgethiek: 

• Positieve vrijheid: hoe wil iemand zijn leven vormgeven, centrale bekommernis 

is de kwaliteit van die keuze. Criterium > niet-inmenging: belangrijk dat de keuze 

past in levensplan van de person, moet een waarde belichamen die er voor de 

person werkelijk toe doet. Respect is dan iemand ondersteunen in de keuzes waar 

hij/zij achter staat. HV zoekt mee naar wat belangrijk is voor cliënt en diens 

context.  

• Wederzijdse relatie van autonomie en afhankelijkheid wordt erkend, = kenmerk 

van menselijk samenleven. Het gaat om relationele autonomie, mensen worden 

slechts in onderlinge verbondenheid zichzelf. Afhankelijkheid als voorwaarde voor 

autonomie van de persoon. 

• Mogelijkheid tot autonomie verschilt tussen en binnen mensen. Vb. iemand met 

mentale beperking misschien niet bekwaam om geld te beheren, maar wel om 

eigen kamer in te richten (belangrijk naar punten van autonomie te zoeken en die 

te behartigen). 

• Risico paternalisme? Wanneer doorschieten in handelen ‘om bestwil voor patiënt’.  
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Beroepsgeheim 

• Zwijgplicht voor therapeut – recht op geheimhouding voor cliënt 

• Basis voor vertrouwensrelatie  

• Cf. Strafwetboek 

• Uitzonderingen: 

o Spreekplicht (cf. schuldig verzuim: wanneer je niet spreekt) = het moet 

o Spreekrecht (=> ook zwijgrecht) = het mag  

 ➔ prioriteit hulpverleningsverantwoordelijkheid 

• Vaak moeilijke inschattingen 

• Spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische praktijk 

 

Respect voor iemands innerlijke ruimte: de toelating om iemands innerlijke leven te 

delen geeft niet het recht om dat openbaar te maken. Goede hulpverlening vraagt een 

goede vertrouwensrelatie. Geheimhouding als voorwaarde voor vertrouwelijke relatie en 

veilige plek. Essentie beroepsgeheim = cliënt kan in alle vrijheid mededelingen doen aan 

een vertrouwenspersoon. 

 

Doordat de hulpverlener geheimen bewaart, ontstaat er een veilige ruimte waar mensen 

zelfs ervaringen die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, samen met anderen – die 

geen betrokken partij zijn – kunnen overdenken.  

 

Belofte van geheimhouding kracht bijgezet doordat hulpverlener gebonden is aan 

beroepsgeheim: in het strafwetboek opgenomen (cf. belang beroepsgeheim en privacy – 

belangrijke plicht & recht in de westerse samenleving, cf. GDPR wetgeving). 

 

Kennis hebben over geheimen en privé-gegevens geeft macht: therapeutische relatie = 

asymmetrisch (machtsverhouding) → daarom in een wettelijk kader in rechten en 

plichten gegoten. 

 

Eerste houvast hulpverlener = kennis van wetten en regels 

• De wet (zie artikel 458) stelt dat zwijgplicht, geheimhoudingsplicht of 

beroepsgeheim slaat op alles wat je door de cliënt is toevertrouwd tijdens je 

beroepsuitoefening. Ook informatie van derden of info die je per toeval of per 

vergissing bereikt. 

• Uitzonderingen: want ‘wat geheim is’ ≠ absoluut, = functionele opvatting, dwz: 

het belang van de cliënt bepaalt wat geheim is. Daarom in bepaalde situaties 

spreekplicht (of aanmeldingsplicht; waarschuwingsplicht) en in andere situaties 

mag je beroep doen op spreekrecht (in dat geval kan je ook beroep doen op 

zwijgrecht)  

• Zie schema voor samenvatting 

 

Strafwetboek artikel 458 

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en 

alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen 

die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen 

worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te 

leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, 

worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete 

van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro] 
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Strafwetboek artikel 458BIS 

Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, [3 

377quater,]3 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een 

minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, 

zwangerschap, [2 partnergeweld,]2 een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk 

gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door 

artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij 

wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische 

integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit 

niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn 

van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare 

personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en 

hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.] 

 

 
 

 

Strafwetboek artikel 422BIS 

Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot 

vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp 

te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf 

diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die 

zijn hulp inroepen. <W 1995-04-13/33, art. 4, 1°, 015; Inwerkingtreding : 05-05-1995> 

<W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> Voor het misdrijf is vereist 

dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft 

de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende 

verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden 

waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat 

er gevaar aan verbonden was. (De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar 

gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is [1 of een persoon 

is van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte 

dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de 

dader bekend was]1.) 
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Schema samenvatting  

Spreekplicht: wanneer getuige van feiten die bedreigend zijn voor iemands leven of 

eigendom; ook bij misdrijven op minderjarigen. Belangrijk: je moet de feiten zelf 

vaststellen! Kennis hebben van strafbare feiten is op zich niet voldoende om de 

geheimhouding te doorbreken. Schuldig verzuim indien je mensen in nood geen hulp 

geboden hebt terwijl je getuige was van de feiten, of als je geen maatregelen genomen 

hebt bij dreiging van groot gevaar. → implicatie: therapeut bij wet niet verplicht te 

spreken over dingen die ze niet zelf hebben vastgesteld, maar mag wel oordelen hoe ze 

vanuit hun positie best hulp kan bieden. Dwz: de hulpverleningsverantwoordelijkheid 

heeft prioriteit: 

A. hulp enkel of beter mogelijk wanneer niet melden van dreiging gevaar → ‘nood 

breekt wet principe’ → plicht mensen in nood te helpen  

B. in belang van slachtoffer spreken beste optie → beroep doen op spreekrecht 

(doorbreken beroepsgeheim) 



167 
 

Spreekrecht: je mag maar moet beroepsgeheim niet doorbreken.  

Wanneer?  

• altijd wanneer de cliënt toestemming geeft, zoals bij gedeeld beroepsgeheim. 

• getuigen onder eed voor rechtbank (wanneer niet onder eed, zoals bij 

politieverhoor: zwijgplicht van kracht!) 

• je mag zwijgplicht doorbreken als je maatregelen moet nemen bij gevaar, vb. 

misdrijf tegen minderjarigen (vb. melden bij vertrouwenscentrum) 

• feiten waarin uw cliënt slachtoffer is, maar toestemming nodig van cliënt 

• als nodig voor eigen verdediging 

 

→ In alle situaties van spreekrecht kan je kiezen voor zwijgrecht: als je oordeelt geen 

goede reden om te spreken te hebben of als belang cliënt niet gediend is met spreken 

(juridisch toestemming te zwijgen in situaties waarin hij/zij anders wel verplicht zou 

worden te spreken) 

 
 

Algemeen: zwijgplicht altijd prioriteit geven. Zelf beslissen om spreekrecht te gebruiken 

indien de beste wijze om zelf en anderen te beschermen. 

Beroepscode laat hulpverleners toe zelf verantwoordelijkheid te nemen om in eer en 

geweten te handelen. 

 

Minderjarigen: vanaf 16 jaar dezelfde rechten als volwassenen. Jonger dan 16j, recht op 

psychologische bijstand, ook dan geheimhouding respecteren onder bepaalde 

voorwaarden. Recht op informatie van de ouders is ondergeschikt aan de verplichting om 

de best mogelijke hulp te verlenen, wat in sommige omstandigheden net betekent dat 

ouders niet geïnformeerd worden (vb. tejo, ‘therapeuten voor jongeren’: organisatie in 

Vlaanderen die anoniem en gratis hulp biedt aan jongeren). 

 

Dilemma’s: overstijgen het eerste houvast: 

Wettelijke richtlijnen en ethische codes (als ‘eenduidige regels’) bieden in complexe 

situaties geen houvast. Ethisch dilemma = botsende belangen; er is geen ‘juiste 

oplossing’, een keuze moet gemaakt worden tussen verschillende mogelijkheden, elke 

keuze heeft onvermijdelijk nadelige gevolgen. Bij dilemma’s zijn er geen strikte regels te 

geven, toont ook de rechtspraak die niet eenduidig is.  
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vb.: Tarasoff-casus (bekend voorbeeld in de geschiedenis, illustreert de complexiteit van 

de praktijk; geleid tot veel discussie onder collega’s) 

 

Algemeen: beroepsgeheim vervalt om zware schade te voorkomen (vb. 

levensbedreiging). Maar wat bij schemerzone? Niet altijd duidelijk wie te beschermen en 

op welke wijze best. Wat is ‘zware schade’? En hoe reëel is de dreiging? Ruimte laten om 

te spreken en niet te oordelen leidt vaak tot uitdoven van agressieve fantasieën 

(dragende werkrelatie). 

 

Suïcidegevaar: beroepsgeheim doorbreken mag bij vermoeden. Hulpverlener verwijten 

na zelfdoding blijft twistpunt cf. diverse waarden in het spel (zelfbeschikkingsrecht; 

belang werkrelatie). Suïcidegevaar: paradox van doodswens en vraag om hulp. Stelregel: 

altijd ernstig nemen, dwz: iets mee doen. Eigen verantwoordelijkheid nooit overschatten: 

belangrijke rol ervaring en competentie. → grenzen aan deskundigheid, tijdig hulp van 

andere hulpverleners inroepen (<3 collega’s!) 

 

Reflectie: wat doe je?  

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

interviewt vertelt dat hij erover fantaseert hoe hij een meisje, dat bij hem in het 

studentenhuis woont, gaat neersteken, omdat ze nooit aandacht aan hem 

besteedt. 

• De ouders van een cliënt die zelfmoord pleegde, hopen door een gesprek met jou 

verlost te worden van hun schuldgevoelens. 

• Je hebt een zware dag achter de rug en zit op de trein met een collega. Je wil 

graag je hart luchten over een bijzonder lastige sessie die dag.  

 

Ventileren is menselijk … Anonimiteit en voorzichtigheid een voorwaarde. 

Klinisch hulpverlener: altijd een marge van onzekerheid (de onvermijdelijke existentiële 

kwetsbaarheid en feilbaarheid van een mens – zorgverlener –niet op te heffen door 

regels en richtlijnen). Belang vangnet hulpverlener: supervisie, collega’s … 

 

Vier pijlers (basis beroepscode) 

1. Respect 

2. Integriteit 

3. Verantwoordelijkheid 

4. Deskundigheid 

 

“De complexiteit van de situaties waarmee psychologen in aanraking komen, maakt een 

systematische toepassing van praktische regels onmogelijk. De naleving van de regels 

van deze Code berust dus op ethisch beraad en onderscheidingsvermogen.” 

1. Respect 

- Rechten patiënten en plichten hulpverleners: 

• Recht op vrije deelname en inzagerecht – informatieplicht 

o Autonomie, keuze en zeggenschap patiënt waarborgen 

o Vrije deelname (dwang is de uitzondering!) 

o Informatie = macht (recht op informatie, inzage in dossier, maar ook 

corrigeren informatie, vernietigen en blokkeren, vb. als je verslag zou 

opmaken voor externe instantie) 

• Zelfbeschikkingsrecht – plicht tot eerbied voor morele waarden 
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o Autonomie en vrijheid eigen keuzes, overtuigingen van patiënt waarborgen 

o Eerbied voor waarden patiënt (persoonlijke voorkeuren achterwege laten) 

• Recht op geheimhouding – zwijgplicht 

o Geheimhouding; vertrouwelijkheid waarborgen (informatie = macht …) 

o Cf. belang van toestemming (vb. om informatie te delen) 

o Vaak moeilijke inschatting (dilemma) 

 

 

Algemeen: beroepsgeheim = regel, uitzonderingen → meestal spreekrecht, uitzonderlijk 

spreekplicht (als gevolg van uw hulpverleningsplicht: laatste redmiddel).  

“Bestaan er situaties waarin u, volgend op uw hulpverleningsplicht, het beroepsgeheim 

moet doorbreken? 

De hulpverleningsplicht stelt niet dat u, van zodra er sprake is van een feitelijke toestand 

van groot gevaar, het beroepsgeheim moet doorbreken. Een oplossing binnen de relatie 

met uw cliënt of met de cliënt bekijken of hij zelf aangifte kan doen, krijgt steeds de 

voorkeur. Er is per definitie dan ook niet sprake van een spreekplicht of meldingsplicht.  

Echter, het kan in zeer uitzonderlijke situaties voorvallen dat het beroepsgeheim 

doorbreken de enige manier is om een feitelijke toestand van groot gevaar stoppen. In 

die gevallen zal u het beroepsgeheim wel moeten doorbreken om u niet schuldig te 

maken aan het misdrijf schuldig verzuim. Het beroepsgeheim heeft immers niet de 

functie om u aan alle verantwoordelijkheid te onttrekken en op die manier iemand in 

gevaar aan zijn lot over te laten. In dit geval zou u het beroepsgeheim immers van zijn 

doel afwenden, wat ook de bescherming van de cliënt omvat. In zeer uitzonderlijke 

situaties kan uw hulpverleningsplicht er dus toch toe leiden dat u het beroepsgeheim 

moet doorbreken. 

Omgekeerd geldt echter ook dat u niet te gemakkelijk uw spreekrecht mag gebruiken om 

zo het beroepsgeheim te doorbreken. De hulpverlenersplicht veronderstelt immers ook 

dat u eerst samen met de cliënt bekijkt wat u kunt doen om het gevaar te stoppen. In 

artikel 422bis SW gaat het immers om het bieden van hulp die het meest aangewezen is. 

In sommige gevallen zet een melding bij de gerechtelijke instanties de 

vertrouwensrelatie in die mate onder druk dat het risico nog verder vergroot.  
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Het beroepsgeheim blijft een belangrijk principe en een doorbreking vermijdt u best 

zoveel als mogelijk. Een melding blijft uw laatste redmiddel (“ultimum remedium”). In 

die zin kan een overhaaste melding bij de procureur net een schending inhouden van 

zowel artikel 458bis SW als art. 422bis SW.” 

Ter info: https://sociaal.net/opinie/beroepsgeheim-acht-tips-maken-het-simpel/  

*VOORBEELD (Compsy.be) 

“Vraagt u zich af of u in uw situatie het beroepsgeheim kunt doorbreken?  

Sta dan steeds stil bij de volgende vragen. Deze kunnen u helpen om uw denkproces 

vorm te geven en een beslissing te nemen. 

• Is een oplossing binnen de vertrouwensrelatie met de cliënt echt niet 

mogelijk?  (= primair!) 

• Wat zijn de opties en wat hebt u reeds geprobeerd? 

• Hebt u van gedachten gewisseld met andere personen? Denk aan collega-

psychologen, collega’s uit andere disciplines of gespecialiseerde diensten als 

het Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners of 

het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling? Wat denken zij over de situatie? 

• Hebt u met de cliënt hierover gesproken? Wat is zijn standpunt? 

• Waarom is het noodzakelijk dat de informatie met een derde wordt gedeeld? 

• Kan de cliënt worden gemotiveerd om zelf de feiten aan te geven of om af te zien 

van zijn voornemen om schade te berokkenen? 

• Wie is de meest aangewezen persoon om in te lichten? 

• Is een van de wettelijke uitzonderingen op het beroepsgeheim van toepassing? 

Hebt u alle voorwaarden overlopen? 

Houd bij overleg met derden steeds het beroepsgeheim in het achterhoofd. Bespreek de 

casus zonder de identiteit van de betrokkene bekend te maken, zowel expliciet als via 

informatie waaruit de identiteit indirect kan worden afgeleid. (=discretie!) De situatie is 

uiteraard anders indien u zich op een van de uitzonderingen op het beroepsgeheim kunt 

beroepen.” 

 

Bron: https://www.compsy.be/nl/422bis#jur11   * niet vanbuiten kennen, dient als 

voorbeeld: hoe maak ik de afweging? Kennen, is dat wat wordt vermeld in de les. 

 

Wat zou je doen? Waarom?  

• Een cliënt vertelt je dat hij van plan is zijn ex in elkaar te slaan. Ga je naar de 

politie of hou je de informatie geheim? 

o Inschatting ernst gevaar/dreiging 

o Kan je zelf iets doen zonder jezelf of anderen te schaden? (cf. binnen de 

therapeutische relatie!) 

o Beroepsgeheim doorbreken? 

➢ Spreekplicht – spreekrecht? 

➢ Niet zelf vastgesteld, dus afweging: 

• Hulpverleningsplicht of beschermen slachtoffer? 

• Bespreek met collega’s (discretie) 

➢ Hoe sterk is therapeutische relatie? 

• Agressie kunnen verwoorden in veilige omgeving belangrijk, 

hierdoor kunnen ze uitdoven  

 

 

https://www.zelfmoord1813.be/aspha
https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/website/10-www/23-www.html
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vb. Tarasoff casus:  

Jongen vertelt tegen therapeut dat hij het meisje (Tarasoff) waardoor hij is afgewezen 

gaat vermoorden (wraak) wanneer hij terug is van vakantie. Therapeut beslist dat jongen 

gevaarlijk is en doet melding bij de politie. Zij laten hem weer gaan nadat hij belooft 

heeft uit de buurt te blijven van het meisje & hij was ontoerekeningsvatbaar. Jongen 

neemt geen contact meer op met therapeut en jongen schiet meisje na 2 maanden dood. 

Ouders meisje diende klacht in, omdat ze hun niet hadden verwittigd.  

 

Veel discussie rond clinici: vuistregel beroepsgeheim eindigt waar gevaar begint vs. 

doorbreken van beroepsgeheim was het probleem, want hierdoor nam het gevaar toe, 

was er geen vertrouwen meer en had de therapeut geen zicht meer op de situatie.  

 

 
 

Reflectie: wat doe je?  

• De ouders van een cliënt die zelfmoord pleegde, hopen door een gesprek met jou 

verlost te worden van hun schuldgevoelens. 

o Zelfbeschikkingsrecht overledene? 

o Beroepsgeheim doorbreken? Blijft na overlijden van kracht! 

o Ouders niet afwimpelen ... Begrip, luisteren, maar overwegen om door te 

verwijzen naar collega voor gesprek 

• Je hebt een zware dag achter de rug en zit op de trein met een collega. Je wil 

graag je hart luchten over een bijzonder lastige sessie die dag.  

o Nodig!  

o Echter: pas op met ventileren emoties op ongepaste plaatsen (niet op de 

trein; zoek een veilige ruimte) en op ongepaste manier (denk: respect!) 

o Discretie (plicht)  

o Anonimiseer (details zijn zelden een noodzakelijke meerwaarde) 

 

Ventileren is menselijk ... Anonimiteit en voorzichtigheid een voorwaarde. Discretie is een 

plicht. 
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Klinisch hulpverlener: altijd een marge van onzekerheid (de onvermijdelijke existentiële 

kwetsbaarheid en feilbaarheid van een mens – zorgverlener –niet op te heffen door 

regels en richtlijnen). Belang vangnet hulpverlener: supervisie, collega’s … 

 

Actua: contact tracing en beroepsgeheim  

1 juli 2020: Nieuw Koninklijk besluit: wettelijke grondslag voor doorbreken 

beroepsgeheim bij contactopsporing 

Advies Psychologencommissie:  

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

patiënten/cliënten niet door.  

• U vraagt wel aan de contactopspoorder om het referentienummer van uw dossier 

op te geven. U vertelt aan de contactopspoorder dat u dit referentienummer met 

uw patiënten/cliënten zult delen om hen te informeren. U geeft mee aan de 

contactopspoorder dat u op deze wijze handelt om uw beroepsgeheim te 

waarborgen en toch uw verantwoordelijkheid op te nemen, zodat u dit zelf kan 

meegeven aan uw patiënten/cliënten.  

• Vervolgens contacteert u op eigen initiatief uw patiënten/cliënten met wie u fysiek 

contact heeft gehad binnen de bovenvermelde periode met het nieuws dat u 

besmet bent (of dat er een sterk vermoeden bestaat dat u besmet bent) met 

Covid-19. 

o U kan hen daarbij informeren over het feit dat u hun gegevens niet wenst 

mee te delen aan de coronaopsporingslijn, omwille van uw beroepsgeheim, 

maar dat zij wel zelf contact kunnen opnemen met hun behandelend 

huisarts.  

o Om de opvolging zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, kan u hen het 

referentienummer van uw dossier meegeven, alsook de datum waarop u 

met hen het laatst fysiek contact had. Deze informatie kunnen uw 

patiënten/cliënten vervolgens doorgeven aan hun behandelend huisarts." 

Koninklijk besluit = wettenlijke grondslag voor doorbreken beroepsgeheim 

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

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

reflectie; verantwoordelijkheid en integriteit). “Wij raden u wel aan om vooraf uw 

patiënten/cliënten te informeren over de werkwijze die u zal hanteren ingeval u 

besmet zou raken met Covid-19” (cf. ethisch handelen; integriteit). 

 

Ter info: beroepsgeheim in tijden van de coronapandemie (illustreert de impact van 

huidige situatie op (wettelijk kader) beroepscode; cf. aanpassingen wet na zaak Dutroux, 

na aanslagen 22 maart 2016) Bron: mail psychologencommissie 

 

“Wij lijsten voor u hieronder nogmaals de eventuele voordelen op van een keuze voor het 

door ons eerder voorgestelde alternatief, hopende dat deze u helpen bij het maken van 

bovenstaande afweging. Als u beslist om uw beroepsgeheim niet te doorbreken en zelf 

contact op te nemen met uw patiënt/client:  

• Zal uw patiënt/cliënt weten wie de besmette persoon is (namelijk u) – in 

tegenstelling tot de normale gang van zaken, waarbij de anonimiteit door de 

contactopspoorder wordt gegarandeerd. Voor patiënten/cliënten die moeilijk met 

onzekerheid kunnen omgaan, is dit mogelijks zinvol.  

• Zal het recht op privéleven van uw patiënt/cliënt op deze manier beter worden 

gegarandeerd.  

• Zal dit de vertrouwensband die u met uw patiënt/cliënt heeft ten goede komen.  
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• Zal u zich kunnen informeren over de gemoedstoestand van uw patiënt/cliënt. 

Indien uw patiënt/cliënt bijzondere moeilijkheden zou ervaren door de situatie, 

kan u uw patiënt/cliënt onmiddellijk doorverwijzen naar een collega.  

• Zal u door aan te raden om contact op te nemen met de huisarts uw 

patiënten/cliënten mogelijks doorverwijzen naar de persoon die het meest 

geschikt is om een inschatting van de situatie te maken en eventuele vragen van 

uw patiënten/cliënten te beantwoorden.” 

 

2. Integriteit 

• Waarden: eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, 

waarheidsliefde 

• Veronderstelt bereidheid eigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis) 

• ≠ geen fouten maken 

• Zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag 

• Verschillende aspecten: 

o Eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke 

informatie 

o Oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet?; belang van 

betrouwbare communicatie 

o Rolintegriteit 

 

Zelfkennis (innerlijke component) – cf. blinde vlekken, onbewuste mechanismen 

Integer gedrag ≠ onberispelijk gedrag → vergissingen kunnen toegeven 

Integer handelen veronderstelt zelfrespect en innerlijke sterkte (nt zelftwijfel of zelftrots) 

 

De belangrijkste gedragsregels voor hulpverleners betreffende integriteit te maken met: 

• Eerlijkheid en nauwkeurigheid: bedrog of misleiding voorkomen door juistheid, 

duidelijkheid, correctheid (‘objectiviteit’, vb. correcte vermelding van kwalificaties; 

cf. wetenschappelijke integriteit → tendentieuze info; ongenuanceerde 

uitspraken) 

• Oprechtheid en openheid: ‘subjectiever’ (want geen duidelijke juist of fout) = het 

goede willen doen voor cliënt, geen verborgen agenda en evenwicht tussen te veel 

en niet te weinig doen. Dus niet hetzelfde als: alles zeggen. Wel cliënt moet erop 

kunnen vertrouwen dat hulpverlener geen belangrijke info achterhoudt, wat 

gezegd wordt is gemeend en keuze (onvermijdelijke selectie) is in het belang van 

de cliënt. Merk op: dit is theorie-afhankelijk. Therapeutische kaders hebben ook 

elk hun ethiek (mbt handelen), vb. belang psycho-educatie 

• Rolintegriteit versus belangenconflicten en exploitatie: duidelijke grens nodig (zie 

volgende slide) 

 

Rolintegriteit 

Grens tussen wat wel en wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening 

• Oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen 

• Wat met geschenken? 

o Geen absolute richtlijnen 

o Primair: openen (onbewuste) betekenis van de gift 

o Andere overwegingen: aard en grootte geschenk, wanneer, frequentie 

o Belang van verschil tussen betaling en geschenken  
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Een cliënte van jou gaat haar therapie afronden en brengt bij de laatste sessie een bos 

bloemen mee om je te bedanken. Neem je deze aan? 

 

Belangenvermenging: vb. tijdens de verkiezingen laten vallen welke partij uw voorkeur 

geniet (bvb. de partij waarvan uw partner lid is); patiënten aanmoedigen te doneren voor 

de non-profit organisatie waar je zelf in de raad van bestuur zetelt; een ‘blijde 

boodschap’ brengen vanuit de persoonlijke religieuze overtuiging  

 

Geschenken in de professionele relatie: belang van de betekenis van de gift. vb. geen 

fooi aanvaarden; therapeut niet omkoopbaar; geen ‘winsten’ boeken. Openen van de 

(on)bewuste betekenis van de gift is prioritair (overdracht): altijd oog voor hebben, want 

gebeurt niet zomaar (altijd vraag naar betekenis). Mag de kwaliteit van de hulpverlening 

niet beïnvloeden (vb. niet het gevoel hebben dat je patiënt nu iets ‘extra’ verschuldigd 

bent). 

 

Ondersteunende interventies bij gift: accepteren, positieve emotionele respons, gift 

benoemen en beschrijven → acceptatie van de affectieve toestand die verbonden is met 

dynamiek van het geven (gift weigeren kan afwijzing zijn; kaderen binnen ruimer verhaal 

patiënt en therapeutische relatie) → focus verschuift van geschenk naar subjectieve 

betekenis voor cliënt 

 

Belangrijk: geschenk mag geen middel zijn vb. om iets extra van de hulpverlener te 

verkrijgen. Naarmate de materiële waarde van het geschenk toeneemt, vermindert de 

onschuld van het geschenk en de neemt de in te lossen schuld van de hulpverlener toe. 

vb. Als de patiënt uw vakantie betaalt.. ? 

 

Rolintegriteit  

Meervoudige relaties 

• Therapeutische relatie = asymmetrische relatie  

=> meervoudige relaties vergroten kans op machtsmisbruik 

• Veelal geen specifieke regels 

• ≠ professionele relaties combineren? 

• Vrienden en familie in therapie? 

• Vriendschap met cliënten? 

• … 

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

Aard/eindigheid relatie? 

• Niet altijd op voorhand duidelijk of te voorspellen 

• vb. Prime 

 

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. Niet strafbaar tenzij het gaat om seksuele relaties 

aangegaan in de hulpverlenerscontext. 

 

Onderscheid tussen overschrijding en schending van een grens: subtiele nuance duidt op 

de mogelijke schade die cliënten kunnen ondervinden wanneer de therapeut buiten het 

kader treedt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbjUWSpE7nI
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Beroepscode: waarschuwing voor maar vaak weinig duidelijkheid over wat wel of niet 

schadelijk is; geen specifieke regels. Wel bekommernissen: 

• Kans op uitbuiting en machtsmisbruik: nodige afstand nodig om belangenconflict 

te voorkomen; combinatie van relaties creëert vaak onverzoenbare verwachtingen  

• Aantasting kwaliteit van de professionele relatie (en de andere): cf. respecteren 

van je therapeutisch kader ifv proces (veiligheid) 

• Belangrijk voor diagnostiek en behandeling (voldoende afstand ifv ‘neutrale’ kijk; 

geen bevooroordeeldheid) 

 

Aangaan van (vriendschaps)relatie na het einde van therapie? Opgelet met rolverdeling 

en onevenwicht, belang mogelijkheid continuïteit zorg. 

 

Constant vermijden van meervoudige relaties is soms onrealistisch (isolatie). vb. naar 

dezelfde sportschool als uw cliënt, moet je dan een andere sportschool zoeken?  

 

Stelregel: ethisch handelen alert zijn voor de dynamiek die binnensluipt in de prof. relatie 

en de gevolgen voor de prof. verhouding. Bespreekbaar maken, duidelijke afspraken 

maken opdat scheiding professionele en niet-professionele contact duidelijk is. 

 

vb. zie film Prime (bron Wikipedia): 

Rafi, 37 jaar, is een pas gescheiden vrouw uit Manhatten. David, 23 jaar, is een 

getalenteerde Joodse schilder uit de Upper West Side. Hij wordt verliefd op haar. Rafi 

deelt al haar geheimen met haar therapeute Lisa. Wat ze echter niet weet, is dat Lisa de 

moeder van David is. (…) Als moeder {en therapeut} realiseert Lisa zich natuurlijk het 

ethische en morele dilemma waar ze mee moet omgaan. En ze benadert haar eigen 

therapeut voor raad. Samen besluiten ze dat Lisa mag doorgaan met de behandeling en 

dat ze doet wat het beste is voor haar patiënt, zolang het een kortstondige liefdesaffaire 

is en daar lijkt het wel op. Maar na meerdere therapiesessies lijkt de relatie serieus te 

zijn en daarom moet Lisa aan Rafi vertellen dat ze de moeder is van haar nieuwe vriend. 

 

Rolintegriteit 

Meervoudige relaties 

• Wel verbod op seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënt 

• Zelfs met instemming beschouwd als schadelijk 

• Wat na beëindigen hulpverleningsrelatie? 

• Belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties 

therapeut (tegenoverdracht) 

• Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie 

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

o Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang 

patiënt, ondervragen eigen motieven…) 

 

Een cliënt vraag of de therapeut haar wil omhelzen bij het verlaten van de 

therapiesessie. Is het ethisch de beste keuze om haar te omhelzen of het te weigeren? 

 

Binnen een relatie veronderstelt gezonde seksualiteit evenwaardige partners die 

wederzijds toestemmen. Professionele relatie is per definitie asymmetrisch, waarin de 

cliënt een meer afhankelijke en kwetsbare positie heeft. 
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Vandaag, sinds 90’ maar nog toegenomen sinds #metoo beweging, groot taboe op 

lichamelijk contact. Rol cultuur! (denk aan Zuid-Amerikaanse cultuur). Impact corona?  

 

Continuüm van lichaamsgerichte interventies: accidenteel, taakgericht, affectief, 

expressieve, ondersteunende (cf. containment), sussende, speelse, agressieve, 

cathartische, sensuele, seksuele. Ook theorie-gebonden. 

 

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. 

 

Functie en betekenis van aanraking: ook tijd- en contextafhankelijk: Situatie! 

Tijd/moment (therapieproces: niet in het begin). Plaats van aanraking (“neutrale” 

plaatsen: handen, schouders, rug) 

 

Ethisch hanteren lichamelijk contact wil zeggen: HV weet wat motieven zijn voor al dan 

niet gebruiken van lichamelijke communicatievormen. Duidelijkheid en expliciete 

toestemming cliënt (ja zeggen en terugtrekken = nee). Integriteit van handeling 

centraal. Bespreekbaar maken eigen motieven (rol supervisie; cf; zelfkennis); maar ook 

respecteren eigen grenzen. 

 

3. Verantwoordelijkheid 

• Bereidheid zich te ver-antwoord-en voor professioneel handelen 

• Patiënt staat in vorm van afhankelijkheid tav hulpverlener: machtsverhouding 

• Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en 

naleven  

• Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg 

• Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven 

voor handelen 

• Beroepscode belangrijkste gedragsregels:  

o Schade voorkomen (economisch, psychisch, fysiek),  

o Continuïteit van het beroepsmatig handelen,  

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

o Verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen collega’s 

 

Je werkt in een instelling en een cliënt zegt dat een andere psycholoog uit het centrum 

seksuele toenadering zocht. Wat doe je? 

 

Hulpverleningsrelatie is asymmetrisch, daarom: 

• Verantwoordelijkheid nemen wil (minstens) zeggen: niets of niemand schade 

toebrengen; meer: zich engageren en zorg dragen voor anderen 

• Minimale verplichtingen in juridische termen: 

aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid; je kan “aansprakelijk gesteld worden” bij 

fouten (= ondergrens: geen daden stellen die schade berokkenen) 

• Ideale/kwaliteit zorg: zorgverantwoordelijkheid = vorm van ethiek waarin de 

hulpverlener zijn kennis en ervaring inzet om het welzijn van de cliënt te 

bevorderen. Niet enkel wat ‘moet’ maar ‘alles’ doen wat in zijn/haar vermogen ligt 
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om de cliënt zo goed mogelijk te helpen → wat dat net is, kan verschillen van 

theoretisch kader tot theoretisch kader. 

• Vraagt moed: niet afwezigheid van angst, maar overwinnen angst, gemakzucht en 

eigenbelang om het juiste te doen voor cliënt (vb. suïcidaal iemand beluisteren, 

niet weglopen van risico) 

• Verantwoordelijkheid veronderstelt (net als integriteit) een innerlijke component: 

zelfkennis: eerlijkheid tav intenties en belangen voor handelen 

• Handelen vanuit mededogen --> belang van anderen (eigenbelang ondergeschikt) 

• Bij onethisch gedrag collega’s: actie ondernemen (constructief bespreekbaar 

maken; dialoog aangaan) 

• ‘Antwoord’ centraal in ver-antwoord-en: belang van dialoog en mogelijkheid om 

toe te lichten en verantwoorden waarom men een bepaalde handelingswijze heeft 

gevolgd > overdreven regelgeving en 'indekken' tegen klachten. = constructief 

omgaan met beroepsfouten (cf. integriteit) 

 

4. Deskundigheid 

• Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 

• Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van 

deskundigheid: 

A. Intellectuele deskundigheid:  

o Problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, 

synthetiseren, verzamelde kennis creatief kunnen toepassen… 

B. Vaktechnische deskundigheid:  

o Technische knowhow (opleiding en ‘levenslang leren’) 

o Zorg voor kwaliteit (cf. EBP) 

o Kennen van grenzen eigen competenties => doorverwijzen als 

nodig 

C. Emotionele deskundigheid 

o Persoon van de therapeut 

o Zelfkennis 

o Motivatie beroepskeuze? 

o Eigen functioneren, voorkeuren, waarden…? 

o Omgaan met macht, intimiteit?  

o Eigen blinde vlekken, valkuilen?  

o Leertherapie, intervisie, supervisie 

D. Morele deskundigheid 

o Vermogen om ethisch te handelen  

o Hangt samen met waarden 

o 4 componenten: 

• Ethische gevoeligheid 

• Ethisch redeneren 

• Ethische keuzes maken 

• Uitvoeren van ethisch gedrag 

o Vraagt kritisch reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke 

vorming en flexibiliteit 

 

Waarde: recht op deskundige hulp → beroepsregel voor vakbekwaamheid en grenzen 

aan het beroepsmatig handelen tgv persoonlijke beperkingen of onvoldoende 

deskundigheid. 
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Beroepscode: verplicht om vakbekwaamheid in stand te houden en te blijven 

ontwikkelen. 

 

Vaktechnisch: opleiding tot klinisch psycholoog en (nadien) psychotherapie 

Cf. erkenning psychotherapie als behandelvorm (niet apart beroep) – vroeger 

onbeschermd …  

(ter info): https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut 

 

De psychotherapie wordt omschreven als een behandelvorm binnen de geestelijke 

gezondheidszorg en niet als een afzonderlijk gezondheidszorgberoep met een erkenning. 

De psychotherapie mag uitgeoefend worden door personen die reeds beschikken over 

een beroepstitel (arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog) en voldoen aan 

bepaalde voorwaarden (bijkomende therapieopleiding, stage) (Ter info): 

https://www.compsy.be/nl/werken-als-klinisch-psycholoog-en-psychotherapeut   

 

”Kenmerkend voor het werk van hulpverleners is dat zij vaak in contact komen met 

psychisch lijden van mensen en noodsituaties waar niet direct oplossing voorhanden zijn. 

Zij moeten in staat zijn aanwezig te blijven bij heftige gevoelens, verwarring tolereren, 

ambiguïteit aanvaarden, lijden en onzekerheid verdragen, rustig kunnen reageren in 

omstandigheden waarin anderen overspoeld worden door paniek.” (Leijssen, 2005). → 

belang doorleefd inzicht > theoretisch inzicht en kennis van methodiek 

 

Belang meta-perspectief innemen (dwz: vanop afstand bekijken; reflecteren over; cf. 

burn-out) 

 

Cf. bestaansethiek (deugdenethiek): houding van optimaal evenwicht, wil ook zeggen 

(positieve) zorg voor eigen emoties en psyche. 

 

Ethische gevoeligheid: inzicht dat het gaat om een situatie met ethische implicaties, 

waarbij iemand gedrag invloed heeft op het welzijn van iemand anders. Dwz: kunnen 

inschatten (empathisch) wat gevolgen voor anderen zullen zijn (concreet: behandeling, 

hanteren bepaalde termen, ...) 

 

Ethisch redeneren: oordelen welke actie juist, rechtvaardig of goed is. Formuleren 

ethisch verantwoord gedrag (in een bepaalde situatie en context). 

 

Ethische keuzes maken: beslissing impliceert het afwegen van de relatieve waarde van 

diverse doelstellingen, daarbij anticiperen welke invloed de beslissing zal hebben op de 

eigen stemming en die van anderen. 

 

Uitvoering van ethisch gedrag: volharding (van plan naar doel gaat vaak niet in rechte 

lijn: moeilijkheden, frustratie, vermoeidheid…) 

 

Reflectie 

Een cliënt vraag of de therapeut haar wil omhelzen bij het verlaten van de 

therapiesessie. Is het ethisch de beste keuze om haar te omhelzen of het te weigeren? 

Afwegingen: 

• Verantwoordelijkheid  

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

ondersteuning?  
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o Niet laten vertrekken zonder teken van steun; niet zomaar bespreken in de 

gang, meenemen naar volgende sessie (iets mee doen) 

• Respect 

o Autonomie respecteren: wil niet zeggen sowieso instemmen met keuze 

cliënt, wel: wens voor lichamelijke nabijheid niet beoordelen en registreren 

(vb. samen betekenis exploreren) 

• Integriteit 

o Eerlijkheid over eigen motivatie. Cf. supervisie: waarom wel/niet 

toegezegd? Ook belang authenticiteit (niet toegeven uit angst voor 

afwijzing) 

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

• Deskundigheid 

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

verbale communicatievormen 

 

5. MORELE DILEMMA ’S ANALYSEREN 

 

Hulpmiddel: stappenplan Rothfusz (2010) 

 
 

Voorbeeld adhv stappenplan:  

STAP 1: Situatie in kaart brengen   

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.  

 

STAP 2: Morele probleem vaststellen: dilemma formuleren (= die voor de therapeut) 

• Als de therapeut spreekt met de directie, schendt hij het vertrouwen van de 

jongen.  

• Als hij het gesprek weigert, vergroot de kans dat de jongen van school vliegt. 
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STAP 3: Handelingsalternatieven verkennen 

1. Niet met de directie spreken 

2. Wel met de directie spreken 

3. De jongen vragen of hij zelf met directie wil spreken en voorstellen daarbij 

aanwezig te zijn. 

4. Tussenpersoon inschakelen die de situatie van de jongen kan bepleiten dat de 

vertrouwelijkheid niet geschonden wordt 

 

STAP 4: de betrokkenen benoemen en hun belangen afwegen  

• Jongen: eigenbelang (egoïsme): geen onmiddellijke baat bij dat directie 

persoonlijke informatie weet (‘laat me met rust’) – welbegrepen eigenbelang: baat 

bij om op school te blijven en eventueel extra zorg/steun indien problemen 

geweten 

• Directie (school): algemeen belang (veiligheid/orde op school); welbegrepen 

eigenbelang (wil jongen/jongeren eerlijk behandelen en dus nagaan of er 

bepaalde verzachtende omstandigheden zijn die gedrag kunnen kaderen en 

beslissing kan doen wijzigen). 

• Therapeut: belang van anderen: jongen niet schaden: pleit voor doorgeven 

informatie. Maar tegelijkertijd: wil vertrouwen van de jongen ook niet 

beschadigen: pleit voor niet delen informatie (cf. ook algemeen belang: 

psycholoog is te vertrouwen).  

  

STAP 5: relevante waarden en normen omschrijven 

• Jongen: waarden autonomie en privacy; normen ‘ik bepaal zelf wat ik doe’ en ‘ik 

wil dat dit geheim blijft’ 

• Directie: waarden veiligheid en verantwoordelijkheid; normen ‘op school mag x,y 

niet’ en ‘we geven elk kind een eerlijke kans’ 

• Therapeut: waarden: respect en verantwoordelijkheid; normen: ‘ik moet de 

mening van de jongen serieus nemen’ en ‘ik moet dreigende schade voorkomen’ 

  

STAP 6: een handelingsalternatief kiezen (argumenteer vanuit gevolgenethiek, 

plichtsethiek en deugdenethiek) 

• Plichtenethiek: plicht: handelen uit vertrouwelijkheid en integriteit → in voordeel 

van optie 1, 3 en 4 

• Gevolgenethiek: consequenties + en - afwegen: van school gestuurd worden; 

negatieve (afwijzende) ervaring jongere versus vertrouwen verliezen in 

psycholoog (jongen en algemeen) → Voor- en nadelen wegen tegen elkaar op. → 

belangrijk: moet de therapeut zelf spreken? Cf. optie 3 en 4 valabele middenweg 

• Deugdenethiek: eigenschap respect, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid 

belangrijk. Pleit voor optie 3 en 4. 

  

➔ pleit in voordeel van optie 3 en 4: geheimhouding en vertrouwelijke relatie tav jongen 

primeert. Optie 3: voorstel aan de jongeren, geen verplichting (de jongen is uw cliënt, 

niet de school; zelfbeschikkingsrecht). Optie 4: belang jongen behartigen (niet schaden 

door afwijzing school) door extern iemand te vragen de belangen van de jongen te 

behartigen.  

 

Examen: concepten kennen en kunnen toepassen (systematisch kunnen nadenken over 

klinisch probleem / ethisch dilemma vanuit deontologische principes en ruimere ethische 

overwegingen bespreken; stappenplan toepassen) 
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6. PSYCHOTHERAPEUTISCHE 

SCHOLEN  
GASTLES EVA VAN MALDEREN & MARIE-LOTTE VAN BEVEREN: 

ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE  

FOCUS ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE 

 

Focus: stoornissen bij kinderen en jongeren  

 

Methode: longitudinale benadering (kinderen over de tijd heen volgen), op die manier 

evolutie, ontwikkeling en veerkracht in kaart kunnen brengen  

 

Onderzoekdomein: ontwikkelingspsychopathologie ( ontwikkelingspsychologie) → kijken 

naar hoe stoornissen ontwikkelen vs. focus op de normale ontwikkeling  

 

Centraal uitgangspunt: kindfactoren x omgevingsfactoren  

vb.: temperament van het kind & dit heeft invloed op de omgeving, hoe ouders het kind 

opvoeden & deze opvoeding heeft weer invloed op het gedrag van kinderen  

 

In het kwetsbaarheid-stress model 

gaan we er vanuit dat er een 

interactie is tussen een psychische 

kwetsbaarheid en belasting vanuit de 

omgeving. Mensen met een hoge 

kwetsbaarheid hebben weinig nodig 

uit de omgeving om een stoornis te 

ontwikkelen. De kwetsbaarheid alleen 

voor bijvoorbeeld een depressie is 

niet genoeg om het te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

Diagnostiek: categoriaal 

• je hebt de stoornis (of niet), DSM = gouden standaard → nagaan of iemand aan 

voldoende criteria voldoet om de stoornis toe te kennen  

• traditioneel 

• vb.: SCID JUNIOR: DSM op kind vriendelijke manier gaan bevragen  

 

Diagnostiek: dimensioneel 

• continuüm van veel tot weinig problemen (kan je jongeren die wel lijden 

rapporteren, maar geen stoornis hebben ook helpen)  

• screeningslijsten: ernst van de score = ernst van de psychopathologie → er is een 

verschil in de ernst van symptomen tussen jongeren die een depressie hebben  
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• vb.: ASEBA (Achenbach) → screeningslijst om brede waaier aan psychische 

problemen in kaart te brengen en te kijken naar de ernst van de symptomen  

 

Categoriaal en dimensioneel gaan vaak hand in hand.  

 

Mensbeeld: mensen zijn denkende wezens (cognitieve visie) 

• rol van onderliggende schema’s 

• schema’s sturen aandacht, interpretatie en geheugen  

o bril die het leven kleur geeft 

o gevaar: informatie wordt niet geverifieerd 

o belangrijke in stand houdend mechanisme  

 

Omgeving al vroeg in ontwikkeling van belang. Disfunctioneel schema kan ontstaan. 

Bijvoorbeeld bij depressie meer op negatieve zaken gericht en negatieve zaken vaker 

sneller herinnert worden. Zijn cognitieve processen die beïnvloed worden. Schema’s zijn 

ook een belangrijk in stand houdend mechanisme bij depressie.  

 

Sommige gedachten kunnen mensen helpen om 

een bepaalde situatie te overwinnen, terwijl 

andere gedachten mensen juist nerveuzer of 

banger maken. Kijk naar dit plaatje. Omcirkel de 

kat die het bangst zal zijn. Waarom denk je dat hij 

het bangst is?  

→ interactie tussen gedachten, gevoelens en 

gedrag uitleggen aan kinderen  

 

 

Methode: studie van deviaties aan de normale ontwikkeling wordt gebaseerd op 

empirisch onderzoek, bij voorkeur op groepsniveau.  

 

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

 

TOEPASSING  

DEPRESSIE BIJ JONGEREN: KLINISCH BEELD 

 

 

Er zijn drie componenten 

bij depressie die heel erg 

op de voorgrond staan, 

zowel bij kinderen als bij 

volwassenen. We zien bij 

kinderen dat dit een erg 

sterke invloed heeft op het 

schools en sociaal 

functioneren.  
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MAAR rekening houdend met leeftijdsspecifieke symptomen ten gevolge van: 

1. leeftijdsverschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling 

2. leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken (leeftijdsspecifieke uitdagingen): het goed 

doorlopen v/e ontwikkelingstaak is essentieel voor de verdere ontwikkeling en 

protectief tegen het ontwikkeling van stoornissen  

 

Leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken 

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

apathie, terugtrekken uit interactie 

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

somatische klachten, afhankelijkheid, separatieangst 

• basisschool (ontwikkelingstaak ‘prestatiemotivatie’ = goed willen presteren): 

schuchter, negatieve gedachten, somatische klachten, onderpresteren 

(‘leerremming’ omdat de prestatiemotivatie zorgt voor faalangst), agitatie, 

ongehoorzaam 

• adolescentie (ontwikkelingstaak ‘individuatie’ = ontwikkelen eigen 

persoonlijkheid):  

o ontkennen en afweren van depressieve symptomen en gedachten, 

compenseren met stoer gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, seksueel 

promiscue gedrag, delinquentie, …  

▪ over onafhankelijkheid 

o andere extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit, …  

▪ over afhankelijkheid 

 

Belangrijk om deze zaken in het achterhoofd te houden bij depressie bij jongeren en 

kinderen. Is er iets fout gelopen in de ontwikkeling die de depressieve symptomen 

kunnen verklaren?  

 

Prevalentie 

• 2% tijdens kindertijd en > 10% tijdens de adolescentie (Birmaher et al., 1996; 

Kessler & Walters, 1998) = sterke stijging in adolescentie, is kwetsbare periode  

• 29.2% van de Europese jongeren = subklinische depressieve symptomen: niet 

genoeg voor een categoriale diagnose, maar wel lijden rapporteren (Balazs, 2013) 

 

Kans op herval  

• 20-60%: hervalt 1 tot 2 jaar na remissie  

• 70%: hervalt na 5 jaar (Birhamer, Arbelaez & Brent, 2002; Costello, 2002)  

 

Belangrijk om te vermelden dat jongeren die vroegtijdig zijn gestopt met de behandeling 

ook mee in deze cijfers zitten. De cijfers blijven heel hoog. Nood aan fundamenteel 

onderzoek naar onderliggende mechanismen! 

ROL VAN COGNITIE EN EMOTIE ALS ONDERLIGGENDE 

WERKINGSMECHANISMEN  

 

Cognitieve visie op depressie 
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Er zijn vrij typische gedachten bij 

jongeren/kinderen met depressieve 

symptomen. Gedachten gaan over 

zichzelf, maar ook over anderen en de 

wereld. Onderliggende schema’s erg 

belangrijk bij het ontstaan en in stand 

houden v/e depressie.  

 

 

 

 

 

 

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

informatieverwerking 

• ontwikkelen vroeg in de levensloop 

• negatieve ervaringen → mogelijks disfunctionele schema’s 

• onbewust schema’s in ieder van ons aanwezig 

• pas activatie door stressvolle gebeurtenis/stimuli 

• beïnvloeden informatieverwerking, gaat deze sturen vb.: met negatieve schema’s 

meer aandacht voor negatieve zaken, neutrale zaken sneller negatief 

interpreteren en meer negatieve zaken onthouden  

 

 
 

Is een gevaarlijk iets. Heel veel zaken worden niet meer nagekeken. Is dus ook een heel 

belangrijk in stand houdend mechanisme. Bijvoorbeeld je vertelt een geheim en jouw 

vriendin vertelt het niet door, dan leer je dat vriendschappen veilig zijn. Wanneer je 

verschillende keren meemaakt dat het geheim niet serieus genomen en doorverteld 

wordt, dan is de kans groter dat je een disfunctioneel schema gaat ontwikkelen 

tegenover wantrouwen. Met zo’n disfunctioneel schema ga je een neutraal iets 

interpreteren als niet te vertrouwen, ga je vooral aandacht hebben voor wantrouwen en 

dit vaker herinneren.  
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Nieuwe invalshoek: cognitieve controle  

 

Er zijn ook cognitieve controle processen die een belangrijke 

rol spelen bij een depressie. Bij de beoordeling van iets 

worden deze 3 belangrijke cognitieve processen toegepast. 

Ze worden ook executieve functies genoemd. Jongeren met 

een depressie hebben een beperkte cognitieve controle. We 

weten dit vooral uit onderzoek bij volwassenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek bij jongeren met depressieve symptomen: 

De aandacht wordt 

sneller gericht op het 

negatieve. Daarnaast 

moeten ze meer energie 

steken in het inhiberen 

van deze negatieve 

gezichten. 

 

 

 

 

Eens de aandacht er op 

gericht, moeilijker voor hen 

om de aandacht er van af te 

halen.  

 

 

 

 

 

 

 

Link cognitieve processen en depressie: Hoe is cognitieve controle gelinkt aan 

emotieregulatie? En hoe is emotieregulatie gelinkt aan depressie?  
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LINK 1: cognitieve processen en emotieregulatie 

Cognitieve processen bepalen hoe 

we onze emoties gaan reguleren. 

Emotie inertie betekent dat 

emoties vrij stabiel zijn en 

moeilijk aangepast worden aan de 

omgeving. Vastzitten in een 

cyclus van negatieve gevoelens 

en gedachten. Er is ook een 

verhoogde mate van rumineren. 

Deze drie elementen kunnen 

samengevat worden tot 

emotieregulatie.  

 

LINK 2: emotieregulatie en depressie 

→ focus op hoe de emotieregulatie zit bij jongeren met een depressie.  

 

 
Depressie gezien als stoornis in de emotieregulatie (e.g., Joormann & Gotlib, 2013) 

• depressie gezien als een disfunctionele manier om om te gaan met emoties 

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

hoe we die ervaren en uiten” (emotieregulatie een beetje een paraplubegrip) 

• verschillende emotieregulatie strategieën:  

a. adaptief: leiden op lange termijn tot meer welbevinden vb.: afleiding 

zoeken, cognitief herbeoordelen 

b. maladaptief: leiden op lange termijn tot meer psychopathologie vb.: 

rumineren, gebruik van agressie, onderdrukken van emoties  
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Onderzoek toont aan dat depressieve jongeren doorgaans problemen hebben met het 

reguleren van negatieve gevoelens, wat zich uit in het gebruik van maladaptieve 

emotieregulatie strategieën. Bij depressie gaat het dan vaak over bijna uitsluitend het 

gebruik van rumineren. Negatieve gevoelens worden onvoldoende gereguleerd.  

 

Positieve gevoelens worden onvoldoende gestimuleerd. Jongeren met depressieve 

klachten gaan positieve gevoelens negeren of zelfs proberen te vermijden. Uit zich in 

anhedonie: onvermogen om positieve gevoelens te ervaren.  

 

Jongeren met een depressie gaan zowel pos. als neg. emoties maladaptief reguleren.  

 

Het gaat over een onderliggend mechanisme. Emotieregulatie en cognitieve controle kan 

je aanpakken in behandeling.  

 

Emotieregulatie als mediator 

 

Evidentie. Studie waarbij 

adolescenten vragen om 

te rapporteren over 

eigen cognitieve 

controle, 

emotieregulatie 

strategieën en 

depressieve symptomen. 

Emotieregulatie en 

cognitieve controle is 

een risico en in stand 

houdende factor voor 

een depressie.  

 

 

 

Samengevat: cognitieve controle leidt tot maladaptieve ER, wat dan weer de kans op een 

depressie vergroot. Cognitieve controle invloed op depressie en dit loopt via ER.  

 

Hoe opnemen in de behandeling?  

• huidige behandelingen vaak focussen op acute verlichting van symptomen (= 

symptoombestrijding) i.p.v. in te spelen op de onderliggende mechanisme  

• belangrijk: ook richten op onderliggende mechanismen 

• recente varianten van CBT (cognitieve gedragstherapie): veelbelovend  

o gedragsactivatie (cirkel negatief denken doorbreken): kinderen en 

jongeren terug actief maken (depressie gekenmerkt door het terugtrekken 

en soort passiviteit) en ervoor zorgen dat ze terug positieve ervaringen 

opdoen → cirkel van negatief denken (piekeren) doorbreken door positief 

door afleiding te zorgen  

o mindfulness/ACT: inzetten op creëren van andere relatie/houding 

tegenover gedachten door ze te zien als deel van het leven, als golven die 

komen en gaan en keuze er in hebben om er al dan niet in mee te gaan, 

niet samen vallen met gedachten, niet de inhoud van gedachten maar de 

kijk ernaar aanpakken (invloed op ER/piekeren) 
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o adaptieve ER strategieën aanleren: gedaan a.d.h.v. ER training 

• bovenop standaard behandeling: cognitieve controle training  

o enkel evidentie bij volwassenen 

o cognitieve controle gaan trainen a.d.h.v. computerprogramma  

o faciliteren effecten op cognitieve gedragstherapie 

KLINISCHE PRAKTIJK: BEHANDELINGSPROGRAMMA’S  

 

Is behandeling nodig van depressie nodig? → JA 

• ernst van het lijden op verschillende vlakken  

• kinderen met depressie moeilijk met het afronden van ontwikkelingstaken die erg 

belangrijk zijn  

• slechte prognose (vb.: grote kans op herval): belangrijk om vroeg in te grijpen  

 

Wetenschappelijk gefundeerde programma’s voor kinderen van 8 jaar. 

 

Fase 1: diagnostiek 

• nagaan of er spraken is van een depressieve stoornis of verhoogde depressieve 

symptomen  

• multi-method: verschillende meetinstrumenten gebruiken om het lijden vast te 

stellen + multi-informant aanpak: jongeren deel v/e groter systeem (ouders, 

leerkrachte, vrienden, …) dus informatie verzamelen a.d.h.v. meerdere 

informanten 

• multiple stage aanpak! 

o screening (dimensioneel) naar depressie  

o overgaan naar diagnostisch onderzoek (categoriaal) 

 

Screening (dimensioneel) 

• a.d.h.v. screeners (vragenlijsten), op basis van deze vragenlijsten kan je nooit 

zeggen ‘er is een depressie’, is slechts in kaart brengen van depressieve 

symptomen 

• depressieve stemming  

o kinderen = Child Depression Inventory (meest gebruikt, tot 18j) 

o ouders/leerkracht = gedragsvragenlijst over kinderen (CBCL: child 

behavioral check list)  

• risico- en beschermende factoren bevragen 

o emotieregulatie: FEEL-kj (zowel kind als ouder rapportage vragenlijst) 

o cognities: CRI-C (cognities op het zelf, de wereld en de toekomst) 

o executieve functies: BRIEF  

o ervaren stress thuis/school 

o sociale vaardigheden  

→ efficiënt, goedkoop, makkelijk te scoren  

 

Diagnostisch onderzoek (categoriaal) 

• intensiever dan het afnemen van vragenlijsten: klinisch interview → hier kan je 

wel een diagnose stellen aangezien gaat kijken naar de criteria van de DSM  

o module depressieve stoornissen uit SCID-Junior 

o ouder, kind, leerkracht 
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Algemene componenten behandeling (beetje hetzelfde als bij volwassenen) 

Opbouw therapeutische relatie: bepaalt groot deel v/h therapiesucces  

• meevoelen met het lijden van het kind 

• empathie, respect, betrokkenheid 

• gevoelens reflecteren, positief aanmoedigen  

• non-directief bevorderen zelfinzicht 

 

Motiveren voor behandeling → door rationale van de therapie te gaan toelichten  

= driehoek tussen gedachten, gevoelens en gedrag  

• waarop hebben de symptomen allemaal invloed heb? vb.: niet meer kunnen 

concentreren, vrienden niet meer zien, uitval 

• stellen we zien dat je je doorgaans minder goed voelt & dit gaat gepaard met 

negatieve gedachten en gedrag dat jou niet altijd even goed helpt 

• in therapie leren anders denken en doen zodat je je beter gaat voelen in jouw vel  

 

Psycho-educatie 

• symptomen?  

• impact omgeving/school? 

• prognose? kans op herval?  

• eventueel: rol van medicatie?  

 

Kind x omgeving! → contextuele aanpak 

• individuele interventie (vb.: PAK AAN) 

• oudertraining 

• gezinsgesprekken  

• betrekken van schoolomgeving  

 

Specifieke componenten behandeling (CGT) 

 
 

COMPONENT BEHANDELING: DOEN  

Breng het kind weer in actie! 

• mastery-experiences = kleine opdrachten, ook thuis en op school met garanties 

op succes 

• activiteiten-niveau gradueel doen toenemen 

o lijsten maken  

o weekplanning 

o huiswerkopdrachten  

• optioneel: SOVA-training = opbouw cognitieve interacties/conflicten leren 

oplossen (kinderen lokken soms negatieve reacties van de omgeving uit) 
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COMPONENT BEHANDELING: VOELEN  

Emotieregulerende interventies 

• emoties herkennen, benoemen en differentiëren  

• hulpmiddelen? 

o ‘doos vol gevoelens’ 

o relaxatie (buikademhaling, progressieve spierontspanning) 

o gevoelensdagboek 

• aanbeveling: focus op positieve gevoelens  

 

Gevoelensherkenning en differentiatie 

 
→ materiaal om effectief te gaan werken met emoties  
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Emotieregulerende interventies (vervolg) 

• gevoelens zien als een signaal: emoties zijn eigen aan het leven en geven ook iets 

aan vb.: verdrietig zijn dus iets is belangrijk voor mij, boos zijn dus iemand is 

over mijn grens gegaan  

• opkikkertjes introduceren: geven het kind het gevoel dat ze het kunnen 

 

COMPONENT BEHANDELING: DENKEN 

Cognities aanpakken  

• bewustwording  

o gesprek (non-directief): praten of spel  

vb.: gedachten ballonnetjes vangen met een netje  

o ontlokkers negatieve gedachten: dagboekopdrachten (ABC: uitlokkende 

gebeurtenis, cognitie, gevolg) 

o socratische dialoog 

• zwart kijken doorbreken  

o sombere gedachten vangen  

o cognitief herstructureren (helpende gedachten?) 

 

 
 

Cognities aanpakken (vervolg) 

• probleemoplossend denken  

o nauwkeurig beschrijven 

van het probleem 

o informatie inwinnen bij 

anderen  

o doelen in kleine, haalbare 

subdoelen splitsen 

o betrekken van ouders en 

leerkracht! 

o zichzelf gedifferentieerd 

evalueren! 
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Cognities aanpakken (vervolg) 

• LET OP 

o sommige situaties kan het kind niet zelf oplossen  

▪ ervaringen uit het verleden 

▪ huidige situatie thuis 

▪ op school 

▪ met vrienden, … 

→ werken met ruimere context! 

o nazorg inbouwen: 6-12 maanden opvolgen  

ONDERZOEKSRESULTATEN  

 

 
 

CGT effectief bij matige depressie. Bij een heel ernstige depressie is een combinatie 

therapie aangewezen.  

 

Combinatie = significant beter effect bij ernstige depressie 

▪ 1/3 normalisatie van depressie en algemeen functioneren  

▪ 1/3 verbetering van depressiesymptomen  

▪ 1/3 blijft depressief 
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GASTLES VERHOFSTADT: SYSTEEMTHERAPIE/INTERPERSOONLIJK 

PERSPECTIEF 

DEFINITIE 

 

4 psychotherapeutische modellen 

• Psychoanalytische therapie 

• Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie 

• Cognitieve gedragstherapie 

• Systeemtherapie → focus op interpersoonlijke processen en persoon in context  

 

 
 

Binnen therapeutische settings ook een grote diversiteit. Focus op interpersoonlijke 

processen/context kan in elk van deze settings. Je kan dus ook systemisch gaan werken 

met een individu: mogelijk om in deze context de focus te gaan leggen op het 

interpersoonlijke. Betekent dat als we verder gaan redeneren (van modellen naar 

therapeutische setting) dat iemand die bijvoorbeeld psychoanalytisch geschoold is, ook 

met een koppel kan gaan werken. Het verschil zit in het gebruikte kader en de 

toegepaste concepten om naar het probleem te gaan kijken. Vandaag gaan we kijken 

hoe we vanuit een interpersoonlijk perspectief naar problemen kijken.  

 

Interpersoonlijk perspectief/systeemtherapie 

• = problemen van mensen zijn fundamenteel interpersoonlijk i.p.v. intrapersoonlijk 

(nuanceren!: betekent niet dat de intrapersoonlijke processen er bij 

systeemtherapeuten er niet toe doen) 

• niet intrapsychische conflicten staan centraal (psychoanalyse) of bepaalde 

gedragingen van een individu (leerpsychologie & gedragstherapie), maar wel 

interacties tussen mensen (= gedrag, emotie, cognitie) en hun gesitueerdheid in 

contexten  

• hoe gedragen mensen zich t.a.v. elkaar? wat voelen/denken ze daarbij? In welke 

context zijn ze ingebed? → geeft dit aanleiding tot problemen?  

• assessment & interventies moeten zich dus richten op interpersoonlijke 

processen/context = wat er tussen mensen gebeurt (= gedrag, emotie, cognitie) 

of tussen mensen en hun context  

• → cf. in deze opleiding: “interpersoonlijke modellen” (basistheorie), “assessment 

van interpersoonlijke processen” (hypothesevorming) en “systeemtherapie” 

(interventies) 
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HISTORIEK & THEORETISCHE GRONDSLAGEN  

HISTORIEK: HOE IS MEN TOT DIT INTERPERSOONLIJK PERSPECTIEF 

GEKOMEN? MOVEMENTS 

 

Binnen de historische evolutie waren er een aantal bewegingen/movements die clinici 

ertoe aan hebben gezet om meer interpersoonlijk te gaan denken.  

 

Ontstaan in de VS in de jaren 1950. Visie ging radicaal in tegen gangbare kijk op 

problemen in die tijd = de oorzaak van psychische problemen ligt in psyche van individu 

(intrapsychische conflicten, trauma, verleden, onbewuste), zonder rekening te houden 

met omgeving van individu. Impliceert individuele benadering van psychische problemen: 

pharmacotherapie, psychodynamische, experientiële = domineren geestelijke 

gezondheidszorg in jaren 1950-1960.  

 

 
 

Belangrijke maatschappelijke evoluties:  

1. Groeiende desillusie in individuele therapie 

• pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij (Hendrick, 2008; Vandermolen, 

1997) 

o problemen tussen partners, ouders-kinderen, gezinnen  

o problemen met omgeving vb.: opvoeding kinderen in kansarme milieus, bij 

afwezige vader, veel kinderen 

o verklaring van klinische observaties 

▪ verbetering één gezinslid na individuele therapie → 

ontstaan/verslechtering probleem bij ander gezinslid vb.: frigiditeit 

bij vrouw verdwenen = man wordt impotent 

▪ verbetering één gezinslid → verbetering probleem ander familielid 

vb.: driftbuien kind verminderen, driftbuien broertje verminderen 

ook 

▪ ontstaan/verergering problemen op moment van aankomst/vertrek 

gezinslid vb.: geboorte, huwelijk, dood, adolescentie 

▪ herval “genezen” patiënt na opname, na terugkeer naar huis 

• individuele therapie niet helpend bij bepaalde problemen of cliënten in bepaalde 

contexten  

• = aantal observaties waarvoor men geen verklaringen hadden, stilaan inzicht 

o ‘psychische ziekte’ niet enige oorzaak van zijn/haar probleem 

o evolutie psychische problemen mede afhankelijk van 

relationele/familiale/omgevingsfactoren  

 

2. Child guidance clinics (instellingen waar kinderen met emotionele en 

gedragsproblemen terecht konden) starten met moeder-kind gesprekken  

• standaard aanpak: psychodynamische speltherapie met het kind (psychiater) na 

psychometrische en projectieve analyse (psycholoog) + begeleiding moeder 

(social worker) 

• experimentele ‘conjoint meetings’ met moeder & kind opstarten - Bowlby, UK; 

Bell, USA → zochten naar andere aanpak  
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Beschrijving v/e casus van Bell:  

 
 

Hij maakt een hypothese vorming v/d problemen niet op basis van intrinsieke problemen 

binnen in de jongen, maar de focust op iets binnen het gezin dat aan het gebeuren is 

tussen mensen. Er gebeurd daar iets wat er voor zorgt dat de individuele gezinsleden 

problemen gaan ervaren en de jongen wordt aangemeld bij de child guidance clinics. Er 

vindt hier een shift plaats van een pure intrapersoonlijke case conceptualisatie naar een 

interpersoonlijke case conceptualisatie.  

 

3. Marriage counseling 

• men besprak relatieproblemen met dokters, priesters, leraren, maar niet met 

mental health professionals (het was taboe om dit te bespreken en zeker met een 

mental health professionals)  

• kentering: VS Marriage counseling movement (Gurman & Fraenkel, 2002) 

o stichting American Association of Marriage Counsellors (1945) → American 

Association for Marriage and Family Therapy (1978-heden) 

o ze starten gesprekken met koppels over relationele problemen, deze 

problemen gingen vaak over voortplanting en ouderschap  

• parallelle trend bij aantal psycho-analytici die ‘conjoint merital therapy’ deden  

o vb.: UK Tavistock Clinic: object-relations-based marital therapy (Dicks, 

1967), startte met koppels die door rechtbank verplicht werden hun 

geschillen bij te leggen (om het gezin bij elkaar te houden en voor de 

kinderen te zorgen)  

 

 
 

4. Seks therapy 

• Masters & Johnson (VS; 1970) 

o kortdurende (14 dagen), effectieve, gedragsmatige behandeling van 

psychosexuele problemen met beide partners van het koppel (Human 

Sexual Response, 1966; Human Sexual Inadequacy, 1970) <-> jarenlange 

psycho-analyse (lange individuele behandeling) met zeer lage succesrate  

o vandaag de dag standaard om met beide partners te werken rond dit soort 

problemen: relationele en seksuele satisfactie erg sterk aan elkaar 

gerelateerd en dus ook beide opnemen bij assessment   
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o basis voor meer systemische/psychodynamische relatietherapie (Singer 

Kaplan, 1994, 1995; Leiblum & Rosen, 2001; Levine, Risen & Althog, 

2003; Schnarch, 1991) 

 

In België/Vlaanderen 

• belangstelling eind jaren 1960 in interpersoonlijk perspectief  

• opening eerste systeemgeoriënteerde centra in jaren 1970 (zie Baert & Van 

Lawick, 2014) 

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

vb.: Antwerpen (Interactie-Academie), Leuven (Communicatiecentrum), Leuven 

(Leuvens Instituut voor Systeemgerichte Therapie), St-Niklaas (Kern), Gent 

(Relatiestudio), Haacht (Systeempsychotherapie), Brugge (Korzybski Instituut), 

Mechelen (Instituut Psychotherapeutische Relaties & Reflectie; IPRR), Leren over 

Leven, Leuven (KULeuven; Context), Diest (Rapunzel), Gent (Ugent; Fac 

Geneeskunde & FPPW, Centrum Relatie & Gezin; PEV Relatie, Gezins, & 

Systeemtherapie) 

• jaren 1990: Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en 

Systeemcounseling (www.bvrgs.be) (= beroepsvereniging)  

o lid van European Family Therapy Association 

o groepeert/erkent systeemtherapeuten & systemisch counselors 

o erkent opleidingen tot systeemtherapeut & systemisch counselor 

o erkent supervisoren & opleiders systeemtherapie & systemische counseling 

o organiseert studiedagen rond onderzoek & praktijk  

• Nederlandstalige publicaties  

o tijdschrift systeemtherapie  

o systeemtheoretisch bulletin 

o handboek systeemtherapie (Savenije, van Lawick, & Reijmers, 2008 & 

2014) 

ONDERZOEK & THEORIEVORMING: 1950-1975 FOCUS OP INTERACTIES  

 

Ontstaan perspectief: vanaf 1950 stelde men zich dus vragen over tekortkomingen 

intrapersoonlijke perspectief en kwam men tot inzicht. Een vaststelling op zich zorgt er 

nog niet voor dat je kan uitgroeien tot een discipline. Hiervoor heb je ook inzicht nodig in 

hoe dit komt. Je hebt dus onderzoek & theorievorming nodig. Hoe begrijpen we gezinnen 

(= meest directe context)? Er ontstaan een aantal onderzoekslijnen die zich gaan 

focussen op interacties tussen mensen.  

 

Onderzoek naar communicatie (jaren 1940-1950) 

• onderzoekers naar interacties en communicatie tussen patiënten met schizofrenie 

en hun gezinsleden, gingen deze communicatie systematisch observeren 

(Bateson, Weakland, Jackson, Haley, Watzlawick) 

o studie van communicatie in gezinnen waar een gezinslid schizofrenie 

(herval!!) heeft (observatie in ziekenhuis van communicatie hele families, 

gedurende weekends wanneer gezinsleden op bezoek kwamen) 

o ideale setting omdat schizofrenie patiënten op regelmatige tijdstippen 

psychotische opstoten krijgen en dus regelmatig hervallen, men nam deze 

patiënten dus op en gingen kijken of het herval kon gelinkt worden aan de 

communicatie van die patiënten met hun gezinsleden  

o sommige soorten communicatie (EE, overinvolvement, verwarrende 

communicatie (double bind) = stressbron) zorgen ervoor dat problemen 

erger worden, terugval 

http://www.bvrgs.be/
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o !! niet veroorzaken, wel verloop beïnvloeden bij patiënten met 

kwetsbaarheid schizofrenie (Kopelowicz, Liberman, & Zarate, 2000): 

interactie tussen kwetsbaarheid (brein) en stresserende omgeving is wel 

de oorzaak van schizofrenie  

 

1958: Jackson richt Mental Research Institute (Palo Alto) op: gericht op opleiding 

gezinstherapeuten die geleerd werden om link tussen familierelaties/communicatie en 

ontwikkeling van herstel/ziekte bij een van haar leden te achterhalen 

= geboorte nieuwe epistemologie: van intra-individueel psychisch naar interindividueel 

(communicatie & gedrag tussen mensen beïnvloedt aandoening) 

• beweging R&G therapie verspreidt zich stilaan naar Europa 

• zoektocht naar modellen die relationele en contextgebonden processen/ 

gezins(dys)functioneren kunnen beschrijven, uitleggen, voorspellen 

• ST: vaak inspiratie uit metatheorieën (= grote theorieën over vakgebieden heen) 

uit andere vakgebieden, meer dan uit psychologische theorie (= logisch want toen 

vooral gefocust op intrapersoonlijke en vaak georiënteerd op individuele 

processen) 

 

Cybernetica 

= wetenschap die zich bezighoudt met informatieverwerking en besturing van systemen 

(Wiener (= grondlegger), 1948; Shannon & Weaver, 1949; Reijmers, 2014) en heeft een 

mechanische, wiskundige oorsprong 

• cybernetica leverde belangrijke noties aan die nog altijd centraal staan binnen 

interpersoonlijk perspectief    

• cybernetische processen zijn gebaseerd op principe van terugkoppeling 

(=feedback) dewelke beheersing mogelijk maakt (systeem past zich aan aan 

verandering door middel van het terugkoppelen van informatie naar het systeem) 

• deze zelfregulatie bepaalt stabiliteit van het systeem (m.a.w. betekent dat een 

systeem een zekere mate van stabiliteit kan behouden op basis van zelfregulatie): 

informatie over huidige toestand wordt vergeleken met een gewenste/optimale 

toestand; elke afwijking van deze laatste resulteert in een automatische correctie 

 

Cybernetische feedbackloop: Verwarming 

• A=kamertemperatuur 

• B=thermostaat 

• C=verwarmingsketel 

 

Centrale verwarming: temperatuur in de kamer zakt → thermostaat detecteert dit → 
triggert verwarmingsketel om aan te slaan → huis wordt opgewarmd tot gewenste 

temperatuur → thermostaat detecteert dit → triggert verwarmingsketel om af te slaan  

 

Cybernetische feedbackloop: menselijke interactie (Nichols & Schwartz, 2008) 

vb.: inspanningen van Jan om huishoudelijk werk te doen → hoeveelheid huishoudelijk 

werk gedaan wordt → hoeveelheid werk die Billie nog moet doen → geeft input aan 

hoeveel werk Jan denkt dat er nog gedaan moet worden  

 

 

 

 

 

 

 

Door de cybernetica zien we de introductie van de notitie van de circulaire causaliteit. 

Het is niet alleen Jan die invloed heeft op Billie, maar ook vice versa, namelijk Billie heeft 

invloed op Jan.  
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Nut van deze visie: 

• notie van circulaire causaliteit wordt hier geïntroduceerd 

• introduceert inzicht in hoe behouden gezinnen een zekere mate van stabiliteit en 

orde (homeostase), wat zorgt er voor dat een gezin een gezin blijft?  

o vb.: gezin blijft een cohesieve unit ook al wordt het bedreigd door externe 

stress of intern conflict (anders valt het uit elkaar)  

o vb.: kinderkanker → gezin dreigt uit elkaar te vallen (veel meer aandacht 

naar het kind, minder aandacht naar andere kinderen, koppel onder druk, 

grootouders bij gepaard, …) → komen dichter bij elkaar (gezinnen hebben 

veerkrachten reflex, investeren meer in het gezin en worden sterker) 

o vb.: gezin past zich qua structuur, regels, cohesie niet aan aan de 

groeiende autonomiewensen van adolescenten  

 

Algemene Systeemtheorie 

• noties cybernetica geïntegreerd in ruimer theoretisch kader (AST) door Von 

Bertalanffy, 1969 (bioloog) 

• AST: 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) → als we naar systemen kijken dan kijken we naar 

elementen die interageren met elkaar, op een manier die in patronen kan vervat 

worden en niet in lineaire relaties in isolatie, maar in context, want anders kunnen 

we ze niet begrijpen  

• breed theoretisch kader met interdisciplinaire toepassingen (Royce, 1981) 

(geschiedenis, filosofie, fysica, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen 

• toepassing van AST op menselijke interacties/gezinnen (Bateson & co) → 

«Systeemtherapie» 

• VS (jaren 1950), Italïe (1960), België (1970) 

 

Illustratie 

AST – Von Bertalanffy: een systeem is een geheel bestaande uit elementen in interactie 

• Palo Alto groep (1972): stel dat de elementen binnen dat systeem geen objecten 

maar mensen zijn, dan kan je deze elementen (mensen) beter karakteriseren 

dmv hun gedragingen in communicatie met andere elementen (andere mensen) 

• Als je gezin ziet als een «systeem» dan is het zinvoller om naar hun interacties te 

kijken, hun communicatie dan naar elk individu op zich 

o het gedrag van een persoon is vaak het product van een relatie vb.: 

volgend in partnerrelatie, dominant in werkgever-werknemer relatie 

o vb.: als een moeder haar zoon een opmerking maakt, zegt haar man dat 

ze zo streng niet moet zijn, en de zoon misdraagt zich verder → ST: focus 

op deze interactie want zegt iets over hoe systeem werkt 

 

AST - Von Bertalanffy: een systeem gedraagt zich als een geheel, een totaliteit, alle 

elementen zijn interafhankelijk (totaliteitsprincipe) 

• Palo Alto groep (1972): het gedrag van elk gezinslid is gelinkt aan het gedrag van 

de andere gezinsleden, het beïnvloedt het en wordt er door beïnvloed. Het gedrag 

van één 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 karakteristieken van het systeem gewijzigd 

worden. 

• vb.: koppel: het gedrag v/e partner in interactie is slechts de helft v/d 

vergelijking, bijvoorbeeld demand-withdrawal patroon: een partner vraagt 
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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 (in het begin waren ze 

tevreden over de relatie), maar er zijn een aantal dynamieken in gang gezet 

waardoor de relatie nu niet meer bevredigend is 

• vb.: het gedrag v/e kind proberen begrijpen los v/h gedrag van zijn ouders, 

broers, zussen is zinloos, als ook het spreken met dit kind alleen en de rest v/h 

gezin niet betrekken  

• vb.: we spreken van een hecht gezin en niet van bijvoorbeeld een hechte moeder, 

geen v/d elementen heeft eigenschappen die het hele systeem heeft  

 

AST – Von Bertalanffy: elk levend systeem heeft een grens (huid, schors, …) via dewelke 

informatie wordt uitgewisseld met de buitenwereld (grenzen) 

• Palo Alto groep (1972): rond gezinnen en binnen gezinnen (rond individuen, rond 

subsystemen) zijn er grenzen die de interacties regelen (affectieve relaties, 

nabijheid, samenwerking, etc.). Om te functioneren moeten deze grenzen semi-

permeabel zijn: bepaalde informatie gaat er door (intake van info en energie om 

te overleven), maar andere niet (om te overleven als coherent systeem) 

• vb.: koppel 

o te strikte grenzen: geen uitwisseling met context, verarming 

o te floue grenzen: gene privacy, te weinig partnerschap  

 

Communicatie-theorie 

• Palo Alto group (Watzlawick, Beavin, Jackson) 

• Pragmatics of Human Communication (1967): gaat over menselijke communicatie 

in allerlei settings  

• 5 communicatie-axioma’s als fundament van iedere menselijke communicatie; 

verstoringen geven aanleiding tot individuele en intermenselijke problemen (vak 

“interpersoonlijke modellen” & “systeemtherapie”, niet vanbuiten kennen, wel 

interpunctie als relationele ordening)  

1. de onmogelijkheid om niet te kunnen communiceren  

2. de gelaagdheid van taal, met inhouds- en betrekkingsaspect 

3. de interpunctie als (relationele) ordening 

4. onderscheid tussen digitale en analoge taal 

5. de symmetrische en complementaire interactie 

 

Axioma 3 

• interpunctie = gedrag en communicatie door punten scheiden  

• ergens in reeksen communicatie/gedrag een beginpunt en eindpunt aanbrengen  

o de dokter zegt de patiënt is ziek → de dokter zegt: ‘de patiënt is ziek’ vs. 

de dokter, zegt de patiënt, is ziek 

• waar je begint (selectie en ordening) bepaalt betekenis 

o visuele perceptie 

o 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  

• er is 1 werkelijkheid maar verschillende selecties, zienswijzen (G – E – C) 

• we zien realiteit altijd vanuit een bepaalde bril, is subjectieve selectie (bepaald 

door positie, persoonlijke geschiedenis, relaties, gemoed, cultuur, achtergrond, 

…), de objectieve waarheid bestaat dus niet 

 

Illustratie 

• verschil in interpunctie → conflict 

• men is ervan overtuigd dat de eigen kijk, de juiste is en verwerpt de andere zijn 

visie, er is 1 waarheid → waarheidsgevechten & onopgelost conflict  
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• vb.: 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  

• hoe dit als hv doorbreken → zie HC 2 

 

vb.: Een man beslist om bloemen mee te brengen voor zijn vrouw. Als hij thuiskomt zegt 

zo op kritische wijze: “je weet toch dat ik niet van rozen hou, dat heb ik je nog maar 100 

keer gezegd.” De man zegt: “Het is ook nooit goed” en hij vertrekt.  

• interpunctie vrouw: de vrouw reageert kritisch omdat ze het gevoel heeft dat haar 

man nooit naar haar luistert 

• interpunctie man: de man vertrekt omdat zijn vrouw zo kritisch is  

 

Wie is begonnen? Wie is de oorzaak? Verschil in interpunctie → geeft conflict! 

 

Groepstherapie (geen detail kennen) 

Verschillende vormen van groepstherapie hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van ST 

• Group analysis/therapy (Skynner) 

• Encounter groups (Rogers) 

• Psychodrama (Moreno) 

• Gestalttherapie (Perls) 

 

Andere pioniers in de jaren 1960 (namen niet kennen) 

• Murray Bowen (Family Center, Washington) 

• Ivan Boszormenyi-Nagy 

• Nathan Ackerman (Family Therapy Institute, New York) 

• Salvator Minuchin (New York) 

1975-1985: FOCUS OP BELIEFS 

 

Jaren 1970 

• systeemtherapie wordt meer en meer toegepast binnen grote psychiatrische 

centra 

• quasi exclusieve focus op gezinnen van mensen met schizofrenie neemt af 

• toepassing systeemtherapie op brede waaier van problematieken  

 

Jaren 1980 

• toenadering tussen verschillende theoretici en therapeuten (theoretisch en 

therapie-technisch) 

• definiëren van <common ground> vakgebied  

 

Focus op interactie impliceerde verwaarlozen van  

• opvattingen, beliefs, betekenisverlening van mensen (hoe beïnvloedt hun denken 

hun gedrag en vice versa) 

• men had geen oor naar het subjectieve verhaal van cliënten, hier komt in 

kentering in onder invloed van het constructivisme  

 

Echter, jaren 1980: onderzoek (von Foerster, 1981; Maturana & Varela, 1980) toont aan 

dat het brein de werkelijkheid niet capteert als een camera (wat we zien is een kopie), 

maar dat alles wordt gefilterd door de waarnemer (het brein maakt zelf een selectie bij 

de waarneming en dit o.b.v. een intern werkmodel dat men over de tijd heen ontwikkelt; 

top-down processing) 

 

Constructivisme  

• focus van positivisme (onze perceptie is een ware reflectie van de wereld; 1 

realiteit, direct waarneembaar; HV bepaalt wat functioneel/dysfunctioneel is en 

welke oplossing werk/niet werkt) → constructivisme  
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• shift van eerste orde naar tweede orde cybernetica 

• constructivisme = een objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel 

subjectieve perceptie ervan (Neimeyer & Mahoney, 1995) 

• verwerping van AST owv te mechanistische visie op een levend systeem als een 

gezin  

• grotere focus op betekenisverlening, beliefs, opvattingen door gezinsleden i.p.v. 

enkel op interacties tussen gezinsleden (radicale constructivisme vs. constructive 

alternativism) 

 

Implicaties voor positie van hv 

• expert, diagnosticus die met precisie interacties kon observeren en wiens kijk 

gepriviligeerd moest worden → visie hv is niet meer waar dan die van 

gezinsleden, samen met gezin zoeken naar wegen om op andere more useful (= 

minder probleem genererende) manier naar hun leven, gezin, problemen te kijken 

en aan te pakken (→ collaboratieve houding; zie later)  

• hv kan niet objectief en afstandelijk observeren maar is deel van het systeem 

cliënt-hulpverlener: hij wordt beïnvloed door eigen waarden en cognities, hij 

beïnvloedt door simpelweg te observeren, vragen te stellen (→ meer aandacht 

voor de therapeutische alliantie; zie later)  

 

Implicaties voor hypothesevorming 

• niet 1 maar meerdere hypothesen zijn mogelijk (i.p.v. welke is waar → ST: welke 

hypothesen zijn bruikbaar) 

• iedereen heeft eigen hypotheses binnen een systeem 

• ene kijk is minder problematisch dan andere  

• hypothese van hv is complementair/niet overheersend op hypothese gezinsleden  

• aftoetsen  

 

1985-HEDEN: FOCUS OP BREDERE CONTEXT 

 

Focus op unieke, individuele betekenisverlening impliceerde verwaarlozen van invloed 

bredere sociale en culturele context op beliefs cliëntsysteem en beliefs HV. Men begon 

zich dit te realiseren onder invloed van het sociaal constructionisme.  

 

Shift focus ‘de realiteit is een constructie’ → ‘de realiteit is een sociale constructie’ 

 

Onder invloed van o.a. sociale constructionisme  

• hoe leden van een systeem denken, voelen en met elkaar omgaan is niet enkel 

een product van elk uniek lid van het systeem en 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  

 

Sociaal constructionisme 

• context = eisen van de maatschappij, normen, waarden, SES, dominante 

narratieven  

o definiëren de praktische organisatie maar ook verwachtingen, cognities, 

ideeën m.b.t. identiteit, relaties, gezinnen, rechten/plichten … van 

cliëntsysteem (en zijn leden) 

o zitten in onze taal geïntegreerd (taal creëert werkelijkheden i.p.v. deze 

enkel te beschrijven) 

o vb.: termen die wij gebruiken om rollen in een gezin mee te beschrijven 

hebben implicaties voor wie deze opneemt, bijvoorbeeld ‘moederen’, 

moeder aan de haard, voorzitter, beschaafde wereld 

o aanvaard als conventie, niet in vraag gesteld, bepalen mee ons denken  
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o zelfs onze meest persoonlijke opvattingen over de meest intieme aspecten 

van ons leven bestaan uit verbale dialogen en beelden (construction 

blocks) die onder invloed staan van de ecologische niche waarin wij leven 

(cultuur) vb.: heb ik een goede relatie?  

• geen verwerping AST (want sociaal constructionisme is theorie die bij uitstek de 

focus op context legt) 

• geen verwerping van constructivisme want focus op perceptie, opvattingen, 

beliefs en narratieven blijft 

• Gergen (US), Hoffman (US), Foucault (FR), White (AUS) 

• rol van hv  

o geen experten rol opnemen, proces van collaboratie, proces van co-

constructie van nieuwe manier om naar leven/probleem te kijken  

o exploreren van beliefs van cliënten en hoe deze bepaald worden door de 

dominante naratieven (hoe sterker en dwingender de opvatting hoe groter 

kans op leed en problemen indien hun beleving niet overeenkomt met hun 

ideaal, wat leidt tot ineffectieve pogingen om met deze gap om te gaan) 

o vb.: zwangerschap en geboorte 

o het zich bewust worden en loskomen van de dwingendheid ervan 

(deconstructie)  

 

Heden:  

• geëvolueerd naar een common ground systeem dat zijn oorsprong heeft in die 

epistemologie en theorieën → focus op interacties, beliefs en op context 

• ST = veld dat heel veel therapievormen kent, er is een common ground maar ook 

een grote heterogeniteit in de therapievormen die we vandaag de dag kennen (zie 

vak systeemtherapie) 

o Structural Family Therapy (Salvador Minuchin) 

o Strategic Family Therapy (Jay Haley, Don Jackson) 

o Transgenerational Family Therapy (Murray Bowen) 

o Contextual Family Therapy (Ivan Boszormeny-Nagy) 

o Experiential Family Therapy (Virginia Satir, Carl Whitaker) 

o Solution Focused Family Therapy (Steve De Shazer, Insoo Kim Berg) 

o Narrative Family Therapy (Michael White, David Epston) 

 

→ MAAR allemaal oorsprong in epistemologie/theorie net besproken: common ground  

 

HEDENDAAGSE THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN  

SOCIALE COMPLEXITEIT ALS VERTREKPUNT 

 

Vertrekpunt R&G = sociale complexiteit, eerder dan gedrag/problemen van individu toe 

te schrijven aan stabiele en individuele karakteristieken, m.a.w. wat zit er rond de cliënt 

dat voor problemen zorgt en ook qua interventies wat zit er rond de cliënt dat hem/haar 

kan helpen?  

 

Individuele niveau = individu en zijn/haar gedrag, gelinkt aan intrapersoonlijke 

processen (emoties, cognities, psychofysiologie) 

 

Clinicus kan interventies beperken dit niveau MAAR R&G focust zich op individueel, 

intrapersoonlijk en interpersoonlijk/contextueel niveau.  
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Hinde, 1997 

Je hebt intrapsychische processen en individueel 

gedrag, maar we zijn continu ook continu in interactie 

met elkaar, we gedragen ons niet alleen. Een 

systeemtherapeut neemt dit dus ook mee. We hebben 

relaties die erg belangrijk voor ons zijn en die niet 

zomaar vervangbaar zijn, bijvoorbeeld je relatie met 

jouw vriend, jouw zus of jouw ouders. Daarnaast zijn 

we nog eens opgedeeld in verschillende groepen. De 

groepen zijn ingebed in een ruimere maatschappelijke 

context. Alles heeft invloed op elkaar. We kunnen 

volgens systeemdenkers niet los van deze invloeden 

naar individueel gedrag en intrapsychische processen 

gaan kijken.   

 

Waarom? (geen details kennen, eens doornemen) 

Individu gedraagt zich niet alleen, merendeel van tijd in interactie met anderen (fysiek, 

virtueel, sociale media, …) min 70% van de dag  

 

Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer → persoonlijke 

relaties (belangrijk – onderzoeksevidentie) 

• mensen standaar uitgerust met capaciteit voor intimiteit → relaties zijn universele 

menselijke ervaring 

• existentiële nood aan verbondenheid van mensen (cross-cultureel) 

• uitbouwen partnerrelatie/gezin is belangrijk doel in leven  

o in elke maatschappij worden relaties gevormd (soms enkel voor 

voortplanting) 

o in 100 industriële/agriculturele landen heeft meer dan 90% van 

mannen/vrouwen een vorm van ‘huwelijk’ ervaren tegen de leeftijd van 50 

jaar (Fischer, 1989) 

o kan gaan om wettelijke huwelijken/samenwonen: omvatten allemaal een 

vorm van praktische en/of emotionele investering in elkaar (= 

pairbonding)  

o over 37 landen heen (6 continenten, 5 eilanden) blijkt ‘pairbonding’ 

gedreven door wederzijdse aantrekking en liefde (mannen & vrouwen) 

(Buss et al., 1990) 

o cross-culturele studies tonen aan dat liefde en aantrekking de 

hoofdredenen zijn voor seks (Meston & Buss, 2007) 

o mensen over hele wereld (166 hunting, foraging, agricultural societies) 

gemotiveerd om ‘bij iemand te horen’ en deze ‘need’ te vervullen door 

stabiele banden aan te gaan met een partner waarmee ze frequent contact 

hebben (Jankowiak & Fischer, 1992) 

o verliefdheid universeel fenomeen: elke cultuur, over de geschiedenis heen, 

voor zover gekend, in elke leeftijdsgroep (tussen 4 en 100 jarigen, ook bij 

mensapen) 

o !! maar alle intieme relaties zijn verschillend en ervaringen zijn niet 

uniform + historische en culturele factoren werken in op beleving van 

intimiteit 

• Verankerd met onze biologie: ons lichaam reageert op wat er in onze relaties 

gebeurt, want evolutionair gezien bepalen relaties de overleving van de soort 
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vb.: holding hand studies 

vb.: MRI scans bij partners  

 

Liefde 

• Biologisch verankerd 

• MRI scans afgenomen bij pp terwijl ze naar geliefde keken: tonen duidelijke 

activatie in hersenregio’s die actief zijn wanneer we worden beloond (vb.: geld, 

injectie met cocaïne)  

• Deze hersenresponsen kunnen ons aanzetten tot zoeken naar dit belonend effect 

(cf. drugs) = nabijheid van partner opzoeken  

• Bartels & Zeki, 2000; 2004 

 

Foto partner = verhoging in activiteit van hersenregio’s (media insula, caudatum, 

putamen) geassocieerd met positieve emoties, beloning 

→ hersenactiviteit verschilt in functie van wie op de foto staat vriend/partner 

→ verschil tussen close relationships & intimate relationships  

 

Bradbury & Karney, 2019: 

 
 

Holding-hand-studies 

• Pp in scanner, kijkend naar videomonitor, er werd hen verteld: als ze een rood 

kruis zien → 20% kans op elektrische schok via een electrode aan de enkel; als ze 

een blauwe cirkel zien → 0% kans op schok  

• Participanten deden deze test onder drie condities: terwijl ze de hand van hun 

partner vasthielden, de hand van een same-seks vreemde, geen hand 

• Activatie in conditie 1 (partner) was significant lager dan in andere twee condities 

• Activatie in hersenregio’s (hypothalamus) die geactiveerd worden bij 

fysieke/emotionele dreiging in omgeving neemt sterk af wanneer partner fysiek 

aanwezig is en hand vasthoudt 

• Dit effect leek het sterkst voor vrouwen die een tevreden relatie hadden  

• Coan, Shaefer, Davidson, 2006 

 

→ activatie in hersenregio’s (hypothalamus die geactiveerd worden bij 

fysieke/emotionele dreiging in omgeving 
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Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, recurrenter, intiemer → persoonlijke 

relaties (belangrijk – onderzoeksevidentie) 

• Geluk (‘subjective wellbeing’) gelinkt aan verschillende facetten intieme relaties 

o Relatie status 

✓ gehuwden gelukkiger dan niet-gehuwden (samenwonenden, 

geschienden, verweduwd) (Diener et al., 1999; Stack et al., 1998) 

✓ bij niet-gehuwden: samenwonenden gelukkiger dan alleenstaanden 

✓ geluk: intieme relatie > geen intieme relatie (Verhofstadt, De Mol, 

Lammertyn, & Mickolaickzak, in prep) (onafhankelijk type relatie, 

geslacht, kinderen of niet) 

✓ verschillen consistent over culturen (Diener et al., 2000)  

o Relatiekwaliteit 

✓ zegt ons meer over iemands subjectieve welzijn dan gelijk welk 

ander domein in ons leven, inclusief werk, financiën, vriendschap, 

etc. (Heady, Veenhoven, & Wearing, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Relatietransities 

✓ vlak voor huwelijk: sterke stijging subjectief welzijn (Stutzer & Fey, 

2006) 

✓ vlak na scheiding: sterke daling subjectief welzijn (Lucas, 2005) 

o Relatieproblemen verhogen kans op 

✓ middelenmisbruik (Overbeek et al., 2006) 

✓ depressie (Whisman et al., 1999) 

✓ suïcide (Stander et al., 2004) 

• Fysieke en mentale gezondheid gelinkt aan verschillende facetten intieme relaties 

o Relatie status  

✓ gehuwden leven langer (epidem studies), minder kanker, 

hartaanvallen, … 

✓ depressie, angst, psychiatrische problemen, … 

o Relatiekwaliteit  

✓ lage relatiekwaliteit voorspelt hogere mortaliteit bij 

nieraandoeningen, hartaandoeningen, … 

✓ depressie, angst, psychiatrische problemen, … 

• Partnerrelaties hebben effect op kdn owv uitgesproken 

afhankelijkheid/kwetsbaarheid  

o veel partnerconflict leidt tot meer emotionele problemen, minder 

emotionele zekerheid, meer agressie (Cummings, et al., 2003), mindere 

slaapkwaliteit (El-Sheikh et al., 2006), meer fysieke klachten (Troxel et al., 

2004)  

o ouders die te veel met het conflict/partnerrelatie bezig zijn en dus te 

weinig resources hebben om hun taak als ouder op te nemen, praktisch 

maar ook emotioneel (Sturge-Apple et al., 2006) 
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o relatiestatus van ouders meer bepalend dan SES, ras, opleidingsniveau. In 

de VS leven 81% van de kinderen van alleenstaande ouders in extreme 

armoede in vergelijking met 69% van de zwarte kinderen en 63% van de 

kinderen wiens ouder minder dan 12 jaar naar school was gegaan (Rank & 

Hirschl, 1999) 

• Relaties: ontstaan & uitwisseling van intense en diverse emoties  

o passie, vriendschap, vertrouwen, rust, pijn, lijden, kwetsing, gevoelens 

niet geapprecieerd te zijn, jaloezie, hartzeer, sexuele verwerping, ontrouw, 

geweld, verkrachting, moord, gezinsmoord, etc. ten gevolge van 

relatieproblemen  

 

Met bepaalde personen zijn interacties stabieler, intiemer → impact individu op relaties 

(individuele karakteristieken, ervaringen, sterktes, kwetsbaarheden) 

• persoonlijkheid → dating, relatiebehoud, relatieoutcomes: relatief stabiele 

krachten die continu inwerken op onze relaties, ze bepalen de grenzen 

waarbinnen de relatie zich ontwikkelt en ze bepalen de manier waarop partners 

elkaar percipiëren en met elkaar omgaan, praten  

o vb.: mensen die negatieve kijk op zelf en anderen hebben, veel negatief 

affect ervaren (neuroticisme) → deze mensen zijn meer op zichzelf 

gefocust, zijn vaker jaloers, ze interpreteren het gedrag van de partner 

negatief, ze herzien hun negatieve kijk niet, ze reageren hierop negatief  

 

Relaties worden beïnvloed door groepsniveau (vrienden, collega’s, peers, subcultuur) en 

maatschappij vb.: homoseksualiteit in België of Iran  

 

Relaties hebben een impact op de maatschappij (vormen het sociale weefsel) 

• vb.: huiselijk geweld → effecten cumuleren over gezinnen heen (onveiligheid 

gezin, buren, … politie → niet beschikbaar voor andere interventies, kinderen 

problemen op school, vragen extra begeleiding, partners: minder efficiënt op het 

werk, …) 

• gebruik van alcohol, marihuana, etc. fluctueert in functie van relatiestatus en is 

niet enkel te verklaren door de tijd die men met andere eventueel meer deviante 

peers doorbrengt (Maume et al., 2005) 

• gebruik van cocaïne daalt wanneer mensen in een relatie gaan en neemt toe 

wanneer de relatie stopt (Bachman et al., 1997) 

 

Conclusie 

• individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening als onderdeel van een 

complex sociaal geheel dat in constante evolutie is (je kan je gedrag dan nog 

stabiel houden, de groepen en maatschappij waarin je ingebed zit, zullen dan nog 

altijd evolueren)  

• individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context 

vb.: mocht vorig jaar deze tijd iemand met een mondmasker in een aula hebben 

gezeten, dan zouden wij hier allerlei gedachten rond hebben (een hele 

betekenisverlening zou rond dit gedrag tot stand zijn gekomen), maar nu vandaag 

is die betekenisverlening helemaal anders, je kan gedrag niet bekijken als je de 

context niet kent  

• niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies en 

kijken naar problematiek  
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INDIVIDU/CLIËNT IN ZIJN CONTEXT 

 

Centrale notie van systeemtherapie. 

 

Een individu/cliënt en zijn/haar problemen moeten continu gesitueerd worden binnen hun 

ruimere interpersoonlijke, sociale & historische context (Fraenker, 2006) 

 

Mensen zijn het product van hun context (niet passief!) 

 

AAMFT (www.aafmt.org, 2019): the unit of treatment isn’t just the person – even if only 

a single person is interviewed – it is the set of relationships in which the person is 

imbedded. → m.a.w. je kan ook met een individu systemisch werken, de karakteristieken 

van systemisch werken zitten in de epistemologie.  

 

Wat is context??? 

 

Context 

• gezins- en familierelaties 

o focus van interventies voor veel systeemtherapeuten  

✓ <familietherapie> <gezinstherapie> 

o belang van context kan hier tot herleid worden, maar moet niet  

vb.: student op kot → medestudenten, studentenvereniging, vrienden, 

kotgenoten, partner, sociaal leven op kot, …  

• sociale netwerk (vrienden, collega’s, buren, …) 

• publieke systemen rond individu (school, kinderopvang, CLB, jeugdrechtbank) 

• groepen, subculturen, sociale klasse  

• maatschappelijke waarden, normen, conventies, sociale perspectieven, <men-

denkens> (!!! niet vergeten cf. historiek systeemtherapie) 

o werken met ouders: wat is een goede ouder?  

o werken met koppels: wat is een goede relatie?  

 

Conclusie 

• voor elke cliënt stellen we ons de vragen: hoe wordt cliënt (denken, voelen, doen) 

door al deze aspecten van zijn/haar context beïnvloed en vice versa?  

• welke contextfactoren zijn probleem in stand houdend en welke 

probleemoplossend?  

• !!! focus op sterktes/gave terrein !!! (typisch ST: naast focus op 

psychopathologie, ook focus op sterktes)  

• elk niveau (indiv/relat/soc/…) is aangrijpingspunt voor interventie 

vb.: delinquent gedrag bij adolescent (individuele skills voor emotieregulatie, 

communicatieproblemen rond autonomie/hiërarchie in gezin, deviante peergroup)  

 

Klinisch belang van context 

• fundamenteel onderzoek toont belang contextuele factoren op functioneren van 

individu, koppel, gezin aan (zie supra) 

• therapie = 1u/week vs. context = 167u/week 

• dus deze context in rekening brengen bij assessment, case-formulation, 

interventies verhoogt therapeutische impact 

vb.: kindermishandeling   

http://www.aafmt.org/


208 
 

FYSIEKE MISHANDELING/VERWAARLOZING 

 

Opzettelijk verwonden/vergiftigen kind. Meestal intra-familiaal. Negatief effect op 

ontwikkeling kinderen.  

 

Complex proces 

• kind met bepaalde karakteristieken die hem/haar kwetsbaar maakten voor 

mishandeling (jonger dan 5, ontwikkelingsachterstand, ziekte, moeilijk 

temperament, agressief gedrag) (INDIVIDUEEL) 

• kwetsbare ouder: misbruikte ouder, psychologische problemen, beperkte skills 

(INDIVIDUEEL) 

• context: veel stress, partnerrelatieproblemen, weinig steun, … (CONTEXT) 

• gedragspatroon (INTERACTIES) 

o kind doet iets vb.: roepen, niet eten, liegen  

o wat door ouders aversief en intentioneel ervaren wordt 

o fysieke straf volgt 

o letsel groot owv woede en gebrek aan inhibitie 

 

Grondige assessment vereist van elk niveau = MAATWERK 

 

Therapie kan ingrijpen op verschillende niveaus van problematiek (> individuele 

therapie) 

• family-based & gestructureerd 

• minstens 6m 

• gericht op kind (traumagericht, individuele therapie) 

• gericht op ouders (ouderschapsvaardigheden) 

• gericht op familie/netwerk (sociale steun) 

• grondige assessment  

 

Ouder-kind Interactie Therapie 

• 6 sessies: verhogen van motivatie ouders om in ouderschapstraining (leren over 

kindontwikkeling, hoe kan je kinderen aanpakken) te gaan  

• 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in positieve kindgerichte interacties (vb.: 

samen spelen, kind dat weent troosten, leuk slaapritueel) 

• 7 sessies: live coaching van ouders-kdn in ‘disciplineren’ (time-out) 

 

BI-DIRECTIONELE BEÏNVLOEDING 

 

Context centraal impliceert ook focus op 

• interpersoonlijke, tussenruimte, interacties, wat er tussen mensen gebeurt 

• = oneindige beïnvloeding 

• = circulaire beïnvloeding  

 

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 beïnvloedt. 
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• oorzaak → gevolg 

• medisch model: virus → infectie → medicijn → genezing  

 

Enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen  

• auto rijdt niet meer → zonder benzine → eenvoudige oplossing → auto rijdt weer 

 

Maar menselijke problemen zijn ingewikkelder, slecht model om wereld van levende 

wezens te beschrijven.  

• schop op een steen: effect voorspelbaar o.b.v. kracht, gewicht steen, hoek, … 

• schop op hond: effect minder voorspelbaar, hond kan verschillend reageren, 

hierop zal mens reageren, hond, mens, … 

 

Initiële actie veroorzaakt een circulaire sequens waarin elke actie de ander beïnvloedt en 

vice versa → oorzaak en gevolg verdwijnen in cirkels van wederzijdse beïnvloeding  

 

Circulaire beïnvloeding = oorzaak en gevolgen volgen elkaar op  

 

Thinking in circles of influence 

• tussen individuen  

• tussen individu en context  

 

Lineair model = verklarend model in termen van oorzaak & gevolg is zeer nefast binnen 

relaties: mensen vragen zich bij problemen immers af wie de oorzaak van de problemen 

is, wie de schuldige is, antwoord is meestal ‘de andere’ → niet bereid om zelf te 

veranderen & lineair model is niet helpend  

 

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? vb.: hij is verbaal agressief, omdat zij hem bedrogen 

heeft, omdat hij haar te weinig aandacht gaf, omdat zij hem geen vrijheid gaf, 

omdat ze niet wil eindigen als haar moeder, omdat hij niet wil eindigen als zijn 

vader, … 

 

Circulaire causaliteit =  

• focus verplaatst zich naar hoe gedrag van A en B elkaar beïnvloedt/versterkt 

• schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats 

• vraagt meta-perspectief van therapeut 

 

Bijvoorbeeld: een echtpaar Adam en Emma 

Adam en Emma hebben elk eigen, lineaire visie op eigen gedrag en gedrag van partner  

• Emma zegt dat ze zich afgewezen en gekwetst voelt in hun relatie omdat Adam 

bang is om zijn gevoelens te uiten, hij praat daar nooit over met haar. Adam 

houdt haar op afstand van zijn emotionele wereld en ze voelt zich daarom 

afgewezen door hem.  

• Adam zegt dat hij zich overweldigd voelt door Emma 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 elkaar gevoelens te kennen.  

 

 



210 
 

Lineaire verklaring voor hun gedrag leidt tot conclusies 

• Adam heeft een introverte/vermijdende persoonlijkheid en kwetst Emma 

• Emma is een afhankelijke vrouw die constant aandacht wil van Adam en zij is 

nooit tevreden daarover  

 

Lineaire verklaringen leiden tot verklaringen in termen van persoonlijkheidskenmerken: 

stabiel en individueel, andere heeft de schuld 

→ moeilijk hiermee te werken als therapeut (persoonlijkheid niet echt veranderbaar)  

 

Alternatief: proberen achterhalen in hoeverre de mate van afhankelijkheid van Emma of 

de vermijding van Adam elkaar in stand houdt → via introductie van circulaire causaliteit. 

Hun probleem is de interactie/cyclus en niet hun persoonlijkheid (kan wel invloed hebben 

op interactie) en niet de andere persoon.  

 

Goed uitgangspunt voor verdere therapie 

• want cyclus kan aangepakt worden (vb.: communicatie training) 

• want probleem is niet de andere (samen vechten tegen probleem i.p.v. vechten 

tegen elkaar), maar de interactiecyclus wel en deze dus blootleggen  

 

!!! Kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed dan ouder, maar ouder heeft veel 

meer macht → invloed is verschillend van macht. Er is iets in het kind dat de ouder met 

ook een kwetsbaarheid triggert, maar dit betekent NIET dat het kind schuld heeft aan de 

mishandeling.  

 

VAN MODEL NAAR PRAKTIJK (NIET KENNEN EXAMEN, EENS LEZEN) 

INDICATIESTELLING 

 

Individuele problemen/stoornissen & relatie- en gezinsproblemen  

 

Indicaties 

• problemen bij kind/adolescent (spreken met ouders, problemen met werking 

gezin) vb.: ODD 

• relatie/gezinsproblemen: wanneer toekomst van relatie, goede verzorging van 

kinderen in gezin of gezondheid/welzijn van gezinsleden op spel staat 

• emotionele stress/verstoring in het gezin: familie crisis veroorzaakt door een 

ernstige ziekte, verlies van baan, overlijden of vertrek uit het huis van een lid van 

de familie, gezinsontwikkeling, … 

• iemand van buitenaf vraagt therapie voor relatie/gezin (vb.: jeugdrechter, …) 

• bij opname van één gezinslid in psychiatrie (vb.: Expressed emotions, psycho-

educatie, medicatie, …) 

• individuele therapie heeft geleid tot verandering in individu → leidt tot 

verandering in relaties (bv. depressie bij vrouw → na therapie: effect op relatie, 

kinderen) of gezin  

• individuele therapie slaat niet aan en cliënt blijkt zeer sterk beïnvloed door wat er 

in relatie, gezin gebeurt, individuele therapie werd gebruikt om deze issues te 

bespreken 

• gezin rapporteert een recurrent probleem tussen enkele van zijn leden (vb.: 

ouders-kinderen; siblings) 
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• chronische/ernstige problemen met communicatie, interpersoonlijke perceptie, 

conflict, jaloersheid, geweld, ... (vb.: koppel) 

• gezin wil in therapie, individu niet (vb.: adolescent) 

• meerdere gezinsleden hebben therapie nodig, maar enkel middelen voor één vorm 

van interventie (gezin vs. individuele) 

ODD = OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER  

 

Gedragsstoornis bij kinderen, agressie 

 

ODD in stand gehouden door: 

• kindfactoren: zelfregulatieproblemen, moeilijk temperament 

• contextfactoren: beperkte ouderschapsvaardigheden owv psychologische 

problemen, middelen misbruik, beperkte kennis over kindontwikkeling, 

criminaliteit, veel partnerconflict, partnergeweld, chaotische gezinsorganisatie, … 

 

Kinderen hebben last met reguleren van sterke negatieve emoties en hebben nood aan 

zeer consistent ouderschap + warmte om hun negatieve emoties te sussen (supportive 

family climate!!!) 

 

Kinderen: therapie gericht op reguleren van eigen emoties, sociale problem-solving  

 

Bijkomende modules gericht op specifieke kwetsbaarheden bij ouders (beperkte steun, 

stress door armoede) verhogen effectiviteit substantieel 

 

Therapie op beide set van factoren gericht 

 

Heel veel onderzoek 

 

Parent training: heel effectief voor kinderen en ouders 

 

Ouders helpen om vaardigheden te ontwikkelen om 

• frequentie prosociaal gedrag verhogen (aandacht hebben voor, bekrachtigen) 

• frequentie antisociaal gedrag verlagen (negeren, time-out, contracten)  

 

Verbeteren ouder-kind interaties (R&G-therapie) 

• video-modelling: ouders leren child-management skilss door het bekijken van 

video clips met (on)succesvol oudergedrag 

• video-feedback: ouders leren child-management skills door videotapes van 

henzelf met hun kinderen te bekijken  

• immediate feedback: ouders worden direct gecoacht in child-management skills 

d.m.v. ‘oortje’ therapeut achter one-way screen  

DISCIPLINES  

 

Welke disciplines werken met dit perspectief?  

 

Disciplines – historisch 
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Sociaal werk 

• huisbezoeken en begeleiding van gezinnen/ouders centraal (Guerin, 1976; 

Kaslow, 1980) 

• begeleiding: ouderbegeleiding en in het begin hoofdzakelijk maatschappelijke 

begeleiding (liefdadigheid t.a.v. hele arme gezinnen vb.: kledij, eten, … (the 

friendly visitor) → aanvragen studiebeurzen, kinderopvang regelen) 

• rationale 

o gezin als context waarin kinderen opgroeien  

o hv aan gezin heeft positieve effecten op kinderen  

• Satir, Hoffman, Carter, McGoldrick, White, Burnham, Barnes, Mason, McCarthy, 

Kearney, Sheehan, … 

• heden: maatschappelijke werkers actief als systemisch counselor of 

systeemtherapeut  

 

Psychiatrie 

• ontstaan sociale psychiatrie 

o Adler (psycho-analyticus) & Stack Sullivan 

o rationale: gezinsrelaties spelen een rol in symptomen bij individuele 

patiënten → gezinsgesprekken  

• Ackerman, Whitaker, Minuchin, Epstein, Skynner, Byng-Hall, Lask, Bentovim, 

Cooklin, Asen, Palazolli, Boscolo, Cecchin, Prata, Byrne, … 

• Heden: kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen psychiaters met opleiding als 

systeemtherapeut  

 

Klinische psychologie 

• Vrij laat in ontwikkeling van ST 

• Betrekken van ouders bij gedragstherapeutische interventies voor kinderen  

• Toepassen van social learning principes op partnerrelaties 

• Onderzoek naar werkzaamheid van ST (Sprankle, 2002; Carr, 2018a&b) 

• Jacobson, Gurman, Dattilio, Epstein, Alexander, Henggeler, Eisler, Vetere, 

Stratton, Campbell, Street, Dallos, Jones, McHale 

• Heden: klinisch psychologen met opleiding systeemtherapeut 

SOCIALE KAART 

 

Tewerkstelling klinisch psychologen met systemische specialisatieopleiding: 

 

Algemene ziekenhuizen (patiëntenbegeleiding, revalidatie, … op verschillende afdelingen; 

ST → partners, gezinsleden betrekken vb.: psycho-oncologie) 

CLB (centra voor leerlingbegeleiding; ST → alle contacten met context: ouders, jongeren, 

LK directies) 

OCMW vb.: psychologische dienst; ST → context  

CAW’s (ST → afdeling gezins-en relationeel welzijnswerk rond relatieproblemen, 

vechtscheidingen) 

CGG 
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Forensische sector (ST → dader-slachtofferhulp vb.: intrafamiliaal geweld) 

Gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, MPI (ST → diagnostiek, begeleiding patiënt & 

gezinnen) 

Bijzondere jeugdzorg  

• jongerenwelzijn (jeugdrechtbank, ondersteuningscentra jeugdzorg) 

• voorziening/project voor hulp aan kinderen/jongeren/gezinnen (dagcentra, 

thuisgebeleiding, pleegzorg, begeleid zelfstandig wonen, residentiële zorg voor 

kinderen/jongeren  

• ST → individuele/contextbegeleiding, schoolcontacten, OCMW contacten, artsen, 

schuldbemiddelaars, consulenten jeugdrechtbank, …  

Psychiatrische ziekenhuizen (diagnostiek, psychotherapie) 

kinderen/jongeren/volwassenen (ST → intake, assessment, diagnostiek, behandeling 

d.m.v. gesprekken, spelobservaties, therapeutische gesprekken met 

kinderen/jongeren/ouders/gezinnen, contact met scholen/leerkrachten, …  

Zelfstandige in associatie met andere disciplines (vb.: huisartsen, psychiaters) (ST → 

individu, koppels, ouders, gezinnen, …) 
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GASTLES VANDEN BOGAERDE: GEDRAGSTHERAPIE 

BACK TO BASICS: ALLE GEDRAG IS AANGELEERD 

 

Casus 1: Cle, 28 jaar oud 

• klacht: durft niet voor zichzelf opkomen, durft niet spreken in publiek  

• omgeving: weinig vrienden, moeilijk spreken binnen het gezin  

• persoon: introvert temperament, hoge eisen, perfectionistisch ingesteld, onzeker 

 

Je zou hier kunnen denken dat het een geval is van sociale angst en het protocol 

hiervoor gaan gebruiken.  

 

Casus 2: Cle, 28 jaar oud 

• klacht: durft niet voor zichzelf opkomen, durft niet spreken in publiek 

• omgeving: moeilijke opvoedingssituatie, onstabiel gezin, biologische 

kwetsbaarheid (in de familie zitten er al wat mensen met klachten), geen diploma 

• persoon: onzeker, eerdere psychotische episodes 

 

Je zou hier ook kunnen denken dat het een geval is van sociale angst, want de klachten 

zijn hetzelfde. Jezelf de vraag stellen wat we hier aan het doen zijn, want de achtergrond 

is helemaal anders. We moeten kijken naar de betekenisverlening: wat maakt dat ze 

sommige situaties angstig vinden en andere niet? Bij casus 1 gaat het over verlegenheid, 

negatief zelfbeeld en perfectionisme, maar in casus 2 gaat het eerder over schaamte. De 

aanpak gaat dus ook anders zijn. De gedragstherapie gaat een kader bieden om dat te 

gaan differentiëren. Vaak onterecht gezegd dat gedragstherapie er zomaar een protocol 

op gooit.  

 

Basis principe bij gedragstherapie is dat al het gedrag is aangeleerd. Van leren uw veters 

strikken tot sociale angst, smetvrees, enzovoort. Dit gedrag is onderhevig geweest aan 

leerprocessen. We gaan proberen zich te krijgen op die leerprocessen om ze daarna te 

gaan beïnvloeden.   

 

Een bepaalde situatie gaat een bepaald gedrag 

uitlokken. We gaan er vanuit dat er niet zozeer vanuit 

dat het een reflexmatige reactie is, maar wel een 

zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie. Zelfs 

het meest irrationele gedrag is zinvol. We gaan dan 

kijken wat de betekenis ervan is, er van uit gaand dat 

alle gedrag zinvol is (vb.: vrouw met smetvrees wast 

handen met bijna kokend water, lijkt irrationeel maar 

gaan kijken wat de betekenis er achter is). Het 

probleem ligt in de betekenis van de situatie. Er is een 

inherente link met denken, voelen, doen. 

Bijvoorbeeld stel dat je ’s nachts wakker schiet van een geluid en je denkt direct dat het 

een inbreker is. Hierdoor gaat je hartslag sneller slaan, je spieren zijn erg gespannen en 

ga je jouw adem een beetje inhouden. Het gevolg is dat je lang wakker blijft. Dit in 

tegenstelling tot dat je wakker wordt in de nacht van een geluid en je denkt dat dit de 

hond was en je valt snel terug in slaap. In exact dezelfde situatie zorgt een andere 

interpretatie voor verschillend gedrag. Hier liggen ook de individuele verschillen.  
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Gedragstherapie is de toepassing van bevindingen uit de experimentele psychologie 

• empirische verankering 

o observeerbare principes 

o verankering in experimenteel onderzoek: experimentele psychopathologie 

o evidence-based denken: effectief + efficiënt (duur hangt af van de 

complexiteit van het probleem, meestal zo kort mogelijk proberen houden)  

• gestructureerd werken 

o met aandacht voor complexiteit 

 

Gedrags-therapie 

• empirisch: de gedragstherapeutische praktijk is als een experiment met 1 

proefpersoon waarin een hypothese over zijn probleemgedrag wordt getoetst 

→ als interventies niet werken, waren de hypotheses dan wel juist?  

vb.: denken dat het over sociale angst gaat, maar blootstelling werkt niet  

• leermodel 

o abnormaal gedrag is aangeleerd of krijgt zijn uiteindelijke vorm via 

leerprocessen  

o ‘uitwendig zichtbaar gedrag’ wordt als belangrijk aangrijpingspunt voor 

behandeling beschouwd  

o binnen de cognitieve stroming wordt ook ‘niet uitwendig zichtbaar gedrag’ 

als belangrijk beschouwd: ‘gedragsexperimenten’ blijven hier echter ook 

een belangrijk aangrijpingspunt voor verandering 

 

Hoe wordt gedrag aangeleerd?  

 

 

 

 

 

KLASSIEKE CONDITIONERING  

 

Klassieke conditionering (PAVLOV) 

• = leren van betekenissen: de CS activeert de representatie van de UCS, en lokt zo 

de CR uit 

• → een oorspronkelijk neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie 

met een bepaalde (intrinsiek beladen) gebeurtenis 
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UCS: unconditioned stimulus, ongeconditioneerde stimulus  

UCR: unconditioned reaction, ongeconditioneerde reactie  

CS: conditioned stimulus, geconditioneerde stimulus  

CR: conditioned reaction, geconditioneerde reactie 

 

Little Albert (WATSON): angstconditionering geïnstalleerd 

 
 

→ een oorspronkelijk neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een 

bepaalde (emotioneel saillante) gebeurtenis. Mensen krijgen een angst voor iets wat 

oorspronkelijk neutraal is, maar dat niet meer neutraal is door de voorgaande associatie.  

 

 
Maar! Ook hier weer: dieper liggende associaties. Het is niet zo eenvoudig als het soms 

lijkt. Bijvoorbeeld vrouw in de praktijk die heel angstig en te laat op de therapiesessie 

aankwam. Ze had veel tijd verloren met de rolluiken toe te doen, want anders zou, als 

het boven de 25 °C werd, de medicatie niet meer werken, meer bepaald de pil. Ze was 

hier heel angstig voor, want ze wou niet zwanger worden omdat ze toch iedereen zijn 

leven verprutst. Kwam van haar moeder, die haar verteld had dat sinds haar geboorte 

haar leven niet meer zo aangenaam was. Op deze manier zie je iemands zijn 

leergeschiedenis en die kan dus erg diep liggen. In therapie op zoek gaan naar de 

dieperliggende betekenis.  

 

3 paden naar aanleren betekenissen:  

1. Directe ervaring vb.: schrik van honden, omdat je er ooit door gebeten werd  

2. Modelleren (niet zelf meegemaakt, maar zien bij iemand anders) vb.: kind is 

bang van bepaald object door angstige reactie van mama/papa  

3. Informatie (door heel negatieve informatie) vb.: vliegangst  
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OPERANTE CONDITIONERING  

 

Operante conditionering (THORNDIKE, SKINNER) 

Rat leert dat als hij op het hendeltje 

drukt, er voedsel komt uit het luikje. 

Eerst is er doelloos gedrag dat 

bekrachtigd wordt, waardoor ze leren 

om het gedrag intentioneel te gaan 

stellen.   

 

 

 

 

Hoe komt het dat problematisch gedrag in stand gehouden wordt?  

→ leren van de samenhang tussen wat organisme doet en het resultaat wat er op volgt 

(bekrachtiging of bestraffing)  

 

 
 

THE MANY WAVES OF CBT 

 

First Wave CBT 

• First Wave: behaviorisme, Skinner & Watson  

• was eigenlijk vooral BT, tegenbeweging tegen toenmalige psychoanalyse  

• om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke en operante 

leerprincipes gebruiken  

o door stimulus controle (vb.: bepaalde stimuli niet meer laten voorkomen 

waardoor het probleemgedrag niet gesteld wordt)  

o contingency management (gewenst gedrag bekrachtigen en ongewenst 

gedrag bestraffen)  

 

Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie. Ondertussen weten 

dat we niet zomaar reflexmatig op situaties reageren. Betekenisvol verwijst naar het feit 

dat er niet gereageerd wordt op de fysieke stimulus als zodanig maar op de cognitieve 

verwerking ervan. Wilt zeggen dat er een cognitieve verwerking is, want een betekenis is 

niet iets tastbaar, maar wel een mentale representatie.  
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Second wave gedragstherapie: cognitieve gedragstherapie (jaren 70) 

→ vandaag de dag wordt gedragstherapie gezien als cognitieve gedragstherapie.  

 

 
 

Aaron T. Beck, cognitieve therapie:  

• bekend geworden door zijn werk rond depressie  

• de cognitieve triade 

• mensen met een depressie hebben negatieve gedachten over zichzelf, anderen en 

de toekomst & het negatief denken bepaald of iemand depressieve gevoelens 

krijgt (feelings) en zich gaat terugtrekken enzovoort (actions)  

 

Ellis, Rationeel Emotieve therapie: focus op bedenken van alternatieve rationele 

gedachten i.p.v. de irrationele gedachten. 

 

Conceptualisatie 
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KLINISCHE CONCEPTUALISATIE: VAN LEERTHEORIE NAAR COGNITIEVE 

GEDRAGSTHERAPIE 

 

De therapeutische relatie binnen het gedragstherapeutisch kader 

• een samenwerkend team (samen proberen een doel aan te pakken, opstellen als 

een soort begeleider tijdens een guided discovery)  

• guided discovery: samen proberen het probleem duidelijk te krijgen en samen 

proberen te bedenken wat de oplossingen zijn (geen sprake van expert tegenover 

patiënt, we zien de patiënt als ervaringsdeskundigen)  

• transparantie 

• gelijkwaardigheid 

o T heeft expertise 

o CL is ervaringsdeskundige  

 

Welke competenties heeft een gedragstherapeut nodig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startpunt vrij universeel binnen verschillende therapiestromingen. Daarnaast moet je in 

CBT ook kennis hebben van hoe interventies werken en deze ook kunnen implementeren. 

Bijvoorbeeld een exposer uitvoeren is moeilijk dan het lijkt. Daarnaast is de manier 

waarop de interventies geïmplementeerd worden ook erg belangrijk (therapeutische 

relatie niet vanuit expert vs. patiënt perspectief).  

 

Het gedragstherapeutisch proces 
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Empirisch model en biedt een aantal handvaten om de analyses goed vorm te gaan 

gegeven. Het begint met de intake, dus de aanmelding en het verhelderen van de 

problemen van de cliënt. We kijken ook breder: hoe is iemand tot die problematiek 

gekomen. Bijvoorbeeld iemand heeft een negatief zelfbeeld, je bent niet geboren met 

een zelfbeeld dus je hebt dit ergens geleerd. Brede kijk zowel in het verleden als het nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopige probleemsamenhang 

= overzichtelijk schema problemen proberen samen te vatten  

• leergeschiedenis: gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis (Wat heeft iemand 

geleerd is zijn jonge jaren?)  

vb.: cliënt die altijd relaties heeft die mislopen, blijkt dat moeder het gezin heel 

vroeg heeft verlaten, waardoor hij geleerd heeft dat mensen niet te voorspellen 

en vertrouwen zijn en u in de steek laten  

• complexiteit: relatie tussen verschillende probleemgebieden in kaart brengen  

• geïndividualiseerd: op maat gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’ 

• werkinstrument binnen de therapie: probleemselectie 

• poging om met cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken 

 

Casus  

GVO = gezin van oorsprong.  
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Een VPS zou voor deze casus er dan mogelijks zo gaan uit zien. Je ziet de cognitieve 

triade van Beck er ook terug in voorkomen: negatief denken over zichzelf, anderen en de 

toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemanalyse als empirische cyclus. We gaan voor deze probleemsamenhang 

empirisch bewijs proberen te vinden. Klopt de VPS, want die is enkel gebaseerd op wat 

de cliënt zegt in de sessies? We gaan hem proberen te onderbouwen, enerzijds 

onderkennend en anderzijds verklarend. Deze functionele analyses bouwen voort op 

klassieke en operante conditionering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functionele analyses 
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Klassieke: wanneer voelt iemand zich depressief? Op zich neutrale zaken (vb.: liedje, 

cinema) die geassocieerd zijn aan bijvoorbeeld de breuk die haar doen denken dat ze 

niet goed genoeg is waaruit de depressieve gevoelens komen. 

 

Operante: expliceren wat ze met die gevoelens doet, bijvoorbeeld vermijden.  

 

Deze zaken gaan we vaak dan ook toevoegen aan de VPS. Bijvoorbeeld vermijden 

toevoegen, wat zorgt voor de vicieuze cirkel.  

vb.: neemt andere weg naar werk, omdat ze anders zijn huis moet passeren, hierdoor 

komt ze te laat op haar werk, voelt ze zich schuldig, depressieve gevoelens, enzovoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuze eerste te behandelen probleem (vb.: zelfbeeld, sociale vaardigheidsproblemen, 

depressieve klachten, weinig zelfstandigheid, verwerken breuk, …) 

• centraliteit in de HT 

• behandelbaarheid (vb.: depressieve klachten makkelijker behandelbaarheid dan 

zelfbeeld) 

• keuze mogelijke interventies + succes interventies 

• lijdensdruk van de cliënt  

• hulpvraag van de cliënt (vb.: hulpvraag cliënt is verwerken breuk, misschien niet 

het meest interessante volgens therapeut, want er zijn grotere problemen aan de 

gang)  

 

Gedragstherapeutische interventies (behandelplan maken) 

• Operante en klassieke principes: gestructureerd behandelplan 

• Cognitieve technieken 

• Emotieve technieken 

• Gedragsexperimenten: sterke motor verandering 

• Blootstellingstechnieken / exposure 

• Psycho-educatie 

• Mediatietherapie 

• Derde generatie GT technieken 
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Procedures m.b.t. klassieke component 

 
 

Door exposer de relatie tussen de UCS en CS te breken. We willen dat mensen leren dat 

ze bijvoorbeeld in kleine ruimte niet gaan stikken. 

 

THE MANY WAVES OF CBT 

 

Third Wave CBT 

• Acceptance en commitment therapie: niet “wijzigen” van cognities maar de 

“functie ervan”, “houding ten opzichte van”, en “relatie tot cognities” wijzigen 

• niet gericht op symptoomreductie per sé 

• door aanvaarding (stoppen met vechten tegen) van symptomen komt er 

symptoomreductie = acceptance skills  

• deze twee sluiten elkaar niet perse uit, hoewel dat op het eerste zicht wel zo lijkt  

 

 
 

Foto vaak gebruikt om uit te leggen. In plaats van te vechten tegen 

symptomen, touw los laten. Is ook een manier om niet in de ravijn 

te vallen. Enerzijds acceptance, maar anderzijds ook commitment. 

Bijvoorbeeld ‘levenskompas’: aanduiden welke zaken je belangrijk 

vindt en hoeveel tijd je er aan besteed.  

 

 

Third Wave CBT 

• Integratie van Mindfullness 

• Dialectical Behavioral Therapy (Linehan): specifiek voor borderline 

persoonlijkheidsstoornis 

• Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes): doorbreken experiëntiële 

vermijding. Openstaan en met aandacht ervaren en aanvaarden 

• Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy 

• Gedachten en gevoelens worden gezien als “mentale gebeurtenissen” ipv 

“aspecten van het zelf” en “accurate reflecties van de werkelijkheid” 

• Metacognitief perspectief, accepterend, gedecentreerd, loskomen van …  

 

Fourth Wave CBT 

• Focus op cognitieve processen: aandacht, interpretatie & geheugen (i.t.t inhoud 

cognities), methoden ontleend aan de Experimentele psychopathologie 

• vb.: aandachtsbiastraining vb.: depressieve mensen kunnen de aandacht niet 

losmaken van negatieve stimuli 
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TOEPASSINGEN BINNEN DE GEDRAGSTHERAPIE 

 

 
 

Zeer veel toepassingen. Angst en depressie het makkelijkst uit te leggen, maar 

bijvoorbeeld ook mogelijk bij schizofrenie, borderline, eetstoornissen, enzovoort.  
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GASTLES STIJN VANHEULE: INTRODUCTIE OP DE PSYCHOANALYSE 

 

Psychoanalyse om na te denken over het functioneren van mensen en meer bepaald 

wanneer het moeilijk loopt, wanneer mensen psychopathologie ontwikkelen. Hiervoor is 

de psychoanalyse ook ontwikkeld. Het is een denkkader waarmee we psychische 

problemen kunnen benaderen.  

 

Psychoanalyse: Wat zegt die term jou? Met wat is die voor jou geassocieerd? Vaak komt 

er dan: oud denkkader, niet wetenschappelijk en seksualiteit. Deze vragen nuance.  

 

Is de manier waarop de psychoanalyse functioneert in de 

psychologie. De rode lap is waar veel discussie over bestaat. Is 

eigenlijk het minst interessante van het verhaal. Ook in de media 

polarisatie. Wanneer er een artikel komt dat Freud een punt had, 

dan krijg je ook een artikel dat dit tegenspreekt (= rode lap). We 

leven in een gepolariseerde samenleving.  

 

Psychoanalyse: altijd controversieel?  

• M. Boudry ‘De Morgen’ (2017): “Verdringing, anale fixatie, penisnijd: allemaal 

onzin van Freud” 

• S. Vanheule ‘De Tijd’ (2017): “Freud was geen cultleider” 

• Hilde Van den Eynde: “Freud had een punt: onaangename herinneringen 

wegdrukken leidt alleen maar tot meer miserie, vond Sigmund Freud. 

Hersenscans lijken hem nu gelijk te geven.” 

• Freud (1909) toen hij Amerika binnen vaarde: “we brengen ze de pest”, m.a.w. 

hij beschouwde zijn eigen theorie als controversieel, was in tegenstrijd met 

huidige model van de psychologie waar het ego en het eigen autonoom 

functioneren centraal staat, maar Freud zei dat er limieten zijn aan die 

zelfbeheersing  

 

Freud was een onderzoeker aan de universiteit. Hij deed fysiologisch onderzoek naar 

dieren en mensen. Hij had een grote interesse in substanties, bijvoorbeeld veel 

onderzoek gedaan naar cocaïne zowel naar lichamelijke als psychische beleving. Hij was 

een Jood en kreeg geen kansen meer in Wenen of Oostenrijk aan de universiteiten en 

stapte dus in de praktijk. Als neuroloog kreeg hij patiënten met lichamelijke klachten en 

schoolde zich bij voor het psychische. Hij behandelde patiënten met hypnose, maar was 

een slechte hypnotiseur, de mensen bleven maar praten. Na een tijd legde hij zich hierbij 

neer en begon hij te luisteren naar de verhalen van de patiënten. Psychoanalyse dus per 

toeval ontstaan.  

 

Theorie ondertussen sterk geëvolueerd. Stil staan bij twee grote premisse in de 

psychoanalyse. Van groot belang, hoe we gaan behandelen, want behandelen doen we 

altijd vanuit een visie. De theorie van de psychoanalyse is een abstracte theorie. De taal 

wijkt ook af van de algemene psychologie. Twee grote stromingen in het denken van de 

sociale wetenschappen. Psychoanalyse sluit aan bij de Continentale traditie (komt van 

Europa), waar filosofische denkbeelden heel sterk aan de basis liggen en reflecties over 

basisprincipes op de voorgrond staat. De taal en concepten van de psychoanalyse, 

worden dus ook vaak gebruikt door continentale filosofen. Daarnaast heb je een 

Angelsaksische benadering die veel meer gaat stil staan bij de empirie.  
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Premisse 1: de mens is een verdeeld subject 

• Geen homunculus: er is geen substantiële kern vb.: ‘ik moet mijn ware aard, mijn 

echte zelf leren kennen’, de psychoanalyse gaat er net vanuit dat er geen ware 

aard is, m.a.w. er is geen psychologische inhoud die de diepte van uw zijn zou 

uitmaken, uiteraard zijn er woorden en denkbeelden in ons hoofd maar die zijn 

niet georganiseerd rond een betekenisvolle kern. Er zit geen klein écht kern 

mensje/zelf’je in ons. Er is dus geen echte ik dat gerealiseerd zou kunnen worden. 

De psychoanalyse vertrekt vanuit een ik dat niet centraal staat.  

• De basis = driftmatigheid, ons lichaam wordt bewogen door prikkels, seksualiteit 

hier een mooi voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld bij een paniekaanval  

• Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld: geen 

kwestie van bronstijden (= paarperiode voor dieren & mensen worden niet 

seksueel actief door een periode, de seksualiteit van mensen staat er los van) → 

zie porno (1/3 internet trafiek = gebruiken om met eigen driftmatigheid om te 

gaan, porno geeft een opwinding maar is eigenlijk gewoon pixels op een scherm) 

en frequentie van seks (zelfrapportage frequentie seks, 103x per jaar gemiddeld, 

maar ook grote verschillen tussen landen, hoe kan dit als we allemaal mensen van 

dezelfde soort zijn? Betekent dat er ook invloed is van cultuur en maatschappij & 

dit kan alleen maar wanneer de biologische invloed niet 100% is)  

• Ontmoeting driftmatigheid en beleving, elke mensen construeert iets, we zijn een 

constructie, wie we zijn is opgebouwd hoe we omgaan met onze driftmatigheid  

Driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen:  

o De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw 

(mannelijke of vrouwelijke identiteit is iets dat we verwerven en hoeft niet 

overeen te stemmen met het biologische, m.a.w. dit klikt niet mooi samen, 

er zit een vorm van verdeeldheid in) 

o De positie in de partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit 

(geen spontaan biologische aantrekking, er zit verdeeldheid tussen 

aantrekking en ontwikkeling band, je moet de eigen afstemming zoeken) 

o De verhouding in generaties: verhouding met de (stief-)ouders, 

verhouding met de (stief-)kinderen / voorouders (het is niet omdat we het 

zijn, dat we weten hoe we bijvoorbeeld ouder of kind moeten zijn, het is 

ook een continu wijzigen van de verhouding, steeds opnieuw denken wie je 

bent, er spelen ook prikkeling die opgeroepen worden in de verhoudingen, 

er is geen instinctieve kennis en moet je opbouwen a.d.h.v. denkbeelden) 

o De houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood (sterven is 

een zekerheid, maar hoe en wanneer niet, men weet niet hoe de dood is 

en dit kan angst oproepen wat ook een vorm van driftmatigheid is en 

denkbeelden kan oproepen) 

→ Daar lig je wakker van 

• Zijnsvragen ‘verdelen’ het subject: er is geen automatisch antwoord waardoor er 

een zone van twijfel is en dit is onze subjectiviteit (we hangen niet samen met 

één denkbeeld dat ons altijd stuurt, maar bewegen tussen denkbeelden)  

• Identificatie → antwoorden (identificeren met denkbeelden en dit zorgt voor 

aantwoorden) 

• Antwoorden  gezin & (sub-)cultuur (identificatie altijd geworteld in onze context 

en vaak in het gezin en cultuur) 

• Antwoorden wisselen in het leven, maar blijven als geheugenspoor = verdeeldheid 

vb.: ouder spijt hoe 20 jaar geleden met kind omgegaan  
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• Het ‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachten blijven & hier hebben mensen 

last van: denkbeelden van vroeger waar je in de vorm van geheugen aan 

herinnert wordt, maar niet meer compatibel zijn met het ik 

• Centrale idee: mensen functioneren vanuit een verdeeldheid, ons lichaam doet 

ons prikkels voelen die getriggerd wordt vanuit zijnsvragen vanuit een cultuur & 

het ik is een soort collage  

• Subjectwording kom op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig 

op, nooit een volledig antwoord  

 

= subject is verdeeld 

 

= verdeelde ideeën hebben altijd een basis in driftmatigheid (= hiervoor staat de 

a), de verdeerde subjectiviteit komt boven op de aandrift te staan, notering voor 

hoe identiteit bij mensen ontstaat  

 

 

Premisse 2: psychische functioneren = een samenspel tussen 3 dimensies  

1. Imaginaire  

2. Symbolische 

3. Reële  

 

→ Jacques Lacan: theorie van Freud nemen en in dialoog brengen met andere disciplines  

 

Premisse 2: Imaginaire 

• Mentaal functioneren in imago’s, beelden: mensen functioneren vanuit beelden, 

we kunnen in ons hoofd beelden oproepen wanneer we onze ogen sluiten of 

wanneer we bijvoorbeeld dromen 

• Zelfbeeld, beeld ander: de inhoud die je er op kleeft  

• Rond centrale figuren hebben we beelden die imaginair zijn: ik       vader       

moeder 

 

Uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op → identificatie. Mensen zijn 

patroonzoekers en we zoeken om iets te identificeren.  

 
 

De perceptie van totaalbeelden is de norm → tekorten worden ingevuld → miskenning. 

Mensen doen dit ook met denkbeelden in hun hoofd, we kleuren de werkelijkheid bij.  
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Mensen kiezen wat ze zien → misverstanden. We hebben een keuze hoe we zaken 

invullen, ook al is dat vertrekkend vanuit dezelfde basisinformatie (= empirie). 

Enige manier om uit misverstanden te komen is terug de basisinformatie nemen 

en dit doen we door te praten. Bijvoorbeeld in relatietherapie, er komen woorden 

waardoor de ene de denkbeelden van de andere kan mee volgen en alle premisse 

die meegespeeld hebben om tot de conclusie te komen.  

 

Imaginaire =  

• mentaal functioneren in termen van beelden 

• vertrekken vanuit totaalbeelden 

• tekorten, incoherenties, hiaten miskennen 

→ effect op onze manier van omgaan met de zijnsvragen  

 

Met de psychoanalyse gaan we beelden proberen te doorprikken en er een verhaal van te 

maken.  

 

• Luc Tuymans, 2010, The panel 

• Hij maakt realistische schilderijen, maar de beelden zijn op één 

of andere manier misleidend, authentieke vervalsingen van de 

werkelijkheid, confronteren dat wij er heldere beelden op 

proberen te plakken 

• https://www.youtube.com/watch?v=8NF1qI4Smq4&gl=BE 

 

 

 

 

• Dirk Braeckman 

• Diffuse portretten: is het een vrouw of een man?  

 

 

 

 

 

 

Premisse 2: Symbolische  

• ≠ betekenisvol symbool  

• ≠ symbolisme 

• = de mens categoriseert vb.: onderscheid man en vrouw  

• Meer categorisatie = meer complexiteit en nuance  

• Hoe complex is jouw man/vrouw beeld? 

• Mens kleeft woorden op de dingen: betekent de werkelijkheid met betekenaars (= 

het woord los van de betekenis, enkel de klank), verbale uitingen koppelen aan de 

werkelijkheid, het kan er maar komen doordat het materiële er is  

• Meer ver-woording = meer complexiteit 

• Cultuur = symbolisch geheel, is de bron (wetten, conventies, ideologie, 

opvattingen, …) → vertrekpunt voor het individu → de Ander ≠ de ander (bijv. ‘uw 

lief’: grote anders als construct en waaraan gebruiken zijn gekoppeld vs. kleine 

ander, waar je een beeld van kunt opbouwen) 

• Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren : betekenaars roepen andere 

op die er associatief mee verbonden zijn  

https://www.youtube.com/watch?v=8NF1qI4Smq4&gl=BE
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 → Bepaalt omgang met zijnsvragen 

→ studie op individueel niveau + naargelang type pathologie: hoe mensen 

omgaan met die taal en zijnsvragen, een psychotische manier om er mee om te 

gaan is anders dan een neurotische manier  

vb.: een lief hebben dat je al een aantal keer bedrogen heeft, het woord lief gaat 

dan een particuliere vorm hebben  

• S en I spelen op elkaar in → rode draad, betekenis in het spreken 

• Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich 

 

Premisse 2: Reële 

• Datgene wat je niet vat, wat je beroerd, het toeval, het noodlot dat op ons afkomt  

• S en I: defensieve functie, vatten wat ontsnapt 

• Wat ontsnapt aan onze controle en ons denken = het Reële 

• Reële: confrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht verstoren, 

die opwinding/onbehagen oproepen 

• Het reële is wat de prikkeling gaat oproepen  

• Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau 

→ Seksualiteit / driftmatigheid / jouissance 

 

Psychoanalyse vandaag  

• Therapeutische benadering met traditie: oudste benadering binnen huidige veld  

• Psychoanalyse is geen alles verklarend kader, maar een kijk op het functioneren 

van mensen, vroeger ten onrechte gebruikt om te veel mee te verklaren = goed 

dat psychoanalyse van haar culturele hype troon is gevallen als ideologie, blijft 

aanwezig als kritische noot, zoals het maar niet terug dominant wereldbeeld 

vormt, kan je weinig klinisch mee  

• Prominent aanwezig in het klinisch veld  

• Aandacht voor wetenschappelijkheid 

• > 250 RCT’s: psychoanalyse ruim onderzocht, maar je kan de theorie nooit als 

één geheel bewijzen, je kan alleen stukjes er uit bewijzen, wat is bijvoorbeeld het 

resultaat van therapie vanuit dit denkkader 

https://www.researchgate.net/publication/317335876_Comprehensive_compilation_of_ran

domized_controlled_trials_RCTs_involving_psychodynamic_treatments_and_interventions 

• Effectiviteitsonderzoek type RCT: korte vorm = even effectief als andere vormen 

van psychotherapie (= ontwikkeling als een vorm van gesprekskuur die duurt hoe 

lang hoe moet duren, in de praktijk nooit stoppen omdat het aantal sessies is 

bereikt, in overleg met therapeut en cliënt)  

• kortdurende behandelinge 

• kortdurende behandelingen met lage frequentie (vb.: 20 sessies, 1x per week) en 

langdurige behandelingen met hoge frequentie (vb.: 200 sessies, 2x per week) 

zijn meest effectief → type vraag 

• Langdurige behandeling: longitudinaal ++ 

 

Psychoanalyse doorstaat effectiviteitstudies:  

- Steinert C, Munder T, Rabung S, et al (2017). Psychodynamic therapy: as 

efficacious as other empirically supported treatments? A meta- analysis testing 

equivalence of outcomes. Am J Psychiatry; 174:943–953. 

- Abbass, A. et al. (2015). Long-term healthcare cost reduction with Intensive 

Short-term Dynamic Psychotherapy in a tertiary psychiatric service. Psychiatry 

Research. 

https
https://www.researchgate.net/publication/317335876_Comprehensive_compilation_of_randomized_controlled_trials_RCTs_involving_psychodynamic_treatments_and_interventions
https://www.researchgate.net/publication/317335876_Comprehensive_compilation_of_randomized_controlled_trials_RCTs_involving_psychodynamic_treatments_and_interventions
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- Driessen, E. Et al. (2013). The Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy and 

Psychodynamic Therapy in the Outpatient Treatment of Major Depression: A 

Randomized Clinical Trial. American Journal of Psychiatry, 170, 1041-1050. 

- Leichsenring, F., & Rabung, S. (2008). Effectiveness of long-term psychodynamic 

psychotherapy. Journal of the American Medical Association, 300, 1551- 1565. 

- Leichsenring, F. et. al. (2015). The Empirical Status of Psychodynamic 

Psychotherapy – An Update: Bambi’s Alive and Kicking. Psychotherapy & 

Psychosomatics, 84, 129-148. 

- Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American 

Psychologist, 65, 98-109. 

- Gerber, A., et. Al. (2011). A Quality-Based Review of Randomized Controlled 

Trials of Psychodynamic Psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 168, 19-

28. 

 

Steinert & co (2017) in American Journal of Psychiatry: focus op kortdurende therapie 

 
 

Leichsenring & Rabung, 2008, p.1560  

→ Effect size: 0.2-0.3 = small; 0.5 = medium; >0.8 = large 

Gemiddelde effect-size psychotherapie = 0.75 
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Differentieel effect van langdurige psychoanalytische therapie 

 
 

Shedler, 2010, p. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leichsenring, F. et. al. (2015):  

“Following Chambless and Hollon, PDT (= psycho dynamic therapy) can presently be 

designated as efficacious in major depressive disorder (MDD), social anxiety disorder, 

borderline and heterogeneous personality disorders, somatoform pain disorder, and 

anorexia nervosa. For MDD, this also applies to the combination with pharmaco-therapy. 

PDT can be considered as possibly efficacious in dysthymia, complicated grief, panic 

disorder, generalized anxiety disorder, and substance abuse/dependence. Evidence is 

lacking for obsessive-compulsive, posttraumatic stress, bipolar and schizophrenia 

spectrum disorder(s).  

Conclusions: Evidence has emerged that PDT is efficacious or possibly efficacious in a 

wide range of common mental disorders. Further research is required for those disorders 

for which sufficient evidence does not yet exist.” 
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Rat race versus afstemmen in functie van de vraag: 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. In stoornissen denken. 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: psychoanalytische therapie wijzigt het functioneren van het 

brein: activatie in hersencircuits die instaan voor emotieregulering en emotiecontrole 

neemt toe naarmate therapie vordert en stoornis verdwijnt. Met woorden en verhalen 

vertellen, wordt er een andere regulering in het brein vastgesteld.  

 

 
 

• Bucheim et al. (2012). Changes in Prefrontal-Limbic Function in Major Depression 

after 15 Months of Long-Term Psychotherapy. Plos medicine. 

• Karlsson (2011). How psychotherapy changes the brain. Psychiatric Times. 

 

Abbass, A. Et al. (2014). Review of Psychodynamic Psychotherapy Neuroimaging Studies. 

Psychotherapy and Psychosomatics, 83, 142-147. 

→ “The common finding was normalization of synaptic or metabolic activity in limbic, 

mid-brain and prefrontal regions, occurring in association with improved clinical 

outcomes. PDT has demonstrable effects on brain function in diverse clinical populations 

as evidenced by a modest group of mixed neuroimaging studies.”  

 

Solms, M., & Panksepp, J. (2012). The ‘id’ knows more than the ‘ego’ admits: 

neuropsychoanalytic and primal consciousness perspectives on the interface between 

affective and cognitive neuroscience. Brain Sciences, 2, 417-175. 

 

“It is commonly believed that consciousness is a higher brain function. Here we consider 

the likelihood, based on abundant neuroevolutionary data that lower brain affective 

phenomenal experiences provide the "energy" for the developmental construction of 

higher forms of cognitive consciousness. This view is concordant with many of the 

theoretical formulations of Sigmund Freud.” 

 

Drie pijlers: kliniek, theorie, onderzoek   

• Statuut: klinische theorie 

• Vertrekpunt: het woord → het onbewuste → verdeeld subject (enerzijds en 

anderzijds, spanning) 

• Analytische situatie → overdracht  

 

Het onbewuste  

• bewust – voorbewust (= wat je makkelijk kan oproepen, maar nu niet perse aan 

denkt vb.: wat je gisteren op tv zag) – onbewust (= in het spreken treedt er 

filtering op, sommige zaken worden niet gezegd vanwege afweer hiertegenover) 
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• ≠ romantisch OBW ≠ impliciete cognitie 

• wanneer mensen systematisch het onbewuste wegduwen via verdringen, dan gaat 

het terugkeren via een omweg = symptomen  

• dynamisch onbewuste: afweer, verdringing → symptomen, formaties van het 

onbewuste (iemands’ stommigheden): terugkeer van het verdrongene 

• Psychoanalytisch: het onbewuste als boordproces in het spreken: toont zich in de 

hapering (observeerbaar!): bij het niet samenvallen met eigen spreken en 

gedragingen 

• Psychoanalyse beschouwt de hapering als een kans om iets te heroriënteren: 

anders spreken, bekijken en handelen 

o vb. aanmeldingsvraag: ‘al mijn relaties mislukken: hoe kan dat?’ 

o vb. aanmeldingsvraag: ‘help, ik heb paniekaanvallen en daardoor raak ik 

niet op mijn werk’ 

o vb. tijdens therapie ‘kind vergeten afzetten’ → vraag rond wat doe/wil ik 

als moeder? 

o vb. kind dat begint te ‘verhuizen in de leefgroep’ (stereo, kamer) → vraag 

rond conflict moeder-vader: beslissen verhuizen 

• Heroriënteren: doen we via luisteren en spreken; gericht op het singuliere 

• Aangepast in functie van de problematiek 

→ Soms actiever woorden helpen vinden (vb. patiënt met weinig woorden; agerende 

patiënt) 

→ Soms helpen om moeilijkheden te vermijden (vb. psychotische patiënt die zichzelf 

verliest in ‘avontuurtjes’) 

 

Symptoom  

• Symptoom: bevat subjectieve waarheid, dekt conflict af = eerste laag 

• Volgende lagen:  

• Subjectieve zijnsvragen 

• Verhouding met driftmatigheid van het lichaam: jouissance (= de prikkelingen die 

in ons lichaam zitten) 

• Ook bij niet klassiek neurotische problematieken: psychose, 

persoonlijkheidsstoornissen, verslaving ... 

• Methodiek van het werken met het onbewuste: gebaseerd op Freud 

• Freud bestudeerde de hapering zowel in symptomen als in fenomenen van alledag 

(lapsus, droom) 

• Zie Freud ‘psychopathologie van het alledaagse leven’; ‘de droomduiding’ 

 

 


