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INLEIDING 
1 INLEIDING 

Geschiedenis:  

• psychologie als wetenschappelijke discipline tot begin 20ste eeuw = experimentele psychologie  
o focus op het onderzoeken van psychische functies en processen in een academische context  
o behandelen van psychische problemen vooral in medische context  

• Lightner Witmer 
o eerste kliniek  
o voor het eerst de psychologie als wetenschap systematisch en doelgericht gehanteerd in de 

context van psychische problemen  
o klinische psychologie = “de studie van individuen, door observatie of experimenten, met de 

intentie verandering te bewerkstelligen” 

 

2 SITUERING BINNEN HET KLINISCHE PROGRAMMA  

2.1 FPPW EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE  

Psychologie:  

• ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie  
o ontwikkelingspsychologie  
o klinische ontwikkelingspsychologie  
o persoonlijkheidspsychologie  
o sociale psychologie  

• experimenteel- en klinische en gezondheidspsychologie  
o ontwikkelingsstoornissen  
o psychopathologie en affectieve neurowetenschap 
o gezondheidspsychologie  
o relatie- en gezinsstudies  
o leren en impliciete processen  

• psychoanalyse en raadplegingspsychologie 
o klinische psychodiagnostiek psychoanalyse, cultuur en maatschappij  
o proces- en uitkomstonderzoek psychoanalyse en psychotherapie  
o psychose herstelgerichte zorg  

 

2.2 OPBOUW BLOK MODELLEN  

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

 

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

 

Multiperspectivisme:  

• essentieel gezien de complexiteit van menselijk gedrag  
• verschillende invalshoeken flexibel leren innemen en kunnen evalueen op sterktes en zwaktes  

 

7 kernvragen:  

• Wat is de visie op mens-zijn en menselijk functioneren? 
• Hoe denken we over normaliteit en abnormaliteit? 
• Welke factoren dragen bij aan psychopathologie en veerkracht?  
• Wat zijn de kernconcepten binnen een model  
• Wat zijn helpende/belemmerende factoren voor verandering (moderatoren)? 
• Wat zijn de processen van verandering (mediatoren)?  
• Wat is de rol van de context?  

 

Vijf grote leerlijnen:  

• onderzoeksmethoden  
• modellen in de klinische psychologie  
• diagnostiek en assessment  
• behandeling  
• werkveldintegratie  

 

Twee soorten competenties:  

• de primaire competenties: psychologische inhoud van het praktijkproces  
o assessment 
o interventies ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren  
o communicatie  

• competenties die de psycholoog in staat stellen om effectief diensten te verlenen  

 

Competenties kunnen verworven worden binnen vier brede werkterreinen:  

• klinisch en gezondheid  
• onderwijs  
• arbeid en organisatie  
• overig  

 

Competency cube:  

• definieert fundamentele en functionele competentiedomeinen en stadia van professionele ontikkeling  
• fundamentele competenties = intellectuele en interpersoonlijke basis voor functionele competenties  
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• functionele competenties = kennis en vaardigheden noodzakelijk om concrete dagelijkse werk van een 
klinisch psycholoog uit te voeren  

• competenties verschillen naargelang stadia in de professionele ontwikkeling  
• illustreert dat we verschillende niveaus van competentieverwerving kunnen onderscheiden naargelang  

o het punt waarop iemand zich bevindt in zijn opleiding  
o verdere vorming  
o ervaring in een bepaald praktijkveld  

 

 

 

3 HET WERKVELD VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE  

3.1 INTRODUCTIE  

Definitie mentale gezondheid WHO: “Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a 
state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal 
stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his 
community.” 

 

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

 

Relevante punten definities:  

• wetenschap: klinische psychologis is gebaseerd op psychologische theorieën en principes  
• enerzijds: gericht op het reduceren van ongewenste condities zoals stress, problemen en beperkingen 



 

 4 

• 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)  

 

Competentie van psychologen EFPA: “Het algehele doel van de praktijkoefening als psycholoog is de 
ontwikkeling en toepassing van psychologische principes, kennis, modellen en methodes, op een ethische en 
wetenschappelijke manier, om de ontwikkeling, het welzijn en de effectiviteit van individuen, groepen, 
organisaties en de samenleving te bevorderen.”  

3.2 SETTINGS IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE  

Populaties:  

• kinderen  
• adolescenten  
• volwassenen  
• ouderen  
• gezinnen  

 

Taken:  

• diagnostiek, indicatiestelling  
• therapie, revalidatie  
• begeleiding, teambegeleiding  
• advies, psycho-educatie  
• preventie, beleid  
• onderzoek, onderwijs  

 

Settings:  

• psychopathologie  
• relatieproblematiek  
• psychosociale rehabilitatie  
• gehandicaptenzorg  
• verslaafdenzorg  
• klinische neuropsychologie  
• forensische psychologie  
• klinische bedrijfspsychologie  
• sportpsychologie  
• klinische verkeerspsychologie  
• gezondheidspsychologie  

 

Niveaus:  

• eerste lijn  
• diensten GGZ 
• psychiatrie AZ  
• algemene diensten AZ  
• psychiatrisch ziekenhuis  
• revalidatiecentra  
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• plaatsingsdiensten  
• centrum leerlingenbegeleiding  
• vertrouwenscentra 
• rust- en verzorgingstehuizen  
• organisaties ontwikkelingshulp  
• bedrijven  
• overheidsinstellingen  
• justitiële instellingen  
• sportverenigingen  
• centra voor gehandicaptenzorg  
• onderwijsinstellingen  
• onderzoekscentra  

 

3.3 BEROEPEN IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE   

Positie van de klinische psychologie:  

• zorg voor de lijdende mens 
• een multidisciplinaire context  

o psychologie  
§ psychische processen  
§ cognitie, emotie, gedrag  
§ praten  

o psychiatrie 
§ medische visie  
§ biologische psychiatrie  
§ medicamenteus  
§ ernstigere pathologie  

o alternatief 
§ multidisciplinair  
§ zorg voor de ziel/zingeving/genezing  
§ o.a. religie, spiritualiteit, alternatieve behandelingen  

 

Klinische psychologie ≠ klinisch psycholoog ≠ psychotherapie:  

• klinische psychologie  
o ruim praktijkveld  
o biopsychosociaal model à multidisciplinair werken  

• plaats van de klinisch psycholoog?  
o recente veranderingen in wetgeving 
o wettelijke bescherming van beroep van klinisch psycholoog (en psychotherapeur)  

§ duidelijker statuut  
§ terugbetaling  
§ vereisten  

• niet elke psychotherapeut is een klinisch psycholoog  
• differentiatie klinisch psycholoog – psychotherapeut  

o klinisch psycholoog: breed takenpakket (diagnostiek, preventie en behandeling)  
o psychotherapeut: focus op behandeling  

 

Klinische psychologie: “(…) het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben, bij een 
mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het 
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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.”  
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MODELLEN IN DE KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE  
1 INLEIDING  

Filosofische achtergrond: verschillende filosofische discussies hebben grote implicaties voor het denken binnen 
de klinische psychologie  

 

2 WETENSCHAPSFILOSOFISCHE KADERS  

Epistemologie/kennisleer: studie van de aard, de oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis à hoe 
bestuderen we de mens  

 

Kwalitatieve data-analyse: Ponterotto (2005) 

• modernisme  
o positivisme  
o post-positivisme  

• post-modernisme  
o (sociaal-)constructivisme  
o kritisch-ideologisch  
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Te kennen: de ideeën over de verschillende filosofische tradities en hoe zij staan ten opzichte van het 
bestuderen van de mens  

 

Positivistische invalshoek: essentieel om op zoek te gaan naar heel specifieke wetmatigheden  

 

Kritisch-ideologisch perspectief: gaat niet om leren kennen van algemene wetmatigheden, maar wel stil staan 
bij subjectieve beleving van verschillende groepen in de samenleving (vaak minderheidsgroepen, groepen die 
gemarginaliseerd zijn of onderhevig zijn geweest aan machtsstructuren die zeer problematisch waren) om 
emancipatoir parcours aan te brengen om deze groepen juist een stem te geven  

 

Vraagstellingen en ideeën uit verschillende filosofische kaders gaan heel erg bepalend zijn naar welk type vraag 
je gaat stellen, war de reikwijdte is van de uitspraken die je wilt gaan doen 

 

(Post-)positivisme en klinische psychologie:  

• psychologie op zoek naar algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie): nomothetisch  
• meetbaar maken (objectiveren) van variabelen à uitspraken doen op groepsniveau: meer kijken naar 

gemiddelden dan naar outliers  
• doel van onderzoek: verklaring die leidt tot predictie en controle van fenomenen (hier 

psychopathologie) 
o via algemene wetmatigheden voorspellingen kunnen doen  
o binnen klinische psychologie: op basis van algemene wetmatigheden probere begrijpen hoe 

mensen in de problemen komen en op basis van die modellen ingrijpen  
o als je in staat bent om heel goed te voorspellen welke condities of processen zorgen voor 

psychopathologie, is dit heel interessant voor preventie  
• hypothetisch-deductieve methode centraal in psychologisch onderzoek  

o start met observatie à nadenken: “wat zouden die observaties kunnen betekenen?” à 
verschillende ideeën/modellen naar voren brengen à hypothese afleiden uit model à kijken 
welke test een sterke test is van dit idee: onderzoeksdesign à evalueren in welke richting je 
resultaten gaan à op basis van resultaten bekom je nieuwe vragen, dus vervolgonderzoek met 
nieuwe observaties  
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(Post-)positivisme: kritieken  

• dominantie kwantitatieve methodes (door veel operationalisatie) à verlies mogelijks andere 
belangrijke variabelen  

• geen aandacht voor betekenis en motivatie van menselijk gedrag  
• artificiële onderzoekscontext doet relevantie voor onderzochte populatie dalen à vermijden door als 

onderzoekers veel controle te hebben over verschillende variabelen en omstandigheden heel puur 
houden, maar dit kan zorgen voor lage externe validiteit  

• niet toepasbaar zijn van algemene resultaten op individuele gevallen (ecological fallacy)  
• beperkte aandacht voor socio-culturele inbedding van psychische problemen  

 

(Sociaal-)constructivisme:  

• binnen postmodernistische traditie die ontstond in de jaren 1960  
• niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten  
• waarheid en objectieve kennis van de wereld zijn onmogelijk  
• realiteit afhankelijk van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van woorden en teksten)  
• context: veel menselijk gedrag is gecontextualiseerd en dus heel objectief à dit in neutrale context 

proberen bestuderen is inherent problematisch  
• sociale realiteit wordt actief geco-construeerd door mensen  

 

Constructivisme en sociaal-constructivisme:  

• constructivisme: mens is voortdurend betrokken in het verwerken en evalueren van de omgeving en 
daarop te reageren obv een betekenisverlenend proces à belang cognitieve processen  

• sociaal-constructivisme: dat proces van constructie wordt sociaal gemedieerd à belang relaties en 
interacties, de manier waarp je daar als onderzoeker in staat is bepalend voor de resultaten die je zal 
krijgen  

 

Implicaties voor klinische psychologie:  

• stoornissen zijn eveneens socio-cultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in functie van 
machtsstructuren: “wij, de gezonde mensen, bepalen dat jij gestoord/ziek/abnormaal bent”)  

• geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit  
• belang van subjectief geleefde ervaring (vb fenomenologie) 
• geen of geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces: als je zegt dat unieke ervaring 

essentieel is, kan je niet op basis van vijf onderzochte personen voorspellen wat de mechanismen zijn 
en hoe een zesde persoon zou reageren op een bepaalde behandeling  

 

Implicaties voor onderzoek:  

• relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal  
• belang van taal: identiteit als narratieve constructie  
• geen streven naar absolute, wel naar bruikbare kennis, modellen van psychisch functioneren, 

psychopathologie, behandeling,…  
• kennis, onderzoeksresultaten bestaan nooit op zich (niet universeel), context altijd belangrijk  
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Postmodernisme: kritiek à Lilienfeld (2010): postmodernism as threat to scientific psychology  

• een diep wantrouwen jegens de rede, vooral dat van wetenschap en logica 
• een afwijzing van wetenschap als een ''bevoorrechte' manier om kennis te verwerven, samen met de 

overtuiging dat andere middelen voor kennisverwerving even geldig zijn 
• pessimisme over wetenschappelijke vooruitgang 
• subjectivisme, en het bijbehorende idee dat de wereld grotendeels sociaal geconstrueerd is 
• extreem relativisme, samen met een ontkenning van universele wetenschappelijke waarheden 

 

Wetenschapsfilosofische achtergrond:  

• impliciet aanwezig  
• onderzoek meestal niet vanuit één epistemologisch kader, wel verschillende klemtonen  
• elk kader heeft sterke en zwakke kanten in het denken over wetenschap  
• grond voor debatten in psychologie  

 

Kendler’s (2005) voorstel:  

• de psychiatrie is onherroepelijk geworteld in mentale ervaringen uit de eerste persoon 
• het cartesiaanse substantie-dualisme is onjuist 
• epifenomenalisme is vals 
• zowel hersenen à geest als geest à hersencausaliteit zijn echt 
• psychische stoornissen zijn etiologisch complex en we kunnen geen ontdekkingen meer verwachten die 

hun oorsprong in eenvoudige bewoordingen zullen verklaren 
• verklarend pluralisme heeft de voorkeur boven monistische verklarende benaderingen, vooral 

biologisch reductionisme 
• de psychiatrie moet overstappen van een voorwetenschappelijke 'strijd van paradigma's' naar een meer 

volwassen benadering die complexiteit omarmt, samen met empirisch rigoureuze en pluralistische 
verklaringsmodellen 

• ten slotte moeten we "fragmentarisch reductionisme" accepteren met het doel van fragmentarische 
integratie in een poging om de complexe etiologische paden naar psychiatrische aandoeningen beetje 
bij beetje te verklaren 

 

3 METAMODELLEN  

3.1 MEDISCHE VERSUS CONTEXTUELE VISIE  

Historische wortels van deze discussie: unieke positie klinische psychologie  
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Wampold is heel erg voor een contextuele visie in plaats van een medische. Hij heeft een grote meta-analyse 
gedaan: vanaf dat je beschikt over bonafide behandeling zie je dat die effecten heel dicht bij elkaar liggen. We 
kijken vanuit specificiteit, maar we zien eigenlijk toch dezelfde effectiviteit.  

 

 

 

Wat we classificeren als wetenschappelijk valide lijkt wel heel erg op medisch model. Psychologische 
problemen ontstaan wanneer mensen in hun specifieke context niet meer vooruit kunnen en gedemoraliseerd 
raken. In de verschillende interventies die we gebruiken, is de medische nog maar vrij recent. In een 
psychologische behandeling is een van de belangrijkste dingen een warme relatie met een empatische 
hulpverlener die je vertrouwt en die jou dingen op een andere manier laat bekijken.  

 

Kenmerken van het medisch model:  

• patiënt met een ziekte/stoornis  
o impliciete implicaties  

§ machtsverhouding (expert-patiënt) 
§ kennisverhouding (expert-patiënt)  
§ type relatie (afstandelijk)  

à toenemende aandacht voor ervaringsdeskundigheid  
• focus op symptomen en syndromen  

o vraag: wat is de aard van mentale problemen?  
o huidige dominantie classificatiesystemen  

§ DSM V 
§ ICD 11 

o stoornis/ziekteconcept  
§ interferentie met functioneren  
§ lijden (van de persoon zelf of anderen)  

o morele connotatie van ziekte/stoornis 
§ positief: ziekte/stoornis is verontschuldigend  
§ negatief: suggereert een dysfunctionele reactie/persoon  
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§ maatschappelijke tendens: neiging om moreel gedrag onder te brengen naar 
stoornissen  

o alternatieve visies 
§ humanistische visie (Carl Rogers): lijden signaliseert blokkages naar persoonlijke 

ontwikkeling en groei  
§ psychische klachten als evolutionair adaptieve reactie op uiterst problematische 

omstandigheden  
§ is een leven zonder ‘lastige’ emoties überhaupt wenselijk?  

o bevraging van patiënten: zeer gemengde meningen over het nut van ‘labels’  
§ positief: verontschuldigend/verhelderend  
§ negatief: demoraliserend/stigma/onbegepen/afstandelijk 

• terminologie: diagnose, prognose,…  
• zoektocht naar een (relatief) éénduidige set oorzaken voor een afgeleide stoornis  

o positivistische benadering à empirisch onderzoek  
o afhankelijke variabele bij onderzoek is de mate van stoornis  
o oorzaken: wetenschappelijke verklaringsmodellen  

§ biologische factoren: genen, biochemische processen, hersenafwijkingen,…  
§ sociale factoren: maladaptieve opvoeding, chronische stress,…  
§ psychologische factoren: vaardigheidstekort, maladaptieve cognities, 

leergeschiedenis,…  
o feedback tussen biologische, sociale en psychologische factoren  
o interactie tussen kwetsbaarheid en stress  
o verschillende tandwielen die stukjes van de puzzel verklaren en die vaak op elkaar inwerken  
o complexe multifactoriële interacties  

• evidence-based practice 
o evidence-based practice model  

§ vraagt van de clinicus om continu de vraag van de cliënt te relateren aan de huidige 
stand van onderzoek op een klinisch verantwoorde wijze  

§ benadrukt de relevantie van het informeren van patiënten gebaseerd op de beste 
beschikbare onderzoeksevidentie over geëigende opties voor diagnostiek, preventie 
of interventiemogelijkheden  

 

 

 

o McFall’s manifesto for a science of clinical psychology  
§ kardinaal principe: wetenschappelijke klinische psychologie is de enige legitieme en 

aanvaardbare vorm van klinische psychologie  
§ eerste gevolgtrekking: psychologische diensten mogen niet aan het publiek worden 

verleend (behalve onder strikte experimentele omstandigheden) totdat ze aan vier 
minimale criteria hebben voldaan 

• de exact aard van de dienst is duidelijk beschreven  
• beweerde voordelen zijn expliciet vermeld  
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• beweerde voordelen zijn wetenschappelijk gevalideerd  
• mogelijke negatieve bijwerkingen die niet opwegen tot mogelijke voordelen 

zijn empirisch uitgesloten  
§ tweede gevolgtrekking: de primaire en allesoverheersende doelstelling van 

doctoraatsprogramma's in de klinische psychologie moet zijn om de meest 
competente klinische wetenschappers te produceren 

o kritiek op EBP-perspectief in klinische psychologie  
§ groepsdata kan niet toegepast worden op een individu  
§ problemen van cliënten zijn nog niet altijd onderzocht en we kunnen niet wachten tot 

er onderzoek is: nog niet onderzocht à patiënt niet helpen want nog geen huidige 
stand van kennis  

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

§ klinische ervaring en intuïtie zijn relevanter dan wetenschap  
o aandachtspunten bij EBP 

§ te veel focus op enkel de kant van de wetenschap  
• uitkomsten zijn vaak individu-specifiek  
• consensus over doelen is essentieel in klinische psychologie: de uitkomst van 

therapie vanuit medisch kader is dat de symptomen verdwijnen maar voor 
het individu zijn er belangrijkere dingen dan dat  

• vroeger: puur syndroom-symptoom 
• nu: ook patiëntgebonden relevante uitkomstmaten  

• teveel focus op behandelpakketten terwijl dit niet de belangrijkste variabele 
is  

o EBP en de klinische praktijk 
§ belangrijke transitieperiode  

• meerdere goede databases voorhanden 
• gedifferentieerde kennis voorhanden: dit is nuttig want veel cliënten hebben 

niet slechts één stoornis  
• meer handigheid en vertrouwdheid met ‘just-in-time-knowledge’: ideeën 

over wat een goede behandeling is of wat goede diagnostiek is op één punt 
in de tijd zijn onderhevig aan verandering  

• verhoogde interesse in disseminatie: vroeger was het belangrijk om in 
prestigieuze tijdschriften te publiceren, nu speelt de maatschappelijke 
impact van onderzoek een belangrijke rol 

• open acces tijdschriften  
• vroeger: lezers veel betalen om artikels te mogen lezen  
• nu: vrij toegankelijke artikels  
• MAAR: predatory journals: laten wetenschappers geld betalen om 

in tijdschrift te mogen publiceren en daarna vrij toegankelijk maar 
zonder peer review  

• klinische richtlijnen: vanuit multidisciplinaire inslag consensus over wat de 
correcte behandeling is  

• overzichtsartikelen zodat jij niet alles moet lezen, wordt nagekeken dus je 
kan veel vertrouwen hebben in de inhoud van de artikels  

§ discussie 
• huidige invulling van EBP: medisch à niveau van behandelpakketten  
• minder aandacht voor klinische relevante variabelen  
• evidence bases vs. science based  
• discussie over de brede toepassing van EBP door overheid, mutualiteiten  
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Conceptuele problemen van het medisch model:  

• psychische problemen: geen duidelijk, enkelvoeudig biologisch en psychisch substraat  
• complexe interacties tussen biologische, psychische en sociale factoren  
• progressie op vlak van behandeluitkomsten binnen klinische psychologie/psychiatrie is teleurstellend  
• objectiverende benadering gaat ten koste van subjectiviteit en begrip  

 

Contextuele visie:  

• unieke narratieve constructie patiënt is cruciaal: in plaats van op zoek te gaan naar eenduidige waarheid 
over de oorzaken die er zijn voor iemand zijn problemen, moeten we zoeken naar de unieke, narratieve 
constructie van de patiënt en op welke manier we constructie kunnen modificeren zodat we van een 
onoplosbaar/allesomvattend/problematisch probleem gaan naar een probleem waar de patiënt op een 
andere manier naar kan kijken  

• werking therapue is afhankelijk van de match tussen de constructie van de patiënt en hulpverlener  
• Jerome Frank: demoralisatie à patiënt: “ik weet niet meer wat ik moet doen met klacht x of y” 

o algemene werkzame ingrediënten in psychotherapie: naar iemand toestappen die 
maatschappelijk statuur heeft als hulpverlener die een rationale gaat aanbrengen naar waarom 
problemen er zijn en wat er aan gedaan moet worden om er vanaf te komen  

o rationale hoeft niet noodzakelijk waar te zijn, maar moet wel acceptabel zijn voor cliënt 

 

3.2 BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL  

Verklaringsmodellen:  

• psychologische factoren à psychopathologie  
• biologische factoren à biologische psychiatrie  

o kennis van de biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de psychologische stoornissen 
à interessant wel biologisch proces verstoord is bij psychiatrische problematiek  

o benaderingen  
§ structurele en functionele hersenafwijkingen  
§ biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endicrinologie) 
§ genetische invloeden/afwijkingen (GxE)  

o genen hebben geen directe invloed op een stoornis, die gaan enkel interageren via de 
gevoeligheid van je biologisch mechanisme voor bepaalde prikkels in de omgeving  

o hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variatie in isolatie is vaak beperkt  
• sociale factoren à epidemiologie  

 

Diathese-stress model:  

• basisidee: de ontwikkeling van ziekte en psychologische stoornissen wordt bepaald door een diathese 
(vastliggende kwetsbaarheid die vaak op biologisch niveau wordt gepositioneerd) die getriggerd wordt 
door interactie met stressvolle/negatieve levensgebeurtenissen  

• diathesis = predispositie, kwetsbaarheid: biologisch gegeven  
• biologische kwetsbaarheid: genetica, vroege aversieve ervaringen (soms uitgebreid naar psychologische 

variabelen)  
• de noodzakelijke antecedente conditie 
• kwetsbaarheid voor stressoren  
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Kritiek op het diathese-stress model: veronderstelt dat mensen die genetisch/biologisch een groot risico 
hebben er altijd slechter aan toe zullen zijn dan mensen zonder dat risico à hier: persoon met kwetsbaarheid 
in positieve/neutrale omgeving is er ongeveer even goed aan toe als niet-kwetsbare personen in dezelfde 
omgeving  

 

 

 

Daar zijn we het ook niet mee eens: het gaat niet om kwetsbaarheid, maar om gevoeligheid/reactiviteit ten 
opzichte van de omgeving à idee: bij meer negatieve omgeving zullen mensen met gevoeligheid meer 
afzien/makkelijker in problemen raken/makkelijker psychische stoornissen ontwikkelen MAAR diezelfde 
mensen in positieve omgeving functioneren juist beter dan individuen die lagere kwetsbaarheid hebben  
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Kwetsbaarheid-stress model:  

Kwetsbaarheid 

+ 

Stress  

à stoornis  

Biologische factoren (genen, 
brein,…) 

Biologische trigger (begin ziekte, blootstelling,…) 

Sociale factoren (opvoeding,…) Sociale trigger (trauma, verlies,…) 

Psychologische factoren (negatief 
zelfbeeld) 

Psychologische trigger (controleverlies, 
vertrouwensbreuk,…)  

 

Caspi et al. (2003):  

 

 

• genen die betrokken zijn bij transport serotonine  
• verschillende allelentypes waarvan ze wisten dat ze invloed hadden op serotoninetransport  
• bij beperkte stresshoeveelheden zie je bijna geen verschil of eerder voordeel bij mensen die over ss-

allelenpaar beschikken (gerelateerd aan risico voor depressieve klachten) à genen komen pas tot 
expressie wanneer er meerdere nare levensgebeurtenissen zijn, dan zie je zeer duidelijk verschil dat 
mensen die beschikken over kwetsbaarheid-gen daadwerkelijk depressie gaan ontwikkelen  

• moeilijk om studie te repliceren: meta-analyses suggereren dat mate van kwetsbaarheid interageren 
met omgeving problematisch is  
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Cruciale focus:  

• NIMH (vanaf 2010 – heden): bepaalt welk onderzoek naar psychopathologie wordt gefinancierd  
• stapt af van categoriaal denken  
• Research Domain Criteria (RDOC-project)  

o stoppen met financieren van onderzoek naar psychopathologie volgens DSM-categorieën, 
want dat is een te weinig specifieke basis  

o focus op transdiagnostische mechanismen (bv. beloningsgevoeligheid)  
o multiple units of assessment  
o bottom-up (biologische bouwstenen) tot top-down (symptomen; gedrag en emoties)  

 

 

Transdiagnostisch: bouwblokken die een stukje binnen verschillende stoornissen voorkomen  

 

Verschillende domeinen:  

• negatieve valentiesystemen, bv angstsysteem en droevigheid  
• positieve valentiesystemen, bv beloningsgevoeligheid  
• cognitieve systemen: aandacht, concentratie, geheugen  
• systemen voor sociale processen, vb hechtingsprocessen  
• arousal en mate om te moduleren/reguleren  
• sensorimotorische processen 

 

Commentaar:  

• in biopsychosociale visies is een biologische predispositie noodzakelijk  
• veel discussie over biologie als oorzakelijke/noodzakelijke factor ßà belangrijkste mechanismen veel 

meer op niveau van leerervaring binnen sociale ervaring die mensen hebben, biologie is mediërend 
mechanisme (milde hypothese) in plaats van oorzakelijk mechanisme (sterke hypothese)  

• tegenbeweging na ‘decade of the brain’  
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Sociale aspecten: sociale factoren hebben een brede invloed  

• definiëring van normaal versus gestoord gedrag  
• herkenning/erkenning psychische stoornissen  
• stiefmoederlijk behandeld binnen diathesis-stressmodellen  
• sociale “drivers” van psychopathologie  

o ongelijkheid en discriminatie  
o armoede en stress  
o maatschappelijken tendensen  

 

Nieuwe paradigma’s: Power Threat Meaning Framework:  

• kernboodschap: “Je ervaart een normale reactie op abnormale omstandigheden. Iedereen die dezelfde 
gebeurtenissen had meegemaakt, zou heel goed op dezelfde manier kunnen reageren. Deze 
overlevingsstrategieën zijn echter mogelijk niet langer nodig of nuttig. Met de juiste ondersteuning kun 
je ze misschien achterlaten.” 

• medicalisering vraagt: ‘Wat is er met jou aan de hand? 
• vervanging door 4 verschillende vragen 

o 'Wat is er met je gebeurd?' (Hoe heeft Power in je leven gefunctioneerd?) 
§ de werking van POWER (biologisch; dwingend, legaal; economisch/materieel; 

ideologisch, zowel proximaal als distaal; en interpersoonlijk, met effecten die worden 
gemodereerd door onze beschikbare middelen, dit houdt ook hetraumatisering door 
de GGZ zelf in 

o 'Hoe heeft het je beïnvloed?' (Wat voor soort bedreigingen vormt dit?) 
§ het soort THREAT dat de negatieve werking van macht kan vormen voor het individu, 

de groep en de gemeenschap, in het bijzonder met betrekking tot emotionele nood 
en de manieren waarop dit wordt gemedieerd door onze biologie 

o ‘Wat voor zin heb je er van gemaakt?’ (Wat is de betekenis van deze situaties en ervaringen 
voor jou?) 

§ de centrale rol van MEANING (zoals geproduceerd binnen sociale en culturele 
discoursen, en geprimed door geëvolueerde en verworven lichamelijke reacties) bij 
het vormgeven van de werking, ervaring en uitdrukking van macht, dreiging en onze 
reacties op dreiging  

o ‘Wat moest je doen om te overleven?’ (Welke soorten Threat Response gebruik je?) 
§ als reactie op het bovenstaande zijn de aangeleerde en geëvolueerde THREAT 

RESPONSES die een individu nodig heeft om emotioneel, fysiek, relationeel en sociaal 
te overleven 

§ deze variëren van grotendeeld automatische biologische reacties tot op taal 
gebaseerde of bewust geselecteerde reacties zoals het vasthouden van verdachte 
gedachten, zelfverwijt, schaamte, woede, zelfbeschadiging en het beheersen van ons 
eetgedrg  

 

Samenvattend:  

• historiek van klinische psychologie toont de invloed van sterk verschillende denkkaders  
• sterk verschillende visies over wat de verhouding is tot psychopathologie en de rol van klinische 

psychologie  
• langs verschillende filosofische kaders en invloeden ontstaan een grote variëteit in praxis  
• onderscheid naar benadering: hermeneutisch interpretatief à empirisch onderzoekend 

 

 



 

 19 

4 WETENSCHAPPELIJKE BENADERING  

4.1 DENKEN OVER ONDERZOEK  

ieder type onderzoek:  

• stelt specifieke vragen  
o voorkomen van stoornissen  
o etiologie: wat ligt er aan de grondslag van psychische stoornissen? wat is de oorzaak ervan?  
o instandhouding  
o behandeling  
o preventie  

• kan bijdragen tot antwoorden  

 

4.2 KLINISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK  

Doelstellingen:  

• beschrijving  
• predictie (risicofactoren)  
• (experimentele) manipulatie  

 

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

 

Stappen in onderzoek:  

• beschrijving: definiëren en categoriseren van gebeurtenissen en relaties  
• voorspellen: wat zal er gebeuren onder specifieke condities  
• manipulatie: manipulatie van vastgestelde relaties  
• begrijpen: inzicht in de causale factoren  

 

Kerndimensies van onderzoek:  

• individu – populatie  
• beschrijvend – manipulatief  
• kwalitatief – kwantitatief  
• exploratief – hypothesetoetsend  

 

4.3 BESCHRIJVEND ONDERZOEK  

4.3.1 CASE STUDY  

Beschrijving van een cliënt waarbij de clinicus gedetaileerde informatie verzamelt over een individu met 
symptoombeschrijving, familie-achtergrond, historische context etc.  

 

Omdat CS op één persoon gebaseerd is, genereert dit een rijke beschrijcing naar ervaringen en percepties (kan 
kwalitatief zijn of kwalitatief: single case experiment)  
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Kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses die gebaseerd zijn op klinische ervaringen  

 

Kan beperkt gebruikt worden om hypotheses te ondersteunen of te weerleggen  

 

Single case designs: ABA / ABAB / etc  

 

4.3.2 OBSERVATIONELE STUDIES  

Belangrijke bron aan informatie over de wijze waarop problemen zich manifesteren  

 

Dicht in het leven van de persoon stappen  

 

Intensieve datamonitoring van persoon  

 

4.3.3 EXPERIENCE SAMPLING  

Moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving  

 

Dataverzameling via:  

• elektronische dagboeken  
• gsm’s/computerlogs  
• in combinatie met psychofysische maten  

 

Koppeling observationele studie en zelf-gerapporteerde ervaringen/emoties/gedachten  

 

Rijke dataset die interessant is voor beschrijving en voorspelling  

 

Gevoel en gedachte (Koster, 2015):  

• geïnteresserd in associatie tussen gevoelens en gedachten  
• populatie: mensen die eerder depressief waren maar nu zijn opgeklaard en mensen die nooit depressief 

zijn geweest  
• gevoel en gedachten zijn sterk gekoppeld wanneer mensen eerst al akelige periode hebben 

meegemaakt  
• kijken naar entropie: mate van onvoorspelbaarheid van een systeem à goede voorspeller van 

depressieve klachten, specifiek in groep die voorheen depressief was  

 

4.3.4 INTERVIEW/FOCUSGROEP  

Binnen klinische context is de beleving van cliënten of hulpverleners vaak essentieel: weten hoe iets ervaren 
wordt  
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Grote hoeveelheid interviewmethoden beschikbaar (meer en minder gestructureerd)  

 

Variëteit van kwalitatieve methoden om data te bekijken: thematische analyse, tekstanalyse,…  

 

4.4 CORRELATIONEEL ONDERZOEK  

Correlationeel: hangen twee variabelen samen  

• nuttig en gemakkelijk beginpunt voor onderzoek  
• laat geen uitspraken toe over de (causale) rol van factoren  

 

Drie soorten correlationeel onderzoek: 

• cross-sectioneel 
• prospectief 
• longitudinaal  

 

Cross-sectioneel onderzoek:  

• eenvoudig: is er een associatie tussen werkloosheid en depressie? 
• complex: op welke manier is facebook gelinkt aan depressie? 

 

Longitudinale (prospectieve) studies:  

• waarom zijn longitudinale studies van cruciaal belang? 
o complexe interacties tussen variabelen  
o etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig  

 

4.5 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK  

Experimentele design: manipulatie van onafhankelijke variabele – effect op afhankelijke variabele (symptoom)  

 

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

 

Experimentele manipulatie: 

• voordelen  
o causale relaties 

• nadelen  
o afhankelijk van de hoeveelheid experimentele controle  
o meer experimentele controle à reductionisme  
o ethische aspecten  
o klinische/analoge populaties  

• = therapie-effectstudies? deels 
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o hoeveelheid experimentele controle is kleiner  
o therapie bevat veel ingrediënten  
o factoren betrokken bij verbetering zijn niet noodzakelijk betrokken bij de etiologie  

 

Is ruminatie altijd negatief? 

• perspectiefname 
o 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”  
o 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”  

 

 

 

• interventie bij ruminatie  
o tDCS (transcranial Direct Current Stimulation)  
o cognitieve controle training (CCT)  

§ onderzoek naar verschillende trainingstaken  
§ Adaptive Paced Auditory Serial Addition Task (aPASAT)  

• auditieve stimuli 
• som van de laatste twee cijfers  
• adaptief interstimulus interval (ISI)  
• tempo bij aanvang: 3000 ms ISI  
• ± 100 ms/4 (in)correcte responsen  
• Hoe?  

o één sessie = ± 15-20 minuten  
o verschillende sessies over periode  

• frustrerende taakcontext  
• vooruitgang over 10 sessies?  

o drie groepen vergeleken  
§ gezonde studenten (n=35) 
§ at-risk studenten (ruminatie; n=25) 
§ voorheen depressieve patiënten (n=29)  

o gecontroleerd voor effect van leeftijd  
o bevinding 

§ alle groepen gelijke vooruitgang 
§ vooruitgang trager indien ouder  
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§ waar in het depressieve proces?  
• verschillende tijdstippen, verschillende implementatie-mogelijkheden  

o voor (verhoogd risico): preventief   
o tijdens (depressieve episode): voorafgaand aan behandeling  
o nadien (remissie): hervalpreventie  

§ verhoogde score op ruminatie  
• methode  

o 53 studenten die vaak rumineren  
o 10 CCT-sessies versus actieve controleconditie (andere training)  
o effecten onmiddellijk na twee weken training + 1 maand follow up  

• resultaten  
o toename in werkgeheugen functioneren à afname in ruminatie  
o minder gevoelig aan stressinductieprocedure in lab  
o één maand later tijdens examens: minder ruminatie  

§ voorheen depressieve patiënten  
• methode  

o 68 voorheen depressieve patiënten/in remissie; double blind RCT  
o 10 sessies CCT versus actieve controle groep  
o na training en drie maand follow up: depressieve klachten? 

ruminatie? functioneren? 
• resultaten  

o op elk tijdstip: minder depressieve klachten en minder ruminatie  
o drie maand later: meer veerkracht en minder residuele klachten  
o completers only: minder hinder in dagelijkse leven en minder 

cognitieve klachten  
§ vervolg: kwalitatief onderzoek  

• voorheen depressieve personen 
• beleving en ervaringen tijdens de interventie  
• suggesties voor verbetering en toepassing  
• aangepast online platform  
• hoog en laag gamificeerde versie  
• meer feedback en betrokkenheid 

§ mogelijkheden  
o rTMS (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)  
o piekertraining  
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4.6 KLINISCHE PSYCHOLOGIE  

Kwaliteitsvereisten: 

• preregistratie  
• replicatie  
• meta-analyse  

 

Huidige uitdagingen: 

• vragen in verband met progressie  
• conceptuele vragen  

o wat zijn psychische stoornissen? 
o optimale onderzoeksstrategie 
o verhouding theorie-empirisch onderzoek  

 

 

 

Theorie (Fried):  

• vanuit de hypothetisch-deductieve methode à veel aandacht voor testing, weinig voor het opbouwen 
van sterke theorieën  

o theorie is vaak afwezig  
o theorie is latent aanwezig  
o er zijn veel ‘zwakke’ theorieën  
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5 UITKOMST- EN PROCESONDERZOEK  

Van wat? psychotherapie, psychologische interventies  

 

Klinische psychologie en psychotherapie: jonge discipline  

 

Vragen van bij het begin: 

• werkt het? à uitkomst  
• hoe werkt het? à proces  

 

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

 

Evidence Based Practice (EBP) = concept  

 

Verschillende invullingen mogelijk  

 

Bron van debat  

 

Hoe verschillende elementen combineren? 

 

Belang onderliggende assumpties (metamodellen) en invulling kernvragen  

 

5.1 GESCHIEDENIS UITKOMST- EN PROCESONDERZOEK: EEN 
MULDITDIMENSONAAL VERHAAL  

Rode draad: verschuivende invullingen doorheen de tijd  

 

Context voor actuele debatten  

 

Oorzaak problemen: 

• interne problemen? 
• externe factoren? 

 

5.1.1 ‘VROEGE’ GESCHIEDENIS: GEBRUIK VAN KLINISCHE GEVALSTUDIES OM 
KENNIS OP TE BOUWEN  

CONTEXT  

Eind 19de – begin 20ste eeuw: psychotherapie als nieuwe discipline  
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Informeel gepraktiseerd doorheen de eeuwen  

 

Voorheen in het westen: morele, neurologische,… aanpak van mentale stoornissen  

 

Rol secularisatie, individualisatie: steeds minder vanzelfsprekend om op traditionele vormen van hulp een 
beroep te doen  

 

Freud’s psychoanalyse als eerste specifieke psychotherapieschool  

 

Pioniers met aantal complexe uitdagingen geconfronteerd: 

• aan andere disciplines tonen wat ze konden doen  
• reflecteren op wat ze deden en waarom om hier beter in te worden  

 

METHODE: KLINISCHE GEVALSTUDIE  

Traditie moderne wetenschap 19de eeuw: nauwkeurige observatie individuele patiënten als bron van vooruitgang  

 

Gedetailleerde klinische observatie gelinkt aan theoretische analyses  

 

Narratief karakter 

 

Op basis van interpretatie clinicus  

 

Sterktes:  

• rol in innovatie  
• rijke, gedetailleerde beschrijvingen  
• uitkomst in de context van proces  
• klinisch herkenbaar 

  

Kritieken: 

• subjectief  
• geen systematisatie  
• geen controle mogelijk  
• generalisatieprobleem  

 

EN VERDER…  

Eerste pogingen om outcome in kaart te brengen door follow-up informatie te verzameken van patiënten  

 

Uitdaging: “hoe kunnen we verandering meten?”  
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Eysenck (1952): 

• ophefmakend artikel over effectiviteit psychotherapie  
• conclusie: remissie even hoog door spontaan herstel  
• veel kritiek op artikel  
• gevolgen  

o onderzoek naar effectiviteit is problematisch (ad hoc vergelijkingen)  
o aanleiding tot meer rigoureus onderzoek naar effectiviteit  

 

5.1.2 DE ONTWIKKELING VAN SYSTEMATISCH 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- en post-metingen  
• eerste gecontroleerde studie van therapie-uitkomsten  

 

INHOUD  

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

 

Transtheoretisch perspectief op werkzame factoren  

 

Focus: 

• geen focus op specifieke diagnoses  
• focus op interactie tussen proces en outcome  
• focus op therapeutische relatie  

 

Sluit aan bij contextueel model  

 

Belangrijke figuren: Carl Rogers, Hans Strupp, Jerome D. Frank  
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5.1.3 DE ‘THERAPIE-OORLOGEN’  

CONTEXT  

Ontwikkeling van meetinstrumenten in voorgaande periode  

 

Economische druk en vraag naar efficiënte en betaalbare behandelingen  

 

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

 

Jaren ’70: ontstaan nieuwe therapievormen (CGT) à meer geschikt om op systematische manier te onderzoeken  

 

INHOUD 

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’ à sterk competitief karakter  

 

Evolutie: focus op aantonen relatieve effectiviteit, specifieke factoren  

 

Jaren ’90: Evidence Based Practice = Empirically Supported Treatments (EST)  

• criteria vergelijkbaar met criteria voor medicijnen  
• specifieke behandelingen (manuals) voor specifieke problemen  
• lijst behandelingen waarvoor empirische evidentie bestaat  

 

5.1.4 OP WEG NAAR METHODOLOGISCH EN EPISTEMOLOGISCH PLURALISME  

CONTEXT  

Kritiek op benadering ‘therapie-oorlogen’ en beperkte vraagstelling:  

• methodologische problemen  
• niet verwachte resultaat: geen betere hulpverlening  
• therapeutische situatie blijft black box  

 

METHODE/INHOUD  

Verschuiving naar methodologisch pluralistische benadering:  

• naast elkaar bestaan van verschillende onderzoeksmethoden  
• bijdrage van verschillende methoden aan kennisopbouw waarderen  
• impliceert ook epistemologisch pluralisme  
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Practice-based evidence als aanvullend model op evidence-based practice:  

• klinische praktijk in het veld onderzoeken  
• bottom-up  
• EBP en PBE: geen absolute tegenpolen, wel verschillend vertrekpunt  

 

5.2 UITKOMSTONDERZOEK: EFFECTIVITEIT NADER BEKEKEN  

5.2.1 VRAAG NAAR UITKOMSTEN  

SITUERING  

Verschillende onderzoeksbenaderingen, elk met eigen sterktes en beperkingen  

 

Doel: werkzaamheid nagaan, verantwoording afleggen, verbeteren hulpverlening  

 

Absolute effectiviteit: werkt therapie beter dan geen therapie? 

 

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

 

Verschillende voorspellingen over werkzaamheid therapie op basis van medisch versus contextueel model  

 

PREDICITES MEDISCH EN CONTEXTUEEL MODEL  

Medisch model: 

• psychopathologie naar analogie medische aandoening  
• psychologische verklaring voor stoornis  
• specifiek veranderingsmechanisme  
• specifieke therapeutische interventies  
• specificiteit weerkzaamheid  

à belang specific factors: therapeuttechnieken; component treatment studies/dismantling studies 

 

Contextueel model: 

• healing setting: psychotherapie als emotioneel geladen vertrouwensrelatie met helpend persoon  
• belang van rationale: aanvaardbare verklaring 
• ritueel of procedure: behandeling in lijn met verklaring  

à belang common factors: verwachting, rationale in verklaring en behandeling, therapeutische relatie  
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MATEN VOOR EFFECTIVITEIT  

Statistische significantie: gemiddeld verschil is groter dan verwacht bij toeval  

• biedt (beperkte) steun voor hypothese dat geobserveerd verschil resultaat is van interventie (p < 0,05)  
• zegt niet over de grootte, belang en klinische betekenis van gemeten verschil  

 

Effect size (ES): maat voor sterkte van het geobserveerde verschil  

• indicatie voor de grootte van het effect van een behandeling (maat voor effectiviteit)  
• gestandardiseerd verschil tussen gemiddelden twee groepen (wel en geen/andere behandeling)  
• zeer bruikbaar voor meta-analyses (gemiddelde effectiviteit over studies heen)  
• zegt niets over klinische betekenis van gemeten verschil en variatie binnen groepen  
• interpretatie (verschillende mogelijkheden)  

o groot effect: d = .80 
o medium effect: d = .50 
o klein effect: d = .30  

 

Klinische significantie: 

• variatie binnen een groep; persoon-specifiek  
• maat klinische relevantie/merkbaarheid  
• belang: statistische (betrouwbare) verandering en gemiddeld groot effect kan klinisch betekenisloos zijn  
• verschillende operationalisaties; meest gehanteerd: betrouwbare verandering + normatieve 

vergelijking  
• klinisch betekenisvol? beperkingen  

o onmogelijke beoordeling voor patiënten met pre-score onder de klinische cut-off  
o onmogelijke significante verbetering voor ernstiger, chronische populaties  
o noodzaak relevante normen per instrument (vaak ontbrekend)  
o afhankelijk van de betrouwbaarheid van het instrument  
o categorisatie onbetrouwbaar aan de categorie-uiteinden  
o af te lijnen, homogene groepen?  
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5.2.2 ONDERZOEKSBENADERINGEN  

TEVREDENHEIDSONDERZOEK  

Vraag naar tevredenheid over therapie  

 

Cliënten een stem geven  

 

Eenvoudig  

 

Overschatting therapie-effecten:  

• sampling bias 
• retrospectief  
• geen controlegroep  

 

Voorbeeld: Selidman (1995) – the Consumer Report study  

• grote survey: 4100/22000 mensen zochten professionele hulp voor psychische problemen  
• algemeen grote tevredenheid  
• geen verschil tussen verschillende therapeutische benaderingen à “Dodo bird verdict” 
• meer verbetering bij langetermijn dan kortetermijntherapie  

 

PRAKTIJKGEBASEERD UITKOMSTENONDERZOEK  

Werkzaamheid behandelingen in klinische praktijk  

 

Veelal korte/brede zelfrapportagematen voor symptomen (angst, depressie, stress) en algemeen welbevinden 
(pre-postmetingen)  

 

Mogelijkheid om eenvoudig gegevens te verzamelen van grote groepen  

 

Geen controlegroepen, wel vergelijken met andere informatiebronnen  

 

Weinig controle over invullen vragenlijsten (50-60% return, follow-up zeer moeilijk)  

 

Geen controle over behandeling  

 

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

• 5613 volwassen patiënten (eerste lijnshulp NHS)  
• pre-postmeting: Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE): patiënt en therapeut  
• CBT, PCT, PDT  
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KOSTENEFFECTIVITEITSSTUDIES  

Kosten-baten van psychotherapie  

 

Economisch geïnspireerd  

 

Objectieve indicatoren: medicatiegebruik, absenteïsme, medische consultaties  

 

Vereist ook interpretatie  

 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS  

Experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de effectiviteit van een behandeling voor een 
bepaald probleem na te gaan  

 

Vertrekt vanuit assumpties medisch model van psychotherapie:  

• psychopathologie naar analogie medische aandoening (entiteitsmodel)  
• werkzame factoren van een behandeling zijn de specifieke (technische) interventies die inwerken op 

specifieke psychologische mechanismen onderliggend aan een specifiek probleem  

 

Meest gecontroleerde test van effectiviteit  

 

Gouden standaard? 

 

Empirically supported treatment (EST): specifieke behandeling voor specifiek probleem die effectief bleek in RCT-
onderzoek  

• specifieke invulling EBP 
• one size fits all  
• werkelijkheidsvormende waarde van wetenschap  



 

 33 

Eigenschappen:  

• minimaal twee groepen die vergeleken worden met betrekking tot verandering in een bepaalde 
uitkomstmaat (pre-postverschil)  

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

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

• medische RCT: dubbel blind à therapeut en patiënt blind voor de conditie (onmogelijk in psychologie)  
• afhankelijke variabele: uitkomst  
• onafhankelijke variabele: behandeling  

 

 

 

Kenmerken en assumpties ontleed  

• experimentele logica RCT 
o gericht op maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen toe te schrijven zijn 

aan de behandeling via controle en standaardisatie van (interne validiteit) 
§ participanten (steekproefselectie) 
§ behandeling/therapeuten (tijdslimiet, manualisering)  
§ onderzoekers (allegiance controleren)  

• interne validiteit maximaliseren via steekproefselectie  
o homogene groep op basis van DSM-diagnoses  
o strikte in- en exclusiecriteria  
o moeilijkheden  

§ beperkingen DSM à comorbiditeit, psychopathologie los van 
persoonlijkheidsfunctioneren/context, discussie over categorieën…  

§ externe validiteit (representativiteit, generaliseerbaarheid)  
• tot 75% van de patiënten met majeure depressie met verslaving, met 

gegeneraliseerde angststoornis worden uitgesloten in RCT’s  
• klinische logica >< experimentele logica  

• interne validiteit maximaliseren via controlebehandeling  
o tijdslimiet: vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur à meer controle 

§ pragmatische, methode gestuurde keuze  
§ impliceert beperking voor wat er kan onderzocht worden  
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§ impact op therapeutisch proces? à inhoudelijke (klinische) argumenten: tijdslimiet 
als mogelijke katalysator voor verandering en hulpmiddel voor separatie, maar niet 
volgens een one-size-fits-all-principe  

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

o manuals = gedetailleerde beschrijving van de principes en technieken van een specifieke 
therapie en van de handelingen/interventies die een therapeut verondersteld wordt te stellen  

§ adherence = mate waarin therapeut patiënt benadert en interventies stelt zoals 
voorgeschreven door de manual en interventies en procedures vermijdt die door de 
manual afgeraden worden  

§ via training en gebruik manuals adherence maximaliseren à meer controle  
§ differentiële predicties medisch en contextueel model  

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

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

• onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome  
§ moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence  

• responsiviteit: gedrag dat wordt beïnvloed door veranderende contexten; 
belangrijke psychologische vaardigheid; wordt ook verondersteld binnen 
manuals  

• conflict tussen systematische verschillen agv responsiviteit en assumptie RCT 
dat er enkele willekeurige verschillen zijn door standaardisatie  

• interne validiteit maximaliseren via controle onderzoekersallegiance  
o allegiance = affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie  

§ differentiële predicties medisch en contextueel model  
§ onderzoekersallegiance heeft substantieel effect op uitkomsten vergelijkende studies 

• Munder et al. (2013): meta-meta-analyse over verband allegiance 
onderzoeker en outcome à relatieve behandelingseffecten < het verwachte 
verschil tussen behandelingen met en zonder onderzoekersallegiance  

• belang minimaliseren onderzoekersallegiance in RCT’s  
§ ook allegiance therapeut: overtuiging rationale en werkzaamheid model en 

behandeling (belangrijk vanuit contextueel model)  

 

Meta-analyses: 

• brengt resultaten verschillende RCT’s op systematische manier samen à overall effect berekenen 
• oplossing voor aantal beperkingen enkelvoudige studies  
• maar kunnen eveneens onderhevig zijn aan slechte methodes en misinterpretatie  

o publicaties à selectiebias  
o slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen worden  
o appels en peren vergelijken  

 

5.2.3 UITKOMSTENONDERZOEK: 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)  
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Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten:  

• dodo bird effect of equivalentieparadox  
• hoe interpreteren? à debat medisch en contextueel model  

 

Voorbij gemiddelden: 

• grote verschillen binnen groepen (verslechten, status quo, verbeteren)  
• veel drop-out  
• veel herval, veel bijkomende behandelingen  

 

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

• pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie 
• belang verklaring patiënt (rationale) voor eigen problemen  
• psychotherapie: nieuwe verklaring via interactie tussen therapeut en patiënt  
• behandeling sluit aan bij aangeboden verklaring à hoop op verandering  
• juistheid verklaringen van ondergeschikt belang; aanvaarding cruciaal  
• argumenten  

o absolute effectiviteit: hoge werkzaamheid psychotherapie  
o relatieve effectiviteit: “… there is little evidence, after decades of 

clinical trials with children and adults, that for any diagnosis, one 
treatment has been shown to be demonstrably superior to another”  

o geen evidentie voor specifieke factoren: “therapie-
onmantelingsdesigns” 

 

Derubeis et al. (2005): a conceptual and methodological analysis of the nonspecific argument  

• kritieken op Dodo bird-verdict  
o “… it is untrue that no superiority has been established” 
o “repeated findings of nonequivalence in well-conducted experiments must be taken as 

evidence that some differential factors between the two treatments are at work”  
o “it is possible that when two treatments effect the same level of change, this change is the 

result of nonspecific factors. It is also highly plausible that the change is the result of different 
specific factors” 

• kritieken op therapeutische relatie als verklaring voor uitkomstequivalentie  
o hoeveel variantie in de uitkomsten kan verklaard worden door variatie in de therapeutische 

relatie?  
o betekenis verband: wie of wat is verantwoordelijk voor de variabiliteit in de therapeutische 

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

uitkomsten en de therapeutische relatie?  
à “therapeutic alliance predicts symptomatic improvement session by session” 
 

 

 

5.2.4 UITKOMSTEN METEN: HET VRAAGSTUK VAN DE AFHANKELIJKE VARIABELE  

Wat is een goede uitkomst van psychotherapie?  
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Afstemming tussen doel behandeling (OV) en uitkomstcriterium (AV)  

 

(hoe) kunnen we uitkomsten meten?  

• meten is weten  
• meten is neutraal 

o vraag bepaalt antwoord dat je kan krijgen  
o vragen weerspiegelen assumpties onderzoekers eerder dan ervaring participant  
o participanten kunnen enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen  
o interpretaties van vragen en antwoordschalen verschillen over participanten heen  

• beperkingen aan meten  
o mogelijke vormen van bias  

§ hello-goodbye effect  
§ demand effects/responsiviteit cliënten  
§ defensive mental health: zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte 

mentale gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid  

 

5.2.5 KWALITATIEF UITKOMSTONDERZOEK: HET PERSPECTIEF VAN DE 
ZORGGEBRUIKER  

Stem geven aan cliënten (>< onderzoeksperspectief)  

 

Begrijpen van positieve en negatieve effecten van therapie  

 

Inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor cliënten  

 

Vaak via interviews  

 

Mixed method: ervaringen achter de cijfers  

 

Minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces  

 

Binder at al. (2010): qualitative exploration of ‘good outcome’ from a patients’ point of view  
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5.3 PROCESONDERZOEK: DE BLACK BOX VAN DE THERAPEUTISCHE SITUATIE  

5.3.1 VRAAG NAAR PROCES  

Hoe en waarom is therapie werkzaam? à identificeren processen verbonden met goede uitkomsten  

• oorzaak 
• mediator 
• moderator 
• mechanisme 
• voorbij factoriële benadering? à holistisch begrijpen complexe fenomenen 

 

Complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld  

 

Doel: begrijpen en verbeterde hulpverlening  

• veelheid aan mogelijke vragen, onderwerpen à BELANG THEORIE  
• veelheid aan methodes (experimenteel onderzoek, kwalitatief onderzoek, observatie, vragenlijsten, 

geleide herinnering, gevalstudies…)  

 

 

 

5.3.2 PROCESONDERZOEK INHOUDELIJK INDELEN  

Verschillende focus op basis van inhoud proces:  

• algemene condities binnen therapeutische relatie  
• opeenvolging acties therapeut en cliënt  
• ervaringen therapeut en cliënt  
• formele eigenschappen behandeling  
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Verschillende focus op basis van analyse-eenheid:  

• individueel (therapeut of cliënt)  
• dyadisch of interactioneel (interactie) 

 

Verschillende focus op basis van tijdschaal:  

• microprocessen  
• therapeutische episodes, events  
• volledige sessie  
• volledige therapie  

 

5.3.3 PROCESONDERZOEK MOEILIJKHEDEN  

Complexe, soms moeilijk vatbare fenomenen  

 

Moeilijk te observeren en te meten  

 

Onderzoek binnen therapeutische context: 

• ethische implicaties  
• mogelijke interferentie in therapeutisch proces  

 

5.3.4 SPECIFIEKE OF ALGEMENE FACTOREN?  

Mulder, Murray, & Rucklidge (2017): common versus specific factors in psychotherapy: opening the black box  

• complexiteit psychotherapie à weinig geweten over veranderingsmechanismen  
• vraag naar rol specifieke en ‘algemene’ (common) factoren  
• paradigmatisch verschillend uitgangspunt  
• echter: kloof misschien minder diep dan het lijkt?  
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5.3.5 THERAPEUTFACTOREN  

Vb. Okiishi et al. (2003). Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects  

 

 

 

• hoe verklaren?  
o ervaring, opleiding,… voorspellen verschillen niet  
o faciliterende interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering)  
o belang ‘levenslang leren’  
o belang openheid voor feedback  

• belang verder onderzoek naar interactie met cliëntfactoren  

 

5.3.6 CLIËNTFACTOREN  

Demografische variabelen  

 

Ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit  

 

Persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme…)  

 

Verwachtingen en voorkeuren  

 

5.3.7 HELPENDE EN NIET-HELPENDE FACTOREN  

Hoe ervaren patiënten therapie?  

 

Welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk?  

 

Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of helpend?  

 

Verschillende clusters:  

• cluster 1 
o therapeut faciliteert nieuwsgeurigheid naar zichzelf via reflectie omtrent interpersoonlijke 

patronen  
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o proces van verandering via identificeren en begrijpen van patronen  
o ondersteunende en faciliterende rol van therapeut in exploreren van moeilijke emoties à 

grotere zelfaanvaarding  
o mogelijkheid tot exploreren van nieuw gedrag, gedachten, emoties, verhoudingen  
o holistische verandering op vlak van zelf-narratief  

• cluster 2 
o belang van begrip en acceptatie door therapeut à groter zelfbewustzijn à verandering  
o oprechtheid en authentieke zorg versus overbetrokkenheid of afstandelijkheid  
o internalisatie accepterendde therapeut faciliteert verandering buiten therapie  
o moeilijkheid om slechte afstemming met therapeut te bespreken en veranderen  

• cluster 3 
o belang professionele structuur en grenzen voor geloofwaardigheid 
o spanningsveld tussen professioneel kader en betrokkenheid, oprechte zorg  

• cluster 4 
o belang van expliciteren cliënt-therapeutrollen, open discussie over verschillen  
o belang van aandacht voor culturele verschillen  

• cluster 5 
o belang agency van cliënten: actieve rol in volledig proces  
o actieve rol in engageren en terugtrekken  
o belang responsieve therapeut (vermijden rupturen in therapeutische relatie)  

• kerncategorie: “weten dat er zorg is en gekend zijn ondersteunt de mogelijkheid van patiënten om actief 
belemmerende ervaringspatronen te erkennen en onbeantwoorde noden te adresseren”  

o belang onderkennen van voordien niet erkende patronen en kwetsbare noden als centraal 
proces overheen therapeutische oriëntaties  

o belang ontwikkelen van bepaalde nieuwsgierigheid naar eigen ervaringen, patronen en noden  
o holistische veranderingen (generalisatie verandering in één domein naar andere)  
o verandering gefaciliteerd door therapeutische relatie waarin patiënten zich begrepen voelen 

en zorg ervaren maar waarin die zorg niet beklemmend of rigide wordt  
o machts- en culturele verschillen vormen uitdaging voor therapeutische relatie  

 

5.3.8 CASE-BASED EVIDENCE: HET THERAPEUTISCH PROCES IN ACTIE  

Systematische en experimentele gevalstudies  

 

Van focus op uitkomsten (experimentele gevalstudies) naar integratie uitkomstproces  

 

Narratieve descriptie proces gegrond in kwantitatieve en kwalitatieve data: 

• 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)  

 

Time series analyses  

 

Triangulatie: integreren verschillende bronnen, analysemethoden, onderzoekers…  

 

Overbruggen kloof praktijk – onderzoek  
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Op zich of geïntegreerd in ander onderzoek  

 

5.4 ENKELE BESLUITEN OVER ONDERZOEK NAAR UITKOMSTEN EN PROCESSEN  

5.4.1 HONDERD JAAR ONDERZOEK… 

Onderzoeksobject van de klinische psychologie:  

• therapeutische situatie: systematisch gebruiken van menselijke relatie voor therapeutische doeleinden  
• complexe en non-lineaire processen  
• gelaagde fenomenen  

 

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

• basisassumpties: wetenschapsfilosofische kaders als achtergrond voor verschillende benaderingen  
• evidence based practice: verschillende operationalisaties  

 

Veelzijdigheid opvattingen en onderzoeksbenaderingen weerspiegelen complexiteit  

 

Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld: 

• medisch versus contextueel  
• specifiek versus algemeen  
• top-down versus bottom-up  
• nomothetisch versus idiografisch perspectief  
• empirische-analystische versus hermeneutisch-interpretatieve benadering  

 

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

• sluit heel wat bevindingen uit (patiënt- en therapeutfactoren, culturele inbedding, processen,…)  
• onhoudbaar medisch model?  

o one size does not fit all?  
o opdeling specifieke en algemene factoren als artefact van methode/model?  

• beperkingen RCT-methode  
o balans interne/externe validiteit  
o onderzoek is niet neutraal  
o limieten aan meten van psychische fenomenen 

 

5.4.2 GEEN MAKKELIJKE OPGAVE…  

APA (2006): “EBPP is the integration of the best available research with clinical expertise in the context of patient 
characteristics, culture, and preferences. The purpose of EBPP is to promote effective psychological practice and 
enhance public health by applying empirically supported principles of psychological assessment, case 
formulation, therapeutic relationship, and intervention.” 
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5.5 EVIDENCE BASED PRACTICE IN DE PRAKTIJK: DE VERTALING MAKEN  

5.5.1 KLOOF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – PRAKTIJK  

Kloof praktijk – wetenschappelijk onderzoek  

• clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek  
• wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische relevantie  
• redenen 

o toegankelijkheid 
o techniciteit (jargon, ≠ opvattingen over mens en therapeutische situatie  
o kloof tussen formele en praktische situationele kennis  

• formeel vs. praktisch/situationeel denken  
o klinische situatie 

§ complex en dynamisch  
§ context 
§ voortdurend beslissingsproces  

o formeel denken  
§ regelgebaseerd  
§ algemeen  

o praktisch/situationeel denken  
§ complexe denkvorm  
§ verloopt (groten)deels buiten bewustzijn, automatisch  
§ belang reflectie  

o Aristoteles: drie vormen van kennis en menselijke activiteit  
§ episteme: praktijk 
§ techne: kunst/ambacht 
§ phronesis: praxis  

• kennis in de klinische praktijk 
o aard kennisbasis praktisch/situationeel denken  

§ meervoudig, ingewikkeld en veranderend  
§ cultuur (algemeen en specifiek), theorie, wetenschappelijk onderzoek, ervaring  
§ vertaling wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk  

o functie kennisbasis praktisch/situationeel denken  
§ organiseert ervaring  
§ verfijnt beslissingsproces  
§ niet determinerend  

o plaats onderzoek in kennisbasis  
§ belang van APA-richtlijn dat verschillende vomen van evidentie nodig zijn  
§ belang van goede descriptie in onderzoek 
§ RCT als bron van klinisch bruikbare kennis?  

• beyond pre-post  
• aandacht voor interininviduele verschillen  
• mixed method 
• onderzoeksproces als data  
• belang descriptie  

 

5.5.2 EVIDENCE BASED PRACTIVE IN DE GGZ  

In hoeverre APA-model aanwezig?  

 

Focus op medische benadering?  
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Technocratisering? 

 

5.5.3 DE NIEUWE GGZ 

Beweging vanuit Nederlandse GGZ  

 

Jim Van OS  

• an een platonisch gezondheidsideaal… 
o afwezigheid van ziekte 
o complete staat van welbevinden  
o à scherp onderscheid ziek-gezond  
o à passieve positie cliënt, expertpositie hulpverlener  

• naar een positieve definiëring van gezondheid  
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)  

 

6 MANIFEST VOOR EEN WETENSCHAP VAN KLINISCHE PSYCHOLOGIE  

Manifesto < 1 hoofdprincipe en 2 uitvloeisels 

 

6.1 HOOFDPRINCIPE: WETENSCHAPPELIJKE KLINISCHE Ψ IS DE ENIGE LEGITIEME 
EN AANVAARDBARE VORM VAN KLINISCHE Ψ 

Klaar en duidelijk principe, moet worden nagestreefd zonder compromis. 
Want wat is het alternatief? Niet-wetenschappelijke klinische ψ?  

Tegenargument: wetenschap heeft nog niet alle antwoorden en tot die tijd moeten we vertrouwen op onze 
klinische ervaringen, oordeel, creativiteit en intuïtie 
Dit argument weerspiegelt de misvatting dat wetenschap een set van antwoorden is, eerder dan een set van 
processen of methoden om tot antwoorden te komen. 

Waar er veel onbekenden zijn (klinische ψ heeft er meer dan het durft delen) is het des te meer nodig om zo 
strikt mogelijk vast te houden aan de wetenschappelijke benadering. De systematische procedures van de 
wetenschap vertegenwoordigen de best gekende methode om het onbekende te ontdekken. Er zijn niet veel 
alternatieven.  

Het meest genoemde alternatief is Clinical Practice: met de voorstelling van klinisch psychologen als 
wetenschapsbeoefenaars. Er zijn 2 legitieme types van klinische ψ: klinische wetenschap en klinische praktijk. 

vb. niet-afgestudeerden die moeite hebben met wat zij een moeilijke, maar noodzakelijke, keuze vinden tussen 
wetenschap en praktijk. Maar eigenlijk is er geen keuze tussen wetenschap en praktijk. Alle klinisch 
psychologen moeten eerst (en vooral) wetenschappers zijn, ongeacht van het beroep dat ze daarna zullen 
uitoefenen: klinisch psycholoog worden betekent niet dat je vasthangt aan laboratoriumwerk of universiteit EN 
dat kiezen om niet de beste wetenschappelijke training te krijgen betekent dat je niet voorbereid bent om 
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eender welke vorm van psychologische activiteiten uit te oefenen. Toch wijzen de meeste studenten mijn 
advies af. Hun toekomst staat op het spel en ze willen deze niet verliezen door advies te volgen van iemand die 
zo afwijkt van de dominante visie. Een soortgelijke discussie zou nooit bestaan in de chemie of de 
geneeskunde. 

Section III: ondubbelzinnig verklaren dat er slechts 1 legitieme vorm is van klinische ψ: gegrond in wetenschap, 
beoefend door wetenschappers en verantwoordelijk gehouden voor de standaarden van wetenschappelijke 
evidentie. Alles wat minder is, is pseudowetenschap. Het is tijd om publiek te verklaren dat veel van wat onder 
de noemer van klinische ψ gebeurt niet wetenschappelijk valide, gepast of aanvaardbaar is. Wanneer Section 
III-leden ongeldige praktijken tegenkomen, moeten ze als klokkenluider optreden (verklikken, snitchen) en 
durven benadrukken dat er een verschil is tussen wetenschap en pseudowetenschap. 

Het is uiteraard ongemakkelijk om publiek de twijfelachtige praktijken van mede-klinisch psychologen te 
verkondigen. Controversie is nooit aangenaam. Het publiek in vraag stellen van collega’s hun activiteiten zal de 
leden die meer geïnteresseerd zijn in imago, winst en macht boos maken. Als klinische ψ zich wil vestigen als 
een legitieme wetenschap, moeten de hoogste standaarden gehanteerd en toegepast worden zonder 
compromis.  

Ander argument: “Wie gaat bepalen wat goede wetenschap is en wat niet? Als we het niet eens kunnen 
worden over wat wetenschappelijk is, hoe kunnen we dan de wetenschappelijke verdiensten van klinische ψ 
beoordelen?” De meesten van ons zijn gewoon geworden aan het geven van emotieloze, objectieve en 
kritische evaluaties van de wetenschappelijke verdiensten; nu moeten we dezelfde soort kritische evaluatie 
toepassen op het volledige spectrum van activiteiten in de klinische ψ. Ondanks dat beoordelingen van 
wetenschappelijke verdiensten af en toe fout zijn, is het systeem enigszins zelfregulerend (self-correcting). 
Daarnaast is dit systeem van kritische evaluatie veruit beter dan de alternatieven: autoritarisme, markt-
gedreven beslissingen of “alles kan” benaderingen zonder enige beoordeling. Het is onze ethische en 
professionele verplichting om kwaliteit van producten en diensten te verzekeren naar het publiek toe. We 
kunnen deze verantwoordelijk niet ontlopen met als argument dat geen enkel systeem 100% kwaliteit kan 
verzekeren, en om bij gevolg geen enkele kwaliteitsgarantie te bieden. 

 

6.2 EERSTE GEVOLGTREKKING: PSYCHOLOGISCHE DIENSTEN MOGEN NIET 
AANGEBODEN WORDEN AAN HET PUBLIEK ALVORENS AAN DEZE 4 MINIMALE 
CRITERIA VOLDAAN TE HEBBEN: 

1. De juiste aard van de dienst moet duidelijk beschreven worden 
2. De beweerde voordelen van de dienst moeten expliciet vermeld worden 
3. Deze beweerde voordelen moeten wetenschappelijk bewezen zijn (valid) 
4. Mogelijke negatieve neveneffecten die zwaarder wegen dan de voordelen moeten uitgesloten worden 

Deze criteria zijn afgeleid uit aanbevelingen die geformuleerd waren door Julian B. Rotter. Helaas heeft Rotter’s 
voorstel nooit de serieuze overweging gekregen die het verdiende. Indien dit wel zo was geweest, stonden we 
nu veel dichter bij het doel van een wetenschappelijke klinische ψ. Deze standaarden overnemen is een 
voorwaarde om de ψ uit de dark ages te halen.  

Rotter: “Most clinical psychologists I know would be outraged to discover that the Food and Drug 
Administration allowed a new drug on the market without sufficient testing, not only of its efficacy to cure or 
relieve symptoms, but also of its short term side effects and the long term effects of continued use. Many of 
these same psychologists, however, do not see anything unethical about offering services to the public – 
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whether billed as a growth experience or as a therapeutic one – which could not conceivably meet these same 
criteria.” 

Het falen om kwaliteit van dienstverlening in de klinische ψ te verzekeren, kan niet doorgaan. 

Rotter: “If psychologists are not more active and more explicit in their evaluation of techniques of intervention, 
they will find themselves restrained from the outside … as a result of their own failure to do what ethical and 
scientific considerations require.” 

Externe regulatie is niet de enige bedreiging.  
vb. Na WO II koos VSA voor massaproductie met lage kwaliteit, terwijl Japan moeite had om hun economie 
terug op te bouwen kozen ze voor de LT-visie en bouwden ze hun industriële toekomst op een fundament van 
kwaliteit. Resultaat: nu domineert Japan de wereld van auto’s, elektronica, camera’s en verschillende andere 
industrieën. Ironisch genoeg was het een Amerikaan, W. Edwards Deming, die de Japanners leerde over het 
kwaliteitscontrolesysteem dat hen geholpen heeft in het behalen van hun opmerkelijke industriële 
superioriteit. Deming’s advies werd genegeerd in de VSA in de jaren na WO II.  

Waarom is dit relevant voor de klinische ψ? In de klinische ψ is ‘validiteit’ een ander woord voor ‘kwaliteit’.  
Naar analogie: we hebben gefaald in het correct toepassen van kwaliteitscontrole. 

Nog een parallel: psychologen hebben de neiging dezelfde bezwaren te maken tegen het opleggen van 
wetenschappelijk normen in de klinische ψ als door Amerikaanse bedrijven zijn opgeworpen tegen het ideaal 
van consumentgericht ontwerp en productie zonder gebreken.  
vb. van bezwaar tegen 1 van de criteria van mijn eerste gevolgtrekking: “Ze zijn onrealistisch en onhaalbaar.”   
® self-fulfilling prophecy: indien het aanvaard wordt als waar, zal nooit het tegendeel bewezen worden, ook al 
is het fout.  
vb. van argument tegen het implementeren van wetenschappelijke standaarden: “Hoewel standaarden zeer 
wenselijk zijn, en op een dag haalbaar kunnen zijn, zijn ze gewoon te duur en onpraktisch om op dit moment te 
implementeren.”  
® Er is nooit een ‘goed’ moment voor grote veranderingen, maar eens ze plaatsvinden zijn de veranderingen 
nooit zo groot als men verwacht had en is het bewezen dat de resulterende verbeteringen de prijs waard zijn. 

Probleem: ψ heeft zichzelf te hard opgehemeld (oversold) dus publiek is niet blij wanneer ze hun 
verwachtingen moeten verlagen omdat psychologen niet al hun problemen kunnen oplossen. Velen zullen de 
waarheid niet willen accepteren en blijven zoeken tot ze iemand vinden die hen wel belooft te geven wat ze 
zoeken. De kwetsbaarheid van onze ‘consumenten’ maakt het des te belangrijker dat klinisch psychologen 
ethisch en verantwoordelijk praktijk houden. 

Sommige klinisch psychologen: “Wat zal er gebeuren als we ons beperken tot de weinige dienstverlening die 
bewezen effectief is?”  
Het antwoord: er is geen reden om te denken dat patiënten schade zullen oplopen als we niet-gevalideerde 
diensten onthouden. In feite kunnen we zelfs verwachten dat sommige niet-gevalideerde remedies nadelig zijn 
voor patiënten en dat het achterhouden van deze remedies hen (de patiënten) ten goede zal komen. 

Indien de praktijk van klinisch psychologen werd ingetogen zoals voorgesteld in mijn eerste gevolgtrekking, 
waar zouden we eindigen? Welke valide bijdragen zouden psychologen kunnen maken tot de vaststelling, 
voorspelling en behandeling van klinische problemen? 
Door de eerste gevolgtrekking zouden we geforceerd zijn om onzekerheid te verminderen via empirische 
evidentie vooraleer we verdergaan met het aanbieden van deze dienstverlening, dus door experimenten onder 
gecontroleerde toestanden af te nemen. Niet-geteste diensten zijn de ‘toekomstige hoop’ van de klinische ψ 
dus ze verdienen het om getest te worden, ze representeren ook potentiële risico’s voor de patiënten. Totdat 
wetenschappelijk evidentie hun validiteit bevestigd, moeten deze diensten gelabeld worden als 
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‘experimenteel’. Enkel psychologen met wetenschappelijke training en expertise zijn betrokken bij de kritische 
evaluatie van klinische dienstverlening. 

Niet vergeten: clinici-in-wording zijn nog ‘onbewezen goederen’, ook wanneer ze valide methodes toepassen 
moeten we nog steeds alles wat ze doen systematisch laten evalueren tot ze kunnen verplaatst worden van de 
“experimentele status” naar de “goedgekeurde status”.  

 

6.3 TWEEDE GEVOLGTREKKING: HET PRIMAIRE EN ALLESOVERHEERSENDE DOEL 
VAN DOKTORAATS-OPLEIDINGEN IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE MOET ZIJN OM 
DE MEEST COMPETENTE KLINISCHE WETENSCHAPPERS MOGELIJK TE MAKEN 

Dit punt volgt logisch van alles wat hierboven al gezegd is, maar praktisch gezien is het niet altijd duidelijk wat 
de meest effectieve methodes zijn voor het trainen van klinische psychologen om wetenschappers te zijn. 
Iedereen heeft zijn eigen mening over wat de meest effectieve methode is, maar die meningen worden zelden 
gestaafd met empirische evidentie. Zij die trainen om wetenschapper te worden moeten reflexief zijn en op 
een wetenschappelijke manier kijken naar hun eigen opleiding. Helaas zijn de structuur en doelen in klinische ψ 
zeer resistent tegen verandering. 

4 grootste problemen die worden aangehaald als gevolg van de tweede gevolgtrekking: 

1. Het ‘Boulder Model’ is bedoeld om wetenschapper-praktijkbeoefenaars op te leiden, maar het is 
verwarrend en misleidend. Als wetenschapper en praktijkbeoefenaar hetzelfde betekenen, dan is de 
samengestelde term onnodig. Als wetenschapper en praktijkbeoefenaar iets anders betekenen; als 2 
complementaire doelen of alternatieven, dan is deze tweekoppige visie op klinische psychologen 
inconsistent met de soort verenigende wetenschappelijke training die wordt voorgesteld in dit huidige 
Manifesto. Daarom moet het dualistische doel van het Boulder Model vervangen worden door een 
doel dat de nadruk legt op een verenigend doel van klinische wetenschappers trainen. 

2. Wetenschappelijke training zou zich niet moeten bezighouden met studenten voorbereiden voor de 
arbeidsmarkt. Wetenschappers zijn niet per definitie academici, en praktijkbeoefenaars zijn niet per 
definitie non-wetenschappers. Goed getrainde klinische wetenschappers kunnen functioneren in een 
heleboel contexten – van het labo, tot het ziekenhuis, tot het bureau. In welke context een individu 
zich bevindt is niet belangrijk, maar wel hoe het individu functioneert. ‘Trainers’ moeten stoppen met 
zich zorgen te maken over welke jobs hun studenten zullen aannemen, en moeten in plaats daarvan 
focussen op alle studenten te trainen om te denken en functioneren als wetenschappers in elk aspect 
van hun professionele levens. 

3. Kenmerken van goede wetenschappelijke training zijn strengheid, onafhankelijkheid, geleerdheid, 
flexibiliteit in kritisch denken en succesvol probleemoplossend gedrag. Er wordt te veel nadruk gelegd 
op het vergaren van feiten en de demonstratie of competentie in specifieke professionele technieken 
EN er wordt te weinig nadruk wordt gelegd op het onder de knie krijgen van wetenschappelijke 
principes zoals kritisch reflecteren, flexibele en onafhankelijke toepassing van kennis, principes en 
methodes om nieuwe problemen op te lossen. We hebben nog geen valide basis om te beslissen wat 
de beste manier is om klinische wetenschappers te trainen. Tot we evidentie hebben dat een methode 
beter is dan de andere, hoe kunnen we beslissen dat alle trainingsprogramma’s bepaalde 
onderwerpen en technieken moeten bevatten?  

4. Als klinische ψ integriteit wil hebben, moet wetenschappelijke training geïntegreerd worden in 
settings en taken. Vele afgestudeerden worden geleerd om rigoureus te denken in het labo of de klas, 
en hun kritische skills te checken aan de deur voor ze het practicum of de stage binnenwandelen. Dit 
soort contradicties mogen zich niet langer voordoen. Studenten moeten hun praktische ervaring 
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integreren met academische, conceptuele en onderzoekservaringen. Tot dat dit gebeurt, kan er geen 
algemene wetenschappelijke training bestaan binnen klinische ψ. 

 

6.4 HET MANIFESTO ALS EEN OPROEP TOT ACTIE 

De verschillende takken in de ψ houden al jaren een ongemakkelijke wapenstilstand, deels uit noodzaak en 
deels uit gemak, gewoonte en economisch eigenbelang. Maar verandering zit er aan te komen, niets zal nog 
hetzelfde zijn. Zolang niemand te ambitieus wordt en de standaarden probeert te verhogen, kunnen we voor 
eeuwig op dit tempo doorgaan (vergelijking met Tour de France-cyclisten). Uiteindelijk zullen sommige groepen 
psychologen geobsedeerd geraken met kwaliteit, en zich toewijden tot dat te behalen. Deze psychologen zullen 
de anderen voorbij steken. 

 

7 THEORIEËN EN MODELLEN: WAT ZE ZIJN, WAAR ZE VOOR DIENEN EN WAAR ZE OVER 
GAAN  

Veel werk in wetenschappen in het algemeen – en in de ψ in het bijzonder – op 3 manieren tekortschiet bij het 
bouwen en testen van theorie. 

1. Theorieën zijn afwezig.  
2. Theorieën zijn latent: geïmpliceerd naar niet uitgelegd. 
3. Theorieën zijn zwak: dubbelzinnig en onmogelijk te testen of te verwerpen omdat ze passen bij alle 

gegevens. 

 

7.1 WAT ZIJN THEORIEËN? 

De termen theorie en model zijn op tal van manieren gedefinieerd, en er zijn minstens evenveel ideeën over 
hoe theorieën en modellen zich tot elkaar verhouden. 

Theorie: kennislichamen die breed van opzet zijn en tot doel hebben robuuste fenomenen te verklaren 

Model: concretiseringen van theorieën, met een beperktere reikwijdte en vaak concreter, die gewoonlijk 
worden toegepast op een bepaald aspect van een bepaalde theorie, waardoor een meer lokale beschrijving of 
begrip van een fenomeen ontstaat. 

® Definities volgens Fried zelf 

Vanuit dit perspectief dienen modellen als intermediairs tussen theorieën en de echte wereld. 

Ik ben het eens met DeYoung & Krueger die goede theorieën omschrijven als coherente en bruikbare 
conceptuele kaders waarin bestaande kennis kan worden geïntegreerd. Deze kennislichamen verduidelijken 
niet alleen de onderzoeksdoelen, maar helpen ook bij het distilleren van de juiste soorten theoretische en 
empirische vragen. Goede theorieën zouden betere abductieve verklaringen moeten geven over de 
onderzochte verschijnselen dan concurrerende theorieën. Abductieve gevolgtrekking, of gevolgtrekking naar 
de beste verklaring, kan worden opgevat als een proces dat tot doel heeft goede (d.w.z. eenvoudige en 
plausibele) verklaringen voor verschijnselen te geven, in de zin dat als een theorie waar zou zijn, het fenomeen 
eruit zou zien zoals het eruitziet in de wereld. 
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In tegenstelling tot theorieën illustreren modellen met precisie de mechanismen die de processen kunnen 
besturen die tot een fenomeen leiden door processen op te splitsen in relevante delen, eigenschappen van 
deze delen, relaties tussen de delen en temporele dynamiek van hun verandering. Smaldino beschrijft 
modellen met behulp van de metafoor van geografische kaarten die nuttig zijn omdat ze vereenvoudigd zijn: 
modellen negeren veel van de realiteit om nuttig te zijn, op dezelfde manier negeert een kaart van Rome veel 
van de realiteit om ons te helpen door Rome te navigeren. Het lastige is om de juiste dingen weg te laten, 
zodat modellen kunnen helpen bij uitleg of voorspelling. Dit is een uitdaging omdat het neerkomt op "een 
afrekening met iemands conceptualisering van de werkelijkheid" in plaats van een eenvoudig algoritme. 

In het artikel scheid ik theoretische modellen (= theorieën) van statistische en bespreek ik hun relaties. Maar 
de bredere klasse van modellen kan vele vormen aannemen, zoals verbale of wiskundige modellen, 
diagrammen of mechanische modellen. In de psychologie zijn dergelijke modellen fenomenenmodellen omdat 
ze er meestal op gericht zijn robuuste fenomenen in de wereld weer te geven, zoals het fenomeen dat 
psychische stoornissen vaak comorbide zijn. Statistische modellen zijn daarentegen datamodellen omdat ze 
representaties van data bieden. Dit geeft een glimp van het probleem waarmee de psychologie wordt 
geconfronteerd: gemeenschappelijke datamodellen zijn doorgaans ver verwijderd van concrete 
concretiseringen van theorieën die een brug slaan naar de echte wereld, en datamodellen worden regelmatig 
geïnterpreteerd als theoretische modellen. Deze gevolgtrekkingskloof maakt het een uitdaging om gegevens op 
theorieën toe te passen. 

DeYoung & Krueger vatten deze inferentiekloof samen: hopen om "causale verbanden te bepalen louter door 
een statistisch model in typische transversale gegevens te passen, is het onmogelijke wensen" en het is 
"noodzakelijk voor onderzoekers om te onthouden dat paden in de structurele vergelijking of netwerkmodellen 
niet inherent causaal zijn'. Dit is waar, maar deze uitspraken staan in contrast met Krueger's fundamentele 
werk voor de literatuur die kritisch wordt besproken in dit artikel. In een analyse van transversale gegevens 
definieert hij structurele vergelijkingsmodellen als "een middel om de correlaties tussen variabelen te verklaren 
door te veronderstellen dat deze correlaties ontstaan door de invloed van een kleiner aantal onderliggende, 
latente dimensies,” en concludeert in de samenvatting dat “comorbiditeit het gevolg is van 
gemeenschappelijke, onderliggende psychopathologische kernprocessen”. Toegegeven, dit was meer dan 2 
decennia geleden, maar het is om te laten zien dat DeYoung & Krueger een welkome en kritische herinnering is 
waar alle psychologen op moeten letten. 

 

7.2 WAAR DIENEN THEORIEËN VOOR? 

Het doelartikel conceptualiseert psychologische theorieën over een dimensie tussen zwakke en sterke 
theorieën en karakteriseert sterkere theorieën als niet-dubbelzinnige en duidelijk geëxpliciteerde theorieën die 
toetsbare voorspellingen maken. Op een gelijkaardige manier stellen Conway et al. dat goede theorieën 
toetsbare voorspellingen genereren, en Watts et al. stellen dat theorieën in de ψ, zoals verklaringen van 
de p- factor van psychopathologie, aan strengere tests moeten worden onderworpen. Deze focus op het testen 
van nauwkeurige voorspellingen die door theorieën worden gegenereerd, brengt de vraag in beeld waar 
theorieën voor dienen en contrasteert met andere geuite opvattingen die de waarde van theorieën voor begrip 
benadrukken. Deze diversiteit aan perspectieven is niet uniek voor ψ 

 

7.2.1 TESTEN, TESTEN, TESTEN 

De ψ heeft zich sterk gericht op theorieën om toetsbare voorspellingen te doen . Dit is naar mijn mening 
gedeeltelijk ontstaan uit frustratie dat theorieën vaak inherent ontestbaar zijn. Mijn eerste wetenschappelijke 
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project hield zich bezig met het vertalen van gemeenschappelijke evolutionaire theorieën over depressie om te 
bepalen onder welke omstandigheden potentiële adaptieve voordelen van depressie zouden kunnen ontstaan. 
Maar leidende theorieën waren zwakke theorieën: verhalend en dubbelzinnig. De meeste theorieën 
specificeerden zelfs niet eens wat ze bedoelden met het fenomeen depressie dat ze wilden verklaren 
(verhoogde niveaus van sombere stemming aan de ene kant, of terugkerende, ernstige, klinische depressie aan 
de andere kant). Maar hoe vertaal je theorieën naar een model als centrale delen niet voldoende worden 
toegelicht? Of depressie in mijn modellen als adaptief naar voren kwam of niet, was volledig afhankelijk van 
mijn speculatie over wat de theoretici misschien bedoelden, en had als gevolg daarvan weinig invloed op die 
theorieën. 

Watts et al. en Conway et al. demonstreren soortgelijke voorbeelden uit andere disciplines, waar theorieën 
zwak zijn of worden samengevoegd met statistische modellen. Merk op dat ik niet beweer dat het verbaal 
opschrijven van initiële ideeën onbelangrijk is voor theorievorming; er ontstaan problemen wanneer we 
dergelijke ideeën decennialang verdedigen en reconstrueren zonder ze bloot te stellen aan een serieus risico 
van weerlegging. Een manier om theorieën in gevaar te brengen is testen, en een van de meest zichtbare 
voorstanders van risicovolle tests in de psychologische literatuur is Meehl. Deze focus op het testen van 
specifieke hypothesen is in grote lijnen consistent met het hypothetisch-deductieve raamwerk waaronder de 
meeste ψ opereert: we leiden hypothesen af van theorieën, leiden observatieconsequenties af van deze 
hypothesen en testen deze consequenties om de hypothesen (en daarmee de theorie) te verifiëren. Vreemd 
genoeg hebben het hypothetisch-deductieve raamwerk en de focus op testen het gebrek aan theorievorming 
in de ψ gedeeltelijk versterkt, omdat het, net als het werk van Meehl zelf, psychologen weinig helpt bij het 
construeren en bijwerken van theorieën nadat ze zijn blootgesteld aan empirische gegevens. Zoals Borsboom 
et al. stelde het: het raamwerk "ontmoedigt het gebruik van systematische methoden om theorieën te 
genereren, ontwikkelen en volledig te beoordelen." De focus heeft geleid tot de gevolgen die Meehl betreurde: 
dat psychologische theorieën "niet de neiging hebben om te worden weerlegd of bevestigd, maar in plaats 
daarvan alleen maar vervagen als mensen hun interesse verliezen".  

 

7.2.2 THEORIEËN GEVEN UITLEG 

Van Rooij & Baggio herinneren ons eraan dat theorieën in de eerste plaats bedoeld zijn om te verklaren: 
“Testen is maar één middel, onder andere om theorieën te beoordelen, te herzien en te verfijnen, maar dit is 
een secundaire onderzoeksactiviteit. Men heeft eerst theorie nodig om te weten wat de moeite van het testen 
waard is.” Zoals Cummins, benadrukken ze dat veel theorieën in de psychologie explananda (iets dat verklaard 
moet worden) zijn, geen explanantia (iets dat verklaard). Theorieën zouden daarom a 
priori waarheidsgetrouwheid moeten hebben - ze moeten, onder andere, theoretisch levensvatbaar zijn, 
voldoende om verklaringen te produceren en intern consistent zijn voordat ze worden getest. Deze focus op 
theorievorming zou mijn taak om evolutionaire theorieën over depressie te vertalen in formele modellen een 
stuk eenvoudiger hebben gemaakt. 

De oproep van van Rooij & Baggio sluit aan bij recent werk dat stelt dat hypothesetesters minder tijd zouden 
moeten besteden aan het testen van hypothesen (omdat het bedenken van informatieve hypothesen die 
het waard zijn om te testen eerst theoretisch werk vereist). Dergelijk theoretisch werk vindt vaak niet plaats, 
wat te zien is aan de feiten dat psychologen vaak moeite hebben om hypothesen precies op te schrijven of de 
kleinste effectgrootte te specificeren. Als theorieën bedoeld zijn om te begrijpen, zal het niet doen van het 
theoretische werk voor het testen leiden tot willekeurige tests met willekeurige gevolgtrekkingen. 
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7.2.3 THEORIEËN ZOUDEN NUTTIG MOETEN ZIJN 

Yarkoni biedt een derde perspectief van pragmatisme, met het argument dat het onderscheid tussen zwakke 
en sterke theorieën grotendeels in het oog van de toeschouwer ligt. Een goede theorie is niet 
noodzakelijkerwijs een geformaliseerde of nauwkeurige theorie, maar een die nuttiger is voor een bepaald 
doel. Vervolgens betoogt hij dat sterke of formele theorieën, bv. in de klinische ψ, geen sterk trackrecord 
hebben van bruikbaarheid en dat de dingen die het beste werken in de klinische ψ en psychiatrie - 
farmacologische interventies - werden ontwikkeld met weinig aandacht voor theorie. 

Ten eerste ken ik geen atheoretisch werk met behulp van kunstmatige intelligentie of machinaal leren dat 
heeft geleid tot dramatische beleidsverschuivingen in de klinische ψ of substantiële verbeteringen heeft 
opgeleverd voor brede gebieden van klinische zorg. Ten tweede, zelfs als men het er mee eens zou zijn dat 
sterke theorieën een zwakke staat van dienst hebben in de ψ, hebben ze zeker geen slechte staat van dienst in 
andere wetenschappen. Het lijkt ook voorbarig om te concluderen dat theoretiseren ons heeft gefaald, omdat 
de meerderheid van de ψ zich in de eerste plaats niet bezighoudt met de juiste theorievorming. Ten slotte is 
gebleken dat CGT, ingebed in een breed en krachtig theoretisch kader, minstens zo effectief is als 
farmacologische interventies voor een groot aantal psychische stoornissen en is in veel landen de 
eerstelijnsbehandeling bij uitstek voor adolescenten en volwassenen. Ik ben het er daarom niet mee eens dat 
"het opbouwen van theorie misschien niet echt een erg effectieve manier is voor toegepaste psychologen om 
objectieve vooruitgang te boeken". 

Over het algemeen is de pragmatische aantrekkingskracht van Yarkoni een welkome herinnering: we willen 
misschien ook theorieën evalueren over de vraag of ze bruikbare resultaten opleveren. Dit geldt vooral voor 
disciplines waar het kerndoel is om het leven van mensen te verbeteren. In deze context kan het het nuttigst 
zijn om te bepalen welke behandeling voor wie werkt. Waarom dit het geval is, is niet erg relevant, zou een 
pragmaticus kunnen zeggen, zolang we mensen maar betrouwbaar de juiste behandelingen kunnen toewijzen. 
Maar het lijdt geen twijfel dat een goed begrip van een fenomeen een van de beste manieren is om een betere 
voorspelling en controle te krijgen. Zoals ik later zal betogen, bestaan dergelijke inzichten in mechanismen en 
interventies ook op psychologisch niveau. 

Vaidyanathan benadrukt de pragmatische zorg dat verschillende modellen in bepaalde contexten nuttiger 
kunnen zijn. Ik ben het ermee eens: een persoon die behandeling voor depressie nodig heeft, kan baat hebben 
bij een ander model dan welke specifieke behandeling een persoon zou moeten krijgen, op ongeveer dezelfde 
manier waarop verschillende soorten kaarten voor Rome het nut voor verschillende doeleinden maximaliseren. 
Dergelijke kaarten verschillen van elkaar doordat ze verschillende delen van Rome negeren om zo nuttig 
mogelijk te zijn. Desalniettemin zijn deze verschillende kaarten allemaal realisaties van hetzelfde onderliggende 
doelsysteem (Rome), misschien op dezelfde manier waarop verschillende modellen van depressie kunnen 
worden afgeleid uit een enkele overkoepelende theorie van depressie. 

 

7.2.4 THEORIEËN ZIJN VOOR BESCHRIJVING, UITLEG, VOORSPELLING EN 
CONTROLE 

Kortom, ik denk dat theorieën er zijn om ons te helpen om de wereld te begrijpen, wat beschrijving, 
voorspelling, en controle vergemakkelijkt. Als we de waarde van theorieën serieus nemen, moeten we betere 
theoretische praktijken ontwikkelen en onze theorieën een groter risico op weerlegging geven. Dit risico komt 
in vele vormen, niet alleen in de vorm van testen. Risico komt voort uit de vraag of de theorie überhaupt nuttig 
is om ons te helpen de wereld te begrijpen; door helder na te denken over wat een theorie moet verklaren. 
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7.3 WAAR GAAN THEORIEËN OVER? 

In dit artikel stel ik dat theorieën over fenomenen gaan - robuuste en terugkerende kenmerken in de wereld. 
Meer specifiek proberen theorieën dergelijke verschijnselen te verklaren. In de ψ omvatten de fenomenen bv. 
dat een aanzienlijk deel van de mensen tijdens hun leven paniekaanvallen zal ervaren; dat subtests op 
intelligentieschalen sterk met elkaar samenhangen; en dat de meeste psychische stoornissen geen eenvoudige, 
monocausale verklaringen lijken te hebben, … De vijf punten die in deze sectie aan de orde komen, zijn of 
theorieën gaan over statistische effecten of robuuste fenomenen in de wereld; hoe theorieën doelsystemen 
vertegenwoordigen; op welke niveaus dergelijke systemen moeten worden vertegenwoordigd; uitdagingen van 
twijfelachtige meetpraktijken; en de 'echtheid' van verschijnselen die onze theorieën proberen te verklaren. 

 

7.3.1 FENOMEEN VS EFFECT 

Muthukrishna en Henrich beweren dat robuuste en reproduceerbare effecten kunnen worden opgevat als 
solide stenen - maar die goede theorieën zijn nodig om het huis te bouwen. Dit nodigt uit tot de interpretatie 
dat theorieën over effecten gaan. Van Rooij & Baggio herinneren ons eraan dat we “eerst goede kandidaat-
theorieën nodig hebben om ons te leiden en om te bepalen welke statistische effecten überhaupt relevant 
zouden zijn voor het beoordelen, actualiseren, herzien en verfijnen van de theorie” en dat “het idee dat we een 
theorie kunnen bouwen op theorieneutrale 'feiten' is al lang geleden filosofisch in diskrediet gebracht”. Ik ben 
het ermee eens, en het kan nuttig zijn om een duidelijker onderscheid te maken tussen robuuste statistische 
effecten (in gegevens) en robuuste fenomenen (in de wereld). Beide vereisen uitleg, maar de laatste zijn de 
massieve stenen die het bouwen van goede theoriehuizen vergemakkelijken. 

Vanuit dit perspectief kan de reactie van de psychologie op de repliceerbaarheidscrisis worden opgevat als een 
poging om robuuste effecten te onderscheiden van ruis veroorzaakt door slordig werk, twijfelachtige 
onderzoekspraktijken, publicatiebias, … Maar robuuste statistische effecten stellen op zichzelf geen robuuste 
verschijnselen vast 

 

7.3.2 THEORIEËN VERTEGENWOORDIGEN DOELSYSTEMEN 

Als het gaat om de vraag waar theorieën over gaan, deel ik de visie die is samengevat in Haslbeck et al. dat 
psychologische constructies kunnen worden gezien als doelsystemen, die op hun beurt bestaan uit 
componenten en relaties tussen deze componenten. Dergelijke doelsystemen worden weergegeven via de 
structuur van een theorie, die, net als het doelsysteem, componenten en onderlinge relaties bevat. Als het 
doelsysteem goed wordt weergegeven door de structuur van de theorie, kunnen we surrogatief redeneren, dat 
wil zeggen, het echte doelsysteem uit onze theorie begrijpen en het toekomstige gedrag van het doelsysteem 
via onze theorie voorspellen. Kaarten zijn het nuttigst als hun structuur het doelsysteem (bijv. Rome) goed 
weergeeft. Deze visie van een doelsysteem is belangrijk omdat psychologische factoren, zoals psychische 
stoornissen resultaten zijn van complexe biopsychosociale interacties en de vooruitgang in het begrijpen (en 
dus het voorspellen en behandelen) hen verplichten de systemen waaruit deze constructies voortkomen te 
bestuderen. Belangrijk is dat dergelijke systemen met elkaar interageren. Om bijvoorbeeld iemands depressie 
volledig te begrijpen, moet waarschijnlijk niet alleen rekening worden gehouden met het fysieke 
gezondheidssysteem en het geestelijke gezondheidssysteem van een persoon, maar ook met hun sociale 
systeem en veerkrachtsysteem, evenals het gezondheidszorgsysteem, het onderwijssysteem en het politieke 
systeem van het land ze leven erin.  
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Is theorievorming in de ψ gedoemd te mislukken omdat theorieën over zulke zeer complexe doelsystemen 
gaan? Yarkoni stelt dat theoriegestuurde benaderingen vaak niet in staat zullen zijn om de complexe 
gegevensgenererende mechanismen te benaderen, waardoor hun bruikbaarheid bij het getrouw beschrijven 
van systemen en dus het voorspellen van belangrijke resultaten aanzienlijk wordt beperkt. Vaidyanathan 
benadrukt dat klinische en toegepaste contexten niet de luxe hebben om te wachten tot perfecte theorieën 
opduiken. En DeYoung & Krueger betogen dat mijn artikel de ψ vraagt om een "focus op een soort theorie 
waarvan niet kan worden verwacht dat ze op dit moment zal produceren". Ik geloof dat we het meest kunnen 
leren over doelsystemen wanneer onze theorieën en modellen ze goed vertegenwoordigen, dit wil zeggen met 
een zekere mate van abstractie. Als we modellen zien als iets intermediairs tussen theorieën en de echte 
wereld, dan is het idee dat alle modellen fout zijn (omdat ze onvolledig zijn) een functies, en geen fout: het 
onvermogen van een model om de realiteit perfect weer te geven, betekent niet dat het geen bruikbare 
inzichten kan bieden. 

 

7.3.3 EEN PROBLEEM VAN NIVEAUS 

Het raamwerk waarin een doelsysteem wordt weergegeven door de structuur van een theorie biedt weinig 
algemene richtlijnen over het juiste niveau waarop componenten moeten worden bestudeerd, noch wat het 
juiste niveau van verklaring is. Dit, betoogt Yarkoni, vertroebelt de grenzen tussen verklaring en beschrijving, 
omdat de verklaring van de ene onderzoeker de beschrijving van een andere onderzoeker kan zijn. Deze 
uitdaging maakt het onderscheid tussen enplanans en explanandum arbitrair. 

Het argument sluit aan bij het belang van mechanistische verklaringen die door Van Rooij & Baggio naar voren 
worden gebracht. Stel dat het doel van onze theorie is om de capaciteit van een moderne koffiemachine voor 
het produceren van koffie te verklaren. Dit vereist enerzijds dat de koffiemachine wordt opgedeeld in zijn 
componenten en relaties daartussen, en anderzijds moet aantonen hoe interacties tussen componenten de 
capaciteit doen ontstaan. Mechanistische verklaringen gaan echter nog een stap verder in die zin dat het niet 
voldoende is dat componenten en relaties worden beschreven in een bruikbare schets (een Smaldino-achtige 
kaart). Ten derde is het vereist dat ze de fysieke realisaties van deze componenten en relaties getrouw 
beschrijven, samen met hun eigenschappen. Dit is mogelijk (en ongetwijfeld nuttig) voor de koffiemachine, 
waarvan we de aard en eigenschappen van zijn onderdelen kennen, evenals hun relaties. Het biedt hendels 
voor interventies als de machine kapot gaat. Maar ik vraag me af of mechanistische verklaringen haalbaar of 
noodzakelijk zijn voor psychologische verklaringen. 

Deze punten die door Yarkoni en van Rooij & Baggio naar voren zijn gebracht, kunnen worden geframed als 
een niveauprobleem. Vier argumenten zijn het vermelden waard.  

1. Niemand zou proberen de oorsprong van hypertensie te begrijpen op het niveau van quarks. Dat wil 
zeggen, we kunnen sommige niveaus uitsluiten om informatieve verklaringen te geven van de 
verschijnselen waarin we geïnteresseerd zijn.  

2. Het idee dat lagere (meestal biologische in plaats van psychologische) niveaus in de hiërarchie van 
nature betere of krachtigere verklaringen bieden, komt in vele smaken en staat bekend als biologisch 
of verklarend reductionisme. Deze visie geeft vaak onvoldoende verklaringen voor opkomende 
verschijnselen op hogere niveaus. 

3. Het is vaak de inhoud van psychologische processen, in plaats van hun fysiologische realisatie in de 
hersenen, die de causaliteit op psychologisch niveau bepalen. We weten dat patiënten die ernstige 
angsten hebben voor bepaalde prikkels, dergelijke prikkels zullen vermijden, met alle emotionele en 
gedragsmatige gevolgen van vermijding. En patiënten met wanen handelen naar de inhoud van deze 
wanen, informatie die helpt bij de klinische zorg. 
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4. Dezelfde inhoud, zoals ernstige depressie of grootse illusies, zijn waarschijnlijk meervoudig 
realiseerbaar, niet alleen in de hersenen van verschillende mensen, maar ook in de hersenen van 
dezelfde persoon in de loop van de tijd. 

Hoewel het niveauprobleem een uitdaging blijft, ben ik er nog steeds niet van overtuigd dat biologische 
niveaus per se een betere verklaring bieden voor de constructen die we bestuderen. Evenzo blijf ik er niet van 
overtuigd dat mechanistische verklaringen de enige weg vooruit zijn, en ben het eens met Shapiro: hoe meer 
soorten uitleg er beschikbaar zijn voor wetenschappers, hoe meer uitleg ze kunnen geven. Shapiro geeft ook 
een meer gedetailleerde discussie over de verdiensten van andere soorten verklaringen, zoals functionele 
analyse, en uitdagingen van mechanistische verklaringen. 

 

7.3.4 ONNAUWKEURIGE CONSTRUCTIES ALS OBSTAKELS VOOR THEORIEVORMING 

Het is van cruciaal belang om goed na te denken over wat het doelsysteem is dat onze theorie moet 
voorstellen, en hoe de componenten van het doelsysteem kunnen worden gemeten, zodat ze precies 
overeenkomen met de structuur van de theorie. Zoals Vaidyanathan  het stelt: “sterke theorieën hebben 
mogelijk sterke constructies nodig. Ze herinnert ons er ook aan dat onze discipline voor specifieke uitdagingen 
staat met betrekking tot de vraag waar theorieën over gaan : veel psychologische constructies die we 
bestuderen zijn tot op zekere hoogte subjectief, wat hun meting bemoeilijkt. Ik zie twee kernuitdagingen: 
construeren van definitie en meten. 

Psychologische constructen zoals depressie zijn vaak niet duidelijk gedefinieerd in empirisch onderzoek. 
Neumann beoordeelde onlangs een willekeurige trekking van 100 empirische artikelen over depressie 
gepubliceerd in klinische tijdschriften; hiervan gaf slechts 6% definities van depressie. De rest bevatte geen 
informatie of gaf slechts fenomenologische beschrijvingen over depressie (bijv. depressie wordt gekenmerkt 
door een slecht humeur). Maar zulke beschrijvingen zijn geen definities. Dit gebrek aan duidelijke definities 
bemoeilijkt vervolgens de toch al uitdagende taak om de interne toestand van mensen te meten. In de 
afgelopen 9 decennia zijn meer dan 280 schalen gebruikt om depressie te meten. Veel van deze schalen 
verschillen aanzienlijk qua inhoud en beoordelen verschillende constructies. Wanneer de meeste onderzoeken 
in een vakgebied een construct anders definiëren, operationaliseren en meten, maar aangenomen wordt dat 
iedereen het over hetzelfde ding heeft, vormt dit een ernstige bedreiging voor de wetenschappelijke 
vooruitgang. 

Formele modellen voor psychologische constructies kunnen helpen bij dit meetprobleem omdat ze zowel de 
structuur van de theorie als het doelsysteem dat het vertegenwoordigt duidelijk beschrijven. Belangrijk is dat 
dergelijke modellen een waardevol startpunt kunnen zijn voor theorievorming, omdat het nooit te vroeg is om 
te vragen welke componenten het doelsysteem heeft, hoe deze zich tot elkaar verhouden en hoe ze 
geoperationaliseerd en gemeten moeten worden. 

 

7.3.5 THEORIEËN GAAN OVER ECHTE ENTITEITEN 

Een laatste punt in de discussie over waar theorieën over gaan, is de vraag of psychologische constructies 'echt' 
zijn, in tegenstelling tot het idee dat het slechts samenvattingen van gegevens zijn. Mijn mening hierover, 
hieronder weergegeven voor psychische stoornissen, geldt ook voor andere psychologische constructies: “het 
belangrijkste kenmerk van een diagnose is niet dat het buiten menselijke classificatiesystemen bestaat als een 
echte entiteit; een diagnose moet vooral nuttig zijn. En een diagnose is nuttig als het klinisch nut biedt: het zou 
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clinici moeten helpen bij het bepalen van de prognose, behandelplannen en mogelijke behandelresultaten voor 
hun patiënten”. 

Ik geloof dat psychologische constructies eigenschappen zijn die voortkomen uit complexe systemen, en of de 
uitkomsten van dergelijke systemen als reëel worden beschouwd, is voor mij niet belangrijk. Het omzeilen van 
discussies over de ontologische status van constructies betekent ook niet dat instrumentalisten de selectie van 
hun statistische modellen niet hoeven te rechtvaardigen: gegevens kunnen via verschillende technieken 
worden samengevat, en reflecterende en formatieve latente variabele modellen kunnen tot verschillende 
uitkomsten leiden. 

 

7.4 HOE THEORIEËN EN MODELLEN ONTWIKKELEN 

7.4.1 DE THEORIE CONSTRUCTIE CYCLUS 

De theorieconstructiecyclus die onlangs is voorgesteld door Borsboom et al. biedt vijf stappen om 
psychologische theorieën te ontwikkelen. Ik zal de p- factor gebruiken om het raamwerk te demonstreren.  

1. Identificatie van een robuust fenomeen, zoals het feit dat psychopathologische symptomen over het 
algemeen positief gerelateerd zijn in cross-sectionele gegevens. 

2. Ontwikkeling van een proto-theorie om het fenomeen te verklaren. Deze proto-theorie bestaat uit 
een aantal algemene principes die verbaal worden uitgedrukt. 

3. Verbale principes worden vertaald in een formeel model, dat theoretici helpt helderder na te denken 
over het doelsysteem dat wordt vertegenwoordigd door de structuur van de theorie, en het mogelijk 
maakt om theorie-geïmpliceerde gegevens te simuleren om erachter te komen hoe gegevens er 
werkelijk uit zouden zien als de theorie waar zou zijn. 

4. De geschiktheid van het formele model wordt onderzocht: biedt het een voldoende krachtige 
verklaring voor het onderzochte fenomeen? Lijken de theorie-geïmpliceerde gegevens op echte 
gegevens, reproduceert het model bijvoorbeeld correlaties tussen symptomen en diagnoses die 
vergelijkbaar zijn met waargenomen gegevens? 

5. Theoretici evalueren de 'algehele waarde' of 'verklarende goedheid' van de theorie. Dit omvat criteria 
zoals de verklarende breedte van de theorie of eenvoud. 

Soms stappen overslaan of terugkeren naar vorige stap. 

 

7.4.2 VOORDELEN VAN FORMALISERING 

Gezien de sterke ambiguïteit van veel theorieën in de psychologische wetenschappen die gewoonlijk verhalend 
worden uitgedrukt, ben ik het eens met recente pogingen om psychologen kennis te laten maken met 
geformaliseerde theorieën.  

Voordeel: weten welke gegevens worden verwacht op basis van een specifieke theorie. Een formeel of 
computationeel model maakt het mogelijk om gegevens onder een theorie te simuleren en maakt de 
vergelijking van dergelijke theorie-geïmpliceerde gegevens met werkelijke gegevens mogelijk 

Formele modellen kunnen nuttig zijn en hulpmiddelen bieden om helder te denken, verklaringen te evalueren, 
theorieontwikkeling te informeren, meting te informeren en samenwerking en integratie te vergemakkelijken. 
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7.5 CONCLUSIE 

Hoe kunnen psychologen betere theoretici en modelbouwers worden? Conway et al. stelt voor dat 
psychologen betere training krijgen op 4 gebieden: onderzoekstechnieken en methoden, gegevensdiagnose, 
wetenschapsfilosofie en theoretische ψ. Gelijkaardig, suggereert Smaldino dat betere training in statistische 
modellering en een stevige greep van wetenschapsfilosofie zal helpen om sommige problemen, waar het veld 
mee geconfronteerd wordt, te overkomen.  

Meehl: “Onvermogen om wiskundig te denken bij psychologen behalve op specifieke gebieden, is soms zo graf 
dat het beschamend is voor een bekende met kwantitatieve verfijning in andere wetenschappen.” 

Hier is het probleem: ψ is een inherent interdisciplinair veld en academische posities gaan gepaard met een 
overweldigende hoeveelheid verwachtingen. Verwachte academische vaardigheden, expertise en diensten die 
ik heb verzameld uit vacaturen, richtlijnen voor universitaire promotie, subsidierichtlijnen en workshops over 
loopbaanontwikkeling in mijn vakgebied omvatten:  

- Onderwijs en leerlingebegeleiding 
- Klinische expertise 
- Inhoudelijke expertise in de respectievelijke interessegebieden 
- Empirische expertise, bv. hoe om experimenten uit te voeren in laboratoria of klinische proeven uit te 

voeren 
- Meetexpertise, bv. hoe taakgebaseerde metingen of neuroimaging-gegevens verzameld kunnen 

worden 
- Expertise in geavanceerde data-analysetechnieken 
- Expertise in ten minste één programmeertaal zoals Python 
- Wetenschappelijke dienstverlening, zoals het beoordelen van papers en beurzen evenals redactionele 

diensten voor wetenschappelijke tijdschriften 
- Universitaire dienst, inclusief deelname aan commissies 
- Het aanvragen van subsidies 
- Wetenschapscommunicatie 

® Deze lijst is verre van compleet 

Als we nog meer training in wiskunde, modelbouwen en filosofie toevoegen, vraag ik me af of we niet te veel 
vragen van psychologen. Ik zie 3 oplossingen: 

1. We moeten overwegen om onderwijs te schrappen om plaats te maken voor het soort training dat 
Conway et al. en Smaldino suggereren. 

2. We moeten psychologen de mogelijkheid bieden om experts te worden in theoretische ψ. 
Theoretische biologen/economen/filosofen zijn meestal ook geen experts in metingen en 
experimenteel onderzoek. 

3. Onthoud dat bijna elk topic dat wordt aangepakt door onderzoekers in het veld van de ψ wordt ook 
aan gewerkt door onderzoekers in antropologie, sociologie, politieke wetenschappen, economie, 
sommunicatie, biologie, neurowetenschap of computerwetenschap. Wetenschap is een team sport en 
psychologen hebben niet alle expertise nodig om sterk interdisciplinair werk uit te voeren. 

Dezelfde taal spreken over disciplines heen vergemakkelijkt interdisciplinair onderzoek. Formele modellen 
bieden een dergelijke taal. 
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8 PSYCHOTHERAPIE: DE HUMANISTISCHE (EN EFFECTIEVE) BEHANDELING  

Psychotherapie is een opmerkelijk effectieve geneeswijze. Maar de mechanismen waarmee psychotherapie 
verandering veroorzaakt zijn niet goed begrepen. In een poging om de mechanismen van verandering te 
begrijpen, vergelijk ik psychotherapie met verschillende andere geneeswijzen, ik benadruk op welke manier de 
psychologische processen die psychotherapie van andere geneeswijzen onderscheidt van cruciaal belang zijn 
om te begrijpen  hoe verandering optreedt.  

 

8.1 GENEZINGSPRAKTIJKEN CLASSIFICEREN 

Een cruciale stap om een fenomeen te begrijpen is wetenschappelijke categorisatie. Categorisatie op basis van 
essentiële in plaats van overbodige kenmerken. Door bespreking van 6 voorbeelden van menselijke 
veranderingen, worden de kenmerken van psychotherapie die belangrijk worden geacht duidelijk. 

Peter, Native American, depressief en alcoholmisbruik, af en toe zelfmoordgedachten. Komt jeugdvriend tegen 
en komt in contact met traditional healer die kwaadaardige geesten verwijdert. Problemen verdwijnen en hij 
gaat terug werken. 

Susan, ervaart acute pijn in darmen gedurende de dag, arts voert onderzoek uit, diagnose: maagzweer, 
antibioticakuur en symptomen verminderen, na beëindigen van kuur is laboratoriumonderzoek negatief. 

Serena, komt bij psycholoog omdat ze lijdt aan chronische angst op vele aspecten van haar leven, heeft 
symptomen van depressie en heeft gebrek aan romantische en intieme relaties, diagnose: gegeneraliseerde 
angststoornis, therapeut onderzoekt dood van vader en moeders vele vriendjes, dit helpt haar gevoelens 
verwerken en onderdrukt verdriet uitdrukken, symptomen verminderen gradueel 

Wilhelm, recreatieve drugs, alcohol, snowboarden en vrouwen, voelt zich steeds eenzamer, gaat met vriendin 
naar kerk, na kerkbezoek maakt hij het uit met vriendin en zoekt troost bij aanwezigen in de kerk, inclusief 
predikant, daarna: wedergeboren en wordt evangelische christen 

James, voelt zich lusteloos en slaapt 10-12u per dag, aanwezigheid op werk is grillig, vermijdt situaties die hij 
stressvol vindt en heeft geen interesse meer in activiteiten waar hij voorheen van genoot, diagnose van 
internist: depressie wordt veroorzaakt door chemische onbalans in hersenen en schrijft SSRI voor, 2 weken later: 
meer energie in plezier in verschillende activiteiten 

Patt, symptomen van PTSS als gevolg van militaire dienst, psycholoog raadt CGT aan, inclusief relaxatie, 
cognitieve herstructurering en langdurige blootstelling, na 20 sessies: symptomen verminderen en voldoet niet 
langer aan criteria van PTSS 

 

8.1.1 VERKLARINGSSYSTEMEN 

3 systemen betrokken in 6 behandeling: biologisch, psychologisch en religieus/spiritueel 

Biologische basis medische behandeling: antibiotica en antidepressiva 
Filosofische basis van geneeskunde: materialisme 

Om ‘erkend’ te worden als voordelige medische praktijk moeten medische interventies verder gaan dan wat 
bereikt kan worden met hoop, verwachtingen of de relatie met de heler, dwz dat de behandeling aantoont 
effectiever te zijn dan placebo. 
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CBT en ervaringsgerichte behandeling vertrouwen op 
psychologische verklaringen en zouden worden geclassificeerd 
als psychotherapieën. De specifieke psychologische 
verklaringen van deze 2 behandelingen zijn natuurlijk 
verschillend. De verklaringssystemen van de 3 belangrijkste 
krachten in psychotherapie -psychodynamisch, gedragsmatig 
en humanistisch – bieden drastisch verschillende 
psychologische verklaringen voor verschillende stoornissen. De 
variabiliteit in psychologische verklaringen heeft geleid tot een 
overvloed aan psychotherapieën.  
Kenmerk klasse van behandelingen gebaseerd op 
psychologische verklaringen: verscheidenheid aan verklaringen 
van dezelfde stoornis en verschillende behandelingen  
« 
Kenmerk klassen van behandelingen gebaseerd op biologische 
verklaringen: modale verklaringen van een stoornis en klein aantal behandelingen 

De basis van bovennatuurlijke, religieuze en spirituele behandelingen lijkt in eerste instantie orthogonaal te 
staan op de empirische fundamenten van wetenschap.  

 

8.1.2 WETENSCHAPPELIJKE VALIDITEIT 

Andere classificatie: op basis van wetenschappelijke validiteit van behandeling, die gebruikt maakt van de 
principes van het medische model.  
Wetenschappelijke validiteit in geneeskunde berust op empirische demonstratie van materialisme: er moet 
worden aangetoond dat de stoffen en procedures gunstig zijn vanwege hun directe effecten op de fysiologie en 
anatomie van de patiënt. De term ‘specificiteit’ wordt gebruikt om aan te geven dat een behandeling werkt via 
de veronderstelde biologische mechanismen. Het vestigen van specificiteit werd mogelijk gemaakt door de 
ontwikkeling in het midden van de 20ste eeuw: gerandomiseerde dubbelblinde-placebo-controlegroepontwerp. 
Met betrekking tot medische behandelingen vereist de wetenschappelijke methode het vaststellen van 
biologische mechanismen van een aandoening en het aantonen in een klinische proef dat het toedienen van 
een stof om de aandoening te genezen effecten heeft die toegeschreven kunnen worden aan specifieke 
ingrediënten. 

 De wetenschappelijke validiteit ven verschillende psychotherapieën brengt enkele netelige kwesties naar 
boven. Er is beweerd dat psychotherapie een mengelmoes (amalgaam) is van behandelingen, waarvan 
sommigen voldoen aan de criteria om wetenschappelijk genoemd te worden en anderen niet. 
° Barlow: onderscheid tussen 2 gesprekstherapieën: psychologische behandelingen en generieke 
psychotherapie 

- Psychologische behandelingen, gebaseerd op kenmerken gevonden in een verscheidenheid aan 
behandelingen, waaronder de ‘therapeutische alliantie’, de inductie van positieve verwachting van 
verandering en remoralisatie bevatten belangrijke specifieke psychologische procedures gericht op de 
psychopathologie die voorhanden is. 
Psychologische behandelingen gebruikt het gesprek en de context van therapie als middel en levert 
ingrediënten die aantoonbaar psychologische tekorten verhelpen en produceert observeerbare 
voordelen. 
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- Generieke psychotherapie: behandelingen zonder specifieke psychologische procedures. Generieke 
psychotherapie veroorzaakt veranderingen door hoop te creëren, remoralisatie en verwachtingen en 
overtuigingen te veranderen. 

Omdat CGT voor PTSS gebaseerd is op psychologische principes en in verschillende klinische onderzoeken 
aangetoond is dat het effectief is, kan gesteld worden dat het behoort tot de categorie met wetenschappelijk 
valide behandelingen. Echter, velen beweren dat ervaringsgerichte behandeling van angststoornis niet zou 
voldoen aan de criteria omdat deze behandeling niet gemanualiseerd is, niet effectief is gebleken in klinische 
onderzoeken en niet rust op canonieke psychologische theorie en onderzoek. 

Vanuit wetenschappelijk perspectief worden veranderingen bereikt door religieuze of culturele praktijken 
meestal afgewezen. Je zou kunnen stellen dat de verandering niet aanwezig was in die zin dat het werd gemeld 
door behandelaar of cliënt maar niet wetenschappelijk gedocumenteerd is. Alternatieve verklaring: de 
verandering was palliatief (gericht op bestrijden van pijn) omdat de cliënt zich beter voelt maar de 
onderliggende pathologie (biologisch of psychologisch) blijft onveranderd. Ten slotte, als verandering 
gedocumenteerd wordt, kan dit toegeschreven worden aan het placebo-effect. In dit opzicht zou 
ervaringsgerichte behandeling van angststoornissen geclassificeerd worden in de religieuze/spirituele/culturele 
behandelingen, omdat de behandeling niet voldoet aan de criteria die noodzakelijk zijn om benoemd te 
worden als wetenschappelijk valide.  

 

8.1.3 MEDISCHE VS CONTEXTUELE MODELLEN 

° Frank: ander classificatieschema, waarin psychotherapie wordt beschouwd als culturele geneeswijze eerder 
dan medische behandeling. Genezingspraktijken omvatten een emotioneel geladen en vertrouwelijke relatie 
met de genezer, de setting, een rationaal of conceptueel schema en procedures waarin zowel de genezer als de 
patiënt in gelooft en die een actieve deelname en positieve verwachtingen voor verandering vereisen. Volgens 
dit perspectief zijn deze aspecten van genezingspraktijken de kritieke ingrediënten van een behandeling « in 
de geneeskunde is dit het direct effect van het geneesmiddel op ons biologisch systeem. Wat de 
genezingspraktijken in de laatste categorie gemeenschappelijk hebben is dat ze ingebed lijken in een culturele 
context, vertrouwen op de interactie tussen de genezen en de ontvanger van de behandeling en dat ze een 
interpretatie van gebeurtenissen en hun betekenis vereisen. 

 

8.1.4 WAAR PAST PSYCHOTHERAPIE? 

Praktijk van psychotherapie (2 soortgenoten gaan op verbale/symbolische wijze een interactie aan met de 
bedoeling om te genezen) is uniek aan de mens, dus kan niet gebruikt wordt op niet-mensen. Van hieruit 
bekeken zou je kunne stellen dat psychotherapie (heel dicht) aanleunt bij verschillende religieuze en culturele 
praktijken. Psychotherapeuten gebruiken de taal en onderzoeksinstrumenten van de geneeskunde en 
wetenschap, maar gebruiken behandelingsprocedures die mogelijk afhankelijk zijn van dezelfde psychologische 
machinerie als religieuze/spirituele/cultureel inheemse interventies. Hier wordt gesteld dat: het 
veranderingsproces in psychotherapie voor een groot deel plaatsvindt door de context van de menselijke 
interactie tussen therapeut en patiënt die op een manier gebeurt die consistent is met theorie en onderzoek in 
culturele, antropologie, evolutionaire ψ en aanverwante disciplines en dus wetenschappelijk is.  
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8.2 DE HUMANISCTISCHE ASPECTEN VAN HET CONTEXTUELE MODEL 

8.2.1 MENSELIJKE VERMOGEN EN PSYCHOTHERAPIE 

Het menselijk brein is niet enkel een meer geavanceerde computer dan die van niet-mensen. Het onderscheid 
tussen mensen en dieren gaat verder dan het idee dat de menselijke hersenen meer opslag, snellere 
processors en geavanceerdere circuits hebben, die kunnen worden toegepast op meerdere en complexere 
taken. Het menselijk brein evolueerde met specifieke neigingen die specifieke logica’s en bepaalde 
overdraagbare adaptieve voordelen bevatten. Een aantal van deze vermogens zijn nauw betrokken bij het 
proces van psychotherapie en kunnen op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de voordelen 
ervaren door de patiënt. 

Een van de specifieke sterke punten van het menselijk brein houdt verband met het interpreteren van 
gebeurtenissen, het construeren van verklaringen en het toekennen van causaliteit.  
° Sir William Osler: het verlangen om medicijnen te nemen is het kenmerk dat ons onderscheid van mede-
schepsels. 
Het vroegste portret van een arts: Cro-Magnon-tijd, 20.000 v. Chr., gehoornd, met staart, behaard, dierachtige 
verschijning. 

Onmogelijk om historische beschaving te identificeren waarin medicijnen, rituelen en genezers geen centraal 
aspect van de cultuur waren. De praktijken en hun verklaringen werden bepaald door de heersende tijdsgeest 
van de samenleving. vb. Volgens Pythagoreërs bestond materie uit 4 elementen (water, aarde, vuur en lucht), 
analoog bestond lichaam uit 5 lichaamsvochten (bloed, slijm, gele gal en zwarte gal). Persoonlijkheid was 
manifestatie van mengsels van lichaamsvochten, gezond zijn betekende een evenwicht en ziekte was 
onevenwicht. 

Tweede kenmerk van ontwikkelend menselijk brein: vermogen om sociale netwerken en taalgebruik ui te 
breiden om die netwerken te beheren. 
Functies taal: informatie overbrengen, anderen beïnvloeden en gemeenschappen vormen 
~ Psychotherapie is niet enkel het voertuig voor levering van psychologische ingrediënten, maar is een zeer 
verstrengeld systeem dat taal gebruikt om de interpretatie van de wereld door de patiënt de (re)construeren. 

Derde aspect: neiging om conclusies te trekken over de interne toestand van anderen. In het bijzonder hun 
doelen, verlangens, motivaties en overtuigingen. Deze neiging (vaak aangeduid als theory of mind of volksψ) is 
de beschrijving en verklaring van een persoon over mentale functie. Met deze beschrijving kunnen mensen 
voorspellingen doen over anderen, onderscheid maken tussen roofdier en prooi en adaptieve sociale groepen 
creëren.  

°Boyer en Barrett: De intuïtieve ontologie van het menselijk brein is filosofisch incorrect. 
     Maw: de verklaringen van het geestelijk functioneren van een leek verschilt van de 
                 verklaringen van de wetenschappelijke ψ 

 

8.2.2 HET VERANDERINGSPROCES 

Patiënten komen naar therapie omdat hun problemen hardnekkig en lastig zijn. Hun verklaringen voor 
problemen zijn niet adaptief. De onaangepaste verklaring van de patiënt heeft meestal 2 kenmerken: 

1. Volgens de uitleg van de patiënt lijken de problemen onvermijdelijk of, indien niet onvermijdelijk, 
hebben ze zo’n grote kans op voorkomen dat de angst voor problemen al problematisch is. 
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2. Door de waarschijnlijkheid van aanhoudende problemen voelt de patiënt zich gedemoraliseerd en zal 
hij/zij de neiging hebben om inactief te zijn met betrekking tot zijn/haar problemen. 

Essentieel aspect van psychotherapie is dat de patiënt een nieuwe, meer adaptieve verklaring heeft verworven. 
Het middel van deze verwerving is de verbale interactie tussen therapeut en patiënt.  

Verschillende kritische aspecten bij verkrijgen van functionele verklaring van iemand problemen: 

- Een door een genezer verstrekte verklaring wordt verwacht in elke genezingspraktijk.  
vb. Patiënt die naar arts gaat voor maagzweer zal niet bevredigd zijn met een behandeling zonder 
uitleg. Analoog verwachten psychotherapiepatiënten een verklaring voor hun problemen. 
° Yalom: Het onverklaarbare – vooral het angstige onverklaarbare – kan niet lang getolereerd worden. 
In Alle culturen proberen chaos en bedreigende situaties te begrijpen (door wetenschappelijke of 
religieuze verklaringen). Een van onze belangrijkste methoden is door middel van taal. Een naam geven 
aan chaotische, onhandelbare krachten geeft ons een gevoel van beheersing of controle.  

- Uitleg wordt gegeven in context van een behandeling. Oorspronkelijke verklaring van de patiënt 
creëert de verwachting dat actie de angst niet zou verlichten « Een functionele verklaring die het 
behandelingsprotocol volgt creëert de verwachting dat de problemen van de patiënt niet 
onvermijdelijk zijn en dus op te lossen zijn. Dit proces kan op verschillende manieren 
geconceptualiseerd worden, met betrekking op: constructen remoralisatie, respons verwachtingen, 
uitkomstverwachtingen en self-efficacy. 

Psychotherapeutische behandelingen leiden er gewoonlijk toe dat patiënten deelnamen aan nuttige 
activiteiten, zoals positiever denken over hun wereld, hun sociale netwerken uitbreiden, effectiever 
communiceren etc. De behandelingen omvatten doorgaans ook primaire processen zoals conditionering, 
bekrachtiging en modellering. Echter, het kritische kenmerk van de behandeling is dat het consistent is met de 
verworven verklaring en dat het leidt tot adaptieve responsen.  

Gevolg van de centrale rol van uitleg en behandeling bij psychotherapie is dat elke gespreksbehandeling zonder 
deze 2 kritische elementen geen bonafide psychotherapie is. Een kritische overweging is die van de ‘waarheid’ 
van de uitleg. De waarheid van de verklaring is onbelangrijk voor de uitkomst van psychotherapie. De kracht 
van de behandeling ligt bij de patiënt die de verklaring accepteert en niet of de verklaring ‘wetenschappelijk’ 
correct is. Cruciaal voor psychotherapie is het begrijpen van de verklaring van de patiënt (de volkspsychologie 
van de patiënt) en deze aanpassen om meer adaptief te zijn. 

 

8.2.3 ONDERZOEKSONDERSTEUNING 

WERKT PSYCHOTHERPAIE? 

° Shapiro en Shapiro: meeste behandelingen die door de eeuwen heen werden aangeboden waren niet meer 
dan  
           placebo’s. 
Hoewel deze behandelingen voldoende zijn geweest om in ieder geval niet te vernietigen, is er geen reden om 
aan te nemen dat psychotherapie, zoals geconceptualiseerd in het contextuele model, de natuurlijke historie 
van een stoornis zou kunnen veranderen. 

° Eysenck: psychotherapie is niet enkel ineffectief, maar ook schadelijk. 
20 jaar later: ° Smith en Glass: meta-analyse psychotherapie vs geen behandeling ® ES = 0.80 
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ZIJN SOMMIGE PSYCHOTHERAPIEËN KRACHTIGER DAN ANDERE? 

Eysencks bewijs m.b.t. de effectiviteit van psychotherapie werd gepresenteerd in de context van: een poging 
om aan te tonen dat behandelingen gebaseerd op wetenschappelijke ψ superieur waren aan behandelingen op 
basis van mentalistische, niet-observeerbare constructen, zoals psychoanalytische behandelingen. « Smith en 
Glass hun meta-analyse: als bepaalde verstorende variabelen gecontroleerd werden, was een geen significant 
verschil tussen behandelingen.  

De algemene gelijkwaardigheid, vaak dodo bird effect genoemd, komt goed overeen met het idee dat het de 
acceptatie is van de adaptieve verklaring die kritisch is, in plaats van de absolute waarheid van de 
psychologische verklaring. 

Onderzoek naar PTSS is leerzaam. Omdat PTSS is aandoening die kan toegeschreven worden aan (reeks van) 
gebeurtenis(sen), lijkt het erop dat een behandeling gebaseerd op ween wetenschappelijke psychologische 
verklaring makkelijk toegankelijk zou zijn. ° Foa et al.: behandelprotocol ontwikkeld met cognitieve 
herstructurering, langdurige imaginaire blootstelling en in vivo blootstelling ® behandeling behoorlijk effectief 
MAAR eye-movement desensitization and reprocessing (EMDR), cognitieve therapie zonder blootstelling, 
hypnotherapie, psychodynamische therapie en present-centered therapy (PCT) zijn ook effectief gebleken. 
Hoe kunnen zoveel radicaal verschillende behandelingen ongeveer even effectief zijn? 

° Foa et al.: controle groep gelabeld als ‘ondersteunende begeleiding’: patiënten werd een algemene 
probleem- 
        oplossende techniek aangeleerd. Therapeut speelde een indirecte en onvoorwaardelijke steun.  
         Huiswerk = dagboek bijhouden met dagelijkse problemen en pogingen om probleem op te lossen. 
         ® Patiënten in controle groep werden beter, vermindering in PTSS-symptomen was significant  
               minder dan die in de 2 behandelingsgroepen. 

PCT ontworpen om de veronderstelde actieve ingrediënten van CGT weg te laten.  
° McDonagh: PCT en CGT waren superieur aan controlegroepen en PCT en CGT waren over het algemeen  
           gelijkwaardig in termen van uitkomsten. 

Conclusie: wanneer een behandeling begint te kijken op iets therapeutisch, produceert het effecten die  
       vergelijkbaar zijn met wat beschouwd wordt als de gouden standaard voor de behandeling van 
PTSS. 
PCT is opzettelijk ontworpen om de specifieke ingrediënten weg te laten die beschouwd worden als essentieel 
voor de behandeling van PTSS. Toch wordt het goed ontvangen door patiënten en leverde het vergelijkbare 
voordelen op met CGT. 

 

WAT IS DE EVUDENTIE VOOR SPECIFIEKE PSYCHOLOGISCHE PROCESSEN EN HUN 
HERSTEL? 

Geneeskunde: specificiteit op 2 complementaire manieren vastgesteld: 

- Een stof dat een ingrediënt bevat waarvan verondersteld wordt dat het een biologisch aspect van de 
patiënt verandert, kan worden aangetoond dat het een voorspeld effect produceert in vergelijking 
met een placebo in een dubbelblind gerandomiseerd placebo-controlegroep-experiment. 

- Enige variatie van de volgende prototypische systeem-specifieke sequentie moet worden vastgesteld: 
o Een biologische verklaring voor een ziekte, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, is 

vastgesteld. 



 

 64 

o Een behandeling is ontworpen of een stof is verondersteld om het biologische tekort te 
herstellen. 

o Toediening van een stof verandert aantoonbaar de biologie van de patiënt op de verwachte 
manier, en andere stoffen doen dat niet. 

o De verandering in de biologie herstelt de ziekte. 

Beste experimentele ontwerp om specificiteit vast te stellen is ontmantelingsontwerp: 1 of 2 actieve 
ingrediënten worden verwijderd, er blijft een legitieme, maar gedegradeerde behandeling over. 

° Ahn en Wampold: meta-analyse: geen bewijs dat verwijderen van essentieel ingrediënt van een behandeling  
                          het resultaat verzwakt of dat ingrediënt aan behandeling toevoegen leidt tot 
     verbeterde resultaten. 

 

ZIJN BETROKKENHEID BIJ THERAPIE, VORMING VAN DE ALLIANTIE EN DE THERAPEUT 
CRUCIAAL VOOR SUCCESVOLLE THERAPIE? 

Verschillende pre-therapiefactoren leiden tot betrokkenheid bij het therapeutische proces, waaronder de 
voorkeur van de patiënt voor de behandeling en de verwachtingen over verbeteringen, wat het idee dat de 
acceptatie van de therapeutische grondgedachte cruciaal is, ondersteunt. De consistente bevinding dat de 
werkalliantie, die een maat is voor zowel relatie als samenwerking, gerelateerd is aan uitkomt, suggereert dat 
succesvolle therapie vertrouwt op de acceptatie van de therapeut als vertrouwenspersoon die zal handelen in 
het belang van de patiënt. 

Er is steeds meer evidentie dat het de therapeut is die verantwoordelijk is voor de therapeutische verandering, 
en niet de behandeling. Het is niet welke ingrediënten worden geleverd dat cruciaal is, maar wel hoe ze 
worden afgeleverd. ° Norcross: interpersoonlijke aspecten van psychotherapie, gecreëerd door de therapeut, 
zijn betrouwbaar gerelateerd aan de uitkomt. 

 

WAT KUNNEN WE LEREN VAN PLACEBO-ONDERZOEK? 

Placebo-reactie lijkt een unieke menselijke reactie te zijn, gecreëerd in een culturele context, vaak in interactie 
met machtige anderen (artsen of onderzoekers), door proefpersonen die gaan geloven dat de stoffen of 
manipulaties effectief zullen zijn. Het lijkt erop dat de werkzaamheid van veel medische behandelingen 
grotendeels te wijten is aan placebo-effecten.  

 

8.3 CONCLUSIES 

° Messer: “De dubbele erfenis van de psychologie”: heeft de discipline vaak verdeeld: 

- Wetenschappers hebben vaak ontdekt dat de toepassingen van ψ niet bijzonder wetenschappelijk 
zijn. 

- Humanistische aspecten van psychotherapie heeft waargenomen dat wetenschappelijk onderzoek 
gericht is op de aspecten van therapie die niet relevant zijn voor de essentie van het streven. 

Hoewel er al sinds het begin van de menselijke soort geneeswijzen bestaan, is de werkzaamheid van bijna al 
deze praktijken niet onderworpen aan wat als een wetenschappelijke test zou beschouwd worden.  
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De moderne geneeskunde is voortgekomen uit de veelheid van genezingspraktijken als de wetenschappelijke 
toepassing van biologische kennis om ziekten te genezen en te voorkomen, de sterfte te verminderen het leven 
te verlengen. 

De ontwikkeling van gerandomiseerde controle-groep-ontwerpen maakt de demonstratie mogelijk dat de 
chemische ingrediënten van medicijnen effecten produceren die verder gaan dan die welke door de geest 
worden gecreëerd en de werkzaamheid en specificiteit van deze stoffen vaststellen. 
De toepassing van deze ontwerpen door klinische wetenschappers heeft aangetoond dat psychotherapie 
opmerkelijk effectief is, even effectief of zelfs effectiever dan veel gevestigde medische praktijken. 

Degenen die geïnteresseerd zijn in de humanistische aspecten van de psychotherapie hebben de neiging zich te 
concentreren op de interpersoonlijke relatie tussen therapeut en patiënt. 

De humanistische en de wetenschappelijke aspecten hoeven niet tegenover elkaar te staan. De missie van de 
wetenschap is: uitleggen, ontdekken en begrijpen. Het is tijd voor wetenschap om toegepast te worden op de 
humanistische aspecten van psychotherapie om de ingewikkelde aard van een opmerkelijk effectieve 
genezingspraktijk beter te begrijpen. 

 

9 EEN CONCEPTUELE EN METHODOLOGISCHE ANALYSE VAN DE NIET-SPECIFIEKE 
ARGUMENTEN 

Het gebied van psychotherapie is de afgelopen decennia enorm gegroeid naarmate het aantal verschillende 
soorten therapie als paddenstoelen uit de grond is geschoten. Een paar belangrijke stromingen hebben 
honderden verschillende variaties van psychotherapieën voortgebracht, elk gebouwd op fundamenten die vaak 
vergelijkbaar zijn, maar op zijn minst aantoonbaar onderscheidend zijn. Gezien het aantal opties waarmee 
patiënten nu geconfronteerd worden bij het kiezen van een behandeling, en de toenemende invloed van 
managed care, is er veel aandacht besteed aan onderzoek naar de comparatieve voordelen van deze 
verschillende behandelingen. 

Een benadering van de mogelijkheid dat therapieën die lijken te verschillen in theorie en uitvoering, maar toch 
vergelijkbare voordelen opleveren, is om factoren in overweging te nemen die alle psychotherapieën gemeen 
hebben. Er is geopperd dat het belangrijkste voordeel van psychotherapie in de eerste plaats het gevolg kan 
zijn van dergelijke niet-specifieke factoren. Niet-specifieke elementen in psychotherapie verwijzen naar 
behandelingselementen die in vrijwel alle therapeutische interventies voorkomen. Er wordt gezegd dat ze een 
helende omgeving, educatie, een behandelreden, verwachtingen van verbetering, een behandelritueel en de 
therapeutische relatie omvatten. ° Frank: alle psychotherapieën hebben verschillende niet-specifieke factoren 
gemeenschappelijk, terwijl elk zijn eigen specifieke factoren kan hebben. 

Twee belangrijke onderzoeksgebieden zijn gebruikt als bewijs dat niet-specifieke factoren de primaire 
mechanismen van verandering in psychotherapie zijn. Het bewijs van uitkomstequivalentie tussen twee of 
meer psychotherapieën is gebruikt om de conclusie te ondersteunen dat therapieën werken via niet-specifieke 
middelen. Een invloedrijk antwoord op pogingen om superieure behandelmethoden te onderscheiden, was het 
uitspreken van het dodo-bird-effect. De tweede onderzoekslijn die wordt gebruikt ter ondersteuning van de 
potentie van niet-specifieke elementen in psychotherapie is die van therapeutische alliantie. Het bewijs dat is 
aangevoerd ter ondersteuning van deze twee soorten claims heeft velen ertoe gebracht te concluderen dat 
niet-specifieke factoren grotendeels verantwoordelijk zijn voor therapeutische verandering en dat specifieke 
therapeutische technieken weinig of geen effect hebben op een succesvolle therapie. 

 



 

 66 

9.1 HET DODO-BIRD DILEMMA 

Misschien wel het meest geciteerde bewijs voor de stelling dat specifieke therapieën relatief onbelangrijk zijn, 
komt uit wereldwijde meta-analyses, te beginnen met het werk van Smith en Glass, waarin vragen de vorm 
hebben: "Is therapie A superieur aan therapie B?" Men is het er nu algemeen over eens dat het een vergissing 
is om te vragen of een bepaalde therapieschool gemiddeld superieur is aan een andere therapieschool of voor 
alle stoornissen. Zo'n vraag stellen is hetzelfde als vragen of insuline of een antibioticum beter is, zonder te 
weten voor welke aandoening deze behandelingen moeten worden gegeven. Wanneer zulke 
ongedifferentieerde vragen worden gesteld, komen de resultaten noodzakelijkerwijs in het gedrang en 
bovendien kunnen onderzoekers ertoe worden gebracht te geloven dat het dodo-bird-effect van toepassing is 
op de meeste of alle psychotherapieën onder de meeste of alle omstandigheden. Als alternatief moeten 
onderzoekers beginnen met een probleem en vragen hoe behandelingen zich verhouden tot hun effectiviteit 
voor dat probleem. Wanneer de vraag op deze manier is benaderd, zijn er in de literatuur over uitkomsten van 
psychotherapie ten minste twee patronen van bevindingen naar voren gekomen. 

 

9.1.1 WANNEER DE ENE PSYCHOTHERAPIE DE RACE WINT TEGEN DE ANDERE 
PSYCHOTHERAPIE 

Ter ondersteuning van het argument dat psychotherapieën via niet-specifieke middelen werken, hebben 
sommige onderzoekers beweerd dat er weinig bewijs is van superieure behandelingseffecten voor welke vorm 
van psychotherapie dan ook voor welke stoornis dan ook. Hoewel er in de literatuur bewijs is gevonden voor 
uitkomstequivalentie, is het niet waar dat er geen superioriteit is vastgesteld. Er zijn inderdaad veel gevallen uit 
vergelijkende uitkomststudies die aantonen dat een bepaalde behandeling effectiever is dan een andere 
behandeling voor een specifieke aandoening. Er zijn in de literatuur ten minste vier combinaties van 
psychotherapie-stoornis waarvoor dergelijke 'werkzame en specifieke' behandelingen zijn geïdentificeerd: 

OCD: exposure en responspreventie is efficiënte behandeling  
Paniekstoornis: cognitieve therapiepakket blijkt effectiever dan toegepaste ontspanningstherapie 
PTSS: blootstellingstherapie is effectiever dan een reeks niet op blootstelling gebaseerde behandelingen,  
           waaronder ‘algemene counseling’ en ‘conventionele therapie’. Zowel exposure-therapie als stress- 
           inoculatietraining blijken effectiever dan ondersteunende counseling. 
Sociale fobieën: CGT is effectiever dan educatieve steungroep 

Voor zover een dergelijke specificiteit wordt gevonden in onderzoek naar deze behandelingen voor deze 
aandoeningen, kunnen we zeggen dat onderzoekers en clinici een psychotherapie kennen die effectiever is dan 
een of andere alternatieve, plausibele psychotherapie. 

 

9.1.2 WANNEER DE RACE TUSSEN 2 PSYCHOTHERAPIEËN TOT EEN "GELIJKSPEL" 
WORDT VERKLAARD 

Een ander patroon dat men in de literatuur over psychotherapie-uitkomsten aantreft, is dat twee of meer 
psychotherapieën in een bepaalde populatie een gelijkwaardig voordeel lijken te hebben. Bijvoorbeeld in twee 
afzonderlijke onderzoeken, zowel Williams en Falbo als Bouchard et al. vond geen verschil in de effectiviteit 
van cognitieve therapie vs op prestaties gebaseerde blootstelling bij de behandeling van paniekstoornis. 

Een ander voorbeeld komt uit de depressieliteratuur, waar interpersoonlijke therapie en cognitieve therapie als 
effectieve behandelingen worden beschouwd. Hoewel er slechts één belangrijke vergelijking van deze 
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behandelingen is geweest, heeft elk het goed gedaan in vergelijking met andere behandelingen, zodat ze elk als 
‘effectief’ worden beschouwd. behandelingen. Het is gebruikelijk dat literatuurrecensenten de schijnbare 
gelijkwaardigheid van twee of meer therapieën in dergelijke gevallen beschouwen als bewijs voor de opvatting 
dat de gelijkwaardig effectieve therapieën verandering teweegbrengen door (dezelfde) niet-specifieke 
factoren. De implicatie van deze opvatting is dat wanneer de beoefenaars van elk systeem specifieke 
technieken en procedures toepassen waarover ze hebben gelezen in handleidingen of waarover ze hebben 
geleerd in workshops of afstudeerprogramma's, ze slechts (en onbewust) met de hand zwaaien. Dat wil zeggen 
dat zowel behandelontwikkelaars als clinici voor de gek worden gehouden door te denken dat de 
therapeutische strategieën die ze zo serieus nemen belangrijk zijn in het veranderingsproces, terwijl ze in feite 
slechts opvulling zijn. Het is natuurlijk mogelijk dat deze opvatting juist is. Wanneer is aangetoond dat twee 
therapieën gelijkwaardig zijn bij de behandeling van dezelfde aandoening onder vergelijkbare omstandigheden, 
kan de uitkomst alleen of voornamelijk worden bepaald door elementen van de genezer-patiëntrelatie, de 
verwachtingen van de patiënt of een andere factor die tussen de twee behandelingen wordt gedeeld. 

Het is echter op zijn minst een logische mogelijkheid dat de twee behandelingen elk via specifieke (en 
verschillende) middelen werken om symptoomverandering teweeg te brengen. Dit zou waar zijn als de 
ontwikkelaars van deze psychotherapeutische systemen elk een duidelijk inzicht hadden in de aard van de 
pathologie die ze probeerden te begrijpen, en ook een onderscheidend middel om het te corrigeren. 
Verschillende maar even effectieve behandelmethoden worden vaak gezien in de geneeskunde, maar 
patiënten en artsen concluderen niet dat verschillende medische interventies die even effectief zijn voor 
dezelfde aandoening op dezelfde niet-specifieke manier werken. 

Een voorbeeld dat nog dichter bij huis ligt, komt uit de literatuur over vergelijkende resultaten tussen 
psychotherapie en medicijnen. Voor verschillende diagnostische problemen, waaronder sociale fobie en 
paniekstoornis, is aangetoond dat zowel een psychotherapie als een medicijn effectief is. Als de 
gelijkwaardigheid in uitkomsten tussen twee psychotherapieën voldoende is om de hypothese te 
ondersteunen dat ze via (dezelfde) niet-specifieke middelen werken, zou daaruit volgen dat psychotherapieën 
en gelijkwaardige effectieve medicijnen ook via (dezelfde) niet-specifieke mechanismen werken. Hoewel het 
waarschijnlijk is dat sommige effecten van psychotherapeutische en farmacotherapeutische therapieën 
voortkomen uit niet-specifieke eigenschappen (cf. het placebo-effect), is het redelijke vermoeden dat, voor 
zover een geneesmiddel beter presteert dan een placebo, dat ten minste een deel van het medicatievoordeel 
voortkomt uit de specifieke actie van de medicijnen. Evenzo vloeit een deel van het psychotherapeutische 
voordeel voort uit therapeutische activiteiten die specifiek zijn voor de psychotherapieën en niet worden 
geleverd in de medicamenteuze behandelingen. 

De literatuur kan tot op heden geen genoegen nemen met mogelijke verklaringen voor uitkomstequivalentie. 
Het is mogelijk dat wanneer twee behandelingen dezelfde mate van verandering bewerkstelligen, deze 
verandering het gevolg is van niet-specifieke factoren. Het is ook zeer aannemelijk dat de verandering het 
gevolg is van verschillende specifieke factoren. Verder onderzoek moet nog worden gedaan om onderscheid te 
maken tussen deze (en mogelijk andere) hypothesen. In de tussentijd mogen bevindingen van een gebrek aan 
verschil tussen behandelingen niet worden gebruikt om een argument te staven dat ze onvoldoende zijn om te 
ondersteunen. 

 

9.2 DE THERAPEUTISCHE ALLIANTIE EN SYMPTOOMVERLICHTING 

Wanneer uitkomstequivalentie wordt gezien tussen twee behandelingen (en zelfs wanneer dat niet het geval 
is), moet er meer worden gedaan om de bron van symptoomverbetering te onderzoeken. Een voorbeeld van 
zo'n studiegebied is de verkenning van de relatie tussen de cliënt en de therapeut. In feite is er veel 
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belangstelling geweest onder degenen die het belang van therapeutische bijzonderheden in de rol van deze 
specifieke niet-specifieke factor, de 'therapeutische alliantie', in twijfel trekken. 

De therapeutische alliantie, algemeen gedefinieerd als de samenwerkingsband tussen de therapeut en de 
patiënt, is beschreven als een krachtige niet-specifieke factor. De analyse van deze relatie als therapeutisch kan 
worden teruggevoerd op Freuds vroege geschriften waarin hij benadrukte hoe belangrijk het is dat cliënten een 
positieve gehechtheid aan hun analisten vormen. Greenson ontwikkelde later de term 'werkalliantie' als de 
samenwerking tussen therapeut en cliënt. Het meeste empirische onderzoek naar de therapeutische alliantie is 
onderzocht in de context van psychodynamica  en interpersoonlijke therapieën. 

De resultaten van twee meta-analyses hebben een relatie aangetoond tussen de therapeutische alliantie en 
symptoomverbetering. In 24 onderzoeken vonden Horvath en Symonds een correlatie van 0,26 tussen de 
therapeutische alliantie en symptoomverbetering. Een meer recente meta-analyse van Martin et al. vond een 
vergelijkbare correlatie (.22) tussen de therapeutische relatie en de uitkomst. Het is echter belangrijk op te 
merken dat veel van de samenstellende onderzoeken therapeuten omvatten die technieken uit meer dan één 
oriëntatie integreerden. De relatie tussen de alliantie-uitkomst binnen een specifieke vorm van psychotherapie 
is in deze onderzoeken dus niet aan de orde geweest. 

Bij expliciet onderzoek in de context van specifieke therapievormen, zoals cognitieve therapie, is de rol van de 
alliantie minder consistent geweest. Hoewel sommige resultaten suggereren dat alliantie leidt tot verbetering 
van de symptomen, hebben andere onderzoeken een dergelijk verband niet aangetoond. De inconsistente 
invloed van de alliantie in verschillende therapieën heeft ertoe geleid dat sommigen hebben gesuggereerd dat 
deze relatie verschillende rollen kan spelen in verschillende behandelingsmodaliteiten. 

Wat betekent het dat de alliantie cruciaal is voor de voortgang van de therapie, op een manier die specifieke 
technieken niet zijn? Men is het er algemeen over eens dat therapeuten die niet in staat zijn een goede 
werkrelatie met cliënten op te bouwen, zelden succesvol zullen zijn in het bewerkstelligen van 
psychotherapeutische verandering bij hun cliënten. Als deze veronderstelling wordt geaccepteerd, blijven er 
verschillende vragen over: hoeveel van de variatie die we zien in therapeutische resultaten kan worden 
toegeschreven aan variatie in de therapeutische alliantie? En wat is de causale implicatie van een statistische 
relatie die wordt waargenomen tussen de alliantie en de uitkomst? 

Om de eerste vraag te beantwoorden, is een onderzoek van Martin en collega's meta-analytische review van 
alliantie-onderzoek geschikt. In alle onderzoeken in hun review was de gemiddelde correlatie tussen alliantie 
en uitkomst 0,22. Deze kleine correlatie zou een pauze moeten nemen alvorens te concluderen dat er een 
sterke associatie is tussen de alliantie en de uitkomst, zelfs als de .22 correlatie een substantiële onderschatting 
van de relatie is. 

Misschien is een belangrijkere vraag de betekenis van een statistische relatie tussen uitkomst en de alliantie, 
hoe zwak of sterk deze ook is, aangezien het van vitaal belang is dat psychotherapeutische procesonderzoekers 
tot een beter begrip komen van de bronnen van variatie in de alliantie. Wie (of wat) is verantwoordelijk voor 
de variabiliteit van geval tot geval in de alliantie? Naast meetfouten zijn er minstens vier mogelijke bronnen: de 
therapeut, de cliënt, hun interactie (in statistische zin) en symptoomverbetering. De theoretische implicaties, 
of ons begrip van de alliantie, zullen heel verschillend zijn, afhankelijk van op welke van deze oorzaken men 
zich richt. 

1. De therapeut is mogelijk een belangrijke bron van variatie in de alliantie. Grote therapeutische effecten 
zouden interessante en belangrijke implicaties hebben. Als therapeuten verschillen in hun vermogen of 
neiging om deel te nemen aan goede allianties, en als deze variatie de effecten van de therapeut op de 
uitkomst verklaart (of bemiddelt), zou dit ons ertoe brengen om het gedrag te identificeren dat de 
therapeuten van goede allianties aangaan, in de hoop dat dergelijk gedrag aan anderen zou kunnen 
worden geleerd. Het is natuurlijk mogelijk dat deze gedragingen niet erg leerbaar zijn, in welk geval het 
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nog steeds gunstig zou zijn voor klinische beheerders, opleidingsprogrammadirecteuren en 
cliëntconsumenten om het vermogen om goede allianties te vormen te gebruiken als basis voor het 
selecteren van therapiestagiairs of therapeuten . Beide mogelijkheden die volgen uit de observatie dat de 
variatie van de therapeut in de resultaten die ze produceren, wordt gemedieerd door de alliantie, zijn van 
praktisch belang, en beide zouden de conclusie ondersteunen dat de alliantie een oorzakelijke factor is in 
de productie van therapeutisch voordeel. 
 

2. Als de klant daarentegen de kwaliteit van de alliantie bepaalt, zijn de causale implicaties van de 
statistische associatie tussen de alliantie en de uitkomst heel anders. Het kan gewoon zo zijn dat goede 
klanten goede allianties vormen en zeker beter zullen worden. De praktische implicatie in dit geval is dat 
om het voordeel van een therapiekuur te maximaliseren, men cliënten zou selecteren die waarschijnlijk 
goede allianties zullen vormen en dus zullen verbeteren. Het vermogen om een goede alliantie te vormen, 
zou dan worden overwogen in een 'triage'-proces. Dit is niet erg handig voor de cliënt die minder goed in 
staat is om een alliantie te vormen (tenzij het ook waar is dat het niet kunnen vormen van een alliantie 
goede voordelen voorspelt van een ander type behandeling, zoals farmacotherapie). Empirisch moet deze 
hypothese nog worden getest. Het belangrijkste is dat voor zover cliënten zowel de alliantie als de 
respons op psychotherapie bepalen, de correlatie tussen alliantie en uitkomst niet relevant is voor 
klinische besluitvorming. 
 

3. De interactie van de therapeut en cliënt bepaalt de alliantie. In de praktijk betekent dit dat de interactie 
van therapeutkenmerken en cliëntkenmerken de alliantie en uitkomst bepaalt. Dat wil zeggen dat 
bepaalde soorten patiënten om verschillende redenen (geslacht, persoonlijkheidskenmerken, 
sociaaleconomische achtergrond, politieke standpunten, enz.) bijzonder goed kunnen omgaan met 
bepaalde soorten therapeuten. Het kan zijn dat de dyade die uit de twee individuen wordt gevormd, de 
alliantie en de uitkomst sterker voorspelt dan elk afzonderlijk individu. In veel opzichten is dit 
vergelijkbaar met het idee dat de klant de alliantie bepaalt, in die zin dat dit niet noodzakelijkerwijs een 
causaal verband tussen alliantie en uitkomst impliceert. De belangrijkste praktische implicatie ervan 
betreft bovendien de screening van cliënten voor therapie. In deze situatie zou men, in plaats van cliënten 
te screenen om te beslissen of ze überhaupt therapie moeten krijgen, screenen om een cliënt te matchen 
met de therapeut met wie hij of zij het meest waarschijnlijk een goede alliantie zal vormen en dus het 
meest waarschijnlijk om hem of haar te helpen. Hoewel de meeste therapeuten sterk in deze 
mogelijkheid geloven, is het ook de moeilijkste om te onderzoeken. In feite zijn ons geen succesvolle 
pogingen van dit soort bekend. 
 

4. Een laatste alternatief dat de alliantie-uitkomstcorrelatie zou kunnen verklaren, is dat, afhankelijk van 
wanneer en hoe deze wordt gemeten, de alliantie het resultaat kan zijn van een goede uitkomst, in 
tegenstelling tot de oorzaak. In twee onderzoeken naar de beoordelingen van waarnemers van 
therapeutische alliantie in cognitieve therapie werd symptoomverandering niet met succes voorspeld op 
basis van alliantiescores in het begin van de therapie. De alliantiescore laat in de therapie werd echter 
voorspeld op basis van de hoeveelheid voordeel die de cliënt tot nu toe had behaald. Met andere 
woorden, de alliantie was het resultaat van, in plaats van de oorzaak van, een positieve therapeutische 
respons. Tang en DeRubeis ontdekten dat plotselinge verbeteringen in symptomen tijdens cognitieve 
therapie (verschijnselen die 'plotselinge winst' worden genoemd) niet voorspelbaar waren op basis van de 
kwaliteit van de alliantie vlak voor de plotselinge winst. De kwaliteit van de alliantie was echter 
betrouwbaar hoger in de sessie na een plotselinge winst, wat suggereert dat een positieve therapeutische 
alliantie volgt op verbetering van depressieve symptomen, althans in cognitieve therapie. 

In de alliantieliteratuur hebben onderzoekers zelden onderzoeksmethoden toegepast die een tijdelijke 
verwarring bij het zoeken naar een causaal effect van de alliantie op symptoomverandering kunnen uitsluiten. 
Dus de meeste correlaties van alliantie en uitkomst die tot nu toe zijn gerapporteerd zouden heel goed kunnen 
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verwijzen naar een relatief oninteressant epifenomeen: dat een goede uitkomst goede allianties oplevert. In 
een paper waarin korte dynamische therapie werd onderzocht, werd een bescheiden maar significant verband 
tussen alliantie en uitkomst verkregen, zelfs nadat de onderzoekers hadden gecontroleerd op eerdere 
symptoomverbetering. Klein et al. vonden ook een kleine maar significante alliantie-uitkomstrelatie binnen een 
onderzoek naar het cognitieve gedragsanalysesysteem van psychotherapie (CBASP) met of zonder medicatie 
voor de behandeling van depressie. Ze ontdekten dat vroege alliantie verbetering in de loop van de 
behandeling voorspelde, maar vroege verbetering voorspelde geen volgende alliantie. Al met al is het duidelijk 
dat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van de momenteel beschikbare gegevens en dat verder 
onderzoek van deze wederzijdse effecten gerechtvaardigd is. Gezien de discrepantie tussen deze bevindingen 
in één onderzoek naar dynamische psychotherapie; een van CBASP  en resultaten verkregen door DeRubeis en 
Feeley, Feeley et al. en Tang en DeRubeis voor CT, is het echter verleidelijk om te veronderstellen dat variaties 
in de alliantie voorspellend (en vooral causaal) kunnen zijn in sommige behandelingen, maar niet in andere. 

Het enige gegevenspatroon dat het meest interessant zou zijn bij het onderzoek naar het verband tussen de 
alliantie en de uitkomst, is er een die de mogelijkheid zou ondersteunen dat therapeuten in aanzienlijke mate 
de kwaliteit van de alliantie bepalen en dat de alliantie bemiddelt bij de therapeut effecten op het resultaat. 
Helaas zijn de gegevens op dit punt vrij beperkt. Er is relatief weinig empirisch onderzoek gedaan naar de 
effecten van therapeuten op de uitkomst (d.w.z. produceren verschillende therapeuten op betrouwbare wijze 
verschillende uitkomsten?), en in geen van deze onderzoeken naar effecten van therapeuten is onderzocht of 
dergelijke effecten worden gemedieerd door de alliantie. De analyse die hier het dichtst bij in de buurt komt, is 
afkomstig van onderzoeken naar therapie voor opiaatverslaving, uitgevoerd door Luborsky, McLellan, Woody, 
O'Brien en Auerbach. Ze rapporteerden een significant effect van de therapeut op de uitkomst; dat wil zeggen, 
therapeuten verschilden betrouwbaar in de resultaten die hun cliënten ervoeren. De auteurs rapporteerden 
ook substantiële correlaties tussen uitkomst en klantenrapporten van de alliantie in de 3 sessie (meer dan .50, 
afhankelijk van de uitkomstmaat). Helaas rapporteerden ze niet of er een therapeutisch effect was op de 
alliantie, en ze rapporteerden ook geen mediatieanalysesdie de kritische statistische relaties met elkaar zouden 
hebben verbonden. 

Een dataset zou consistent zijn met de hypothese dat de alliantie een therapeuteffect verklaart als de volgende 
reeks statistische relaties werd verkregen in de context van willekeurige toewijzing van cliënten aan 
therapeuten: 

- Een significant verschil tussen therapeuten in hun gemiddelde uitkomst 
- Een significant verschil tussen therapeuten in hun gemiddelde therapeutische alliantiescore  
- Een significante positieve correlatie tussen therapeutische alliantie en uitkomst.  

Andere statistische verbanden moeten ook gelden, maar de drie genoemde zijn essentieel. 

Men zou ook andere fenomenen willen onderzoeken dan de alliantie die het effect van de therapeut in 
hetzelfde onderzoek zouden kunnen verklaren. In feite, Luborsky et al. vonden niet alleen effecten van de 
therapeut op de alliantie, maar ook op de naleving van de methoden van de beoogde therapie en op positieve 
eigenschappen van de therapeut. Deze auteurs suggereren dat deze en andere variabelen zorgvuldig moeten 
worden onderzocht in onderzoek naar effecten van therapeuten. Dit type onderzoek is nu mogelijk in 
moderne, grootschalige werkzaamheids- of effectiviteitsonderzoeken, zolang patiënten willekeurig worden 
toegewezen aan de therapeuten in het onderzoek en elke therapeut een caseload heeft die groot genoeg is om 
voldoende nauwkeurige schattingen van effecten van de therapeut. Ook het bestaan en het onderhoud van 
bandarchieven is cruciaal, zodat variabelen als de therapeutische alliantie, therapietrouw en kwaliteit van de 
interventies kunnen worden onderzocht. 
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9.3 CONCLUSIES EN SAMENVATTING 

We presenteerden bewijs van vier stoornissen waarvoor er een psychotherapie is die haar effecten lijkt uit te 
oefenen met specifieke middelen, en we voerden aan dat gelijkwaardigheid in therapeutische uitkomst niet 
noodzakelijkerwijs impliceert dat therapieën hun voordeel bereiken via dezelfde niet-specifieke middelen. Ons 
onderzoek naar de statistische relatie tussen niet-specifieke factoren zoals de therapeutische alliantie en 
uitkomst riep serieuze vragen op over de beschikbare wetenschappelijke basis voor de hypothese dat variatie 
in de alliantie een sterke causale factor is in therapeutische verandering. In het bijzonder waarschuwden we 
therapieonderzoekers voor de interpretaties van correlatiebevindingen die doorgaans zijn gerapporteerd in 
studies van de alliantie. Dus ondanks de "dodo-vogel" en de recente interesse in de alliantie, geloven we dat 
het een vergissing is voor het veld om de niet-specifieke factoren van psychotherapieën te verheffen ten koste 
van specifieke therapeutische technieken. Het is duidelijk dat er verder onderzoek moet worden gedaan om 
succesvolle behandelingen te deconstrueren en mogelijke causale mechanismen van verandering te 
identificeren. Hoewel dergelijk onderzoek al geruime tijd wordt gesuggereerd en uitgevoerd, zijn wij van 
mening dat erkenning van het belang ervan in het huidige klimaat absoluut noodzakelijk is. Voorlopig is het 
bewijs dat techniek belangrijk is voldoende om voortgezette training in specifieke methoden te rechtvaardigen. 
We hopen dat er resultaten zullen blijven komen uit onderzoeken die zijn ontworpen om causale hypothesen 
over psychotherapieën te testen, en dat nieuwe bevindingen meer duidelijkheid zullen brengen in het 
specifieke vs niet-specifieke debat. 

 

10 GEMEENSCHAPPELIJKE VERSUS SPECIFIEKE FACTOREN IN PSYCHOTHERAPIE: DE 
ZWARTE DOOS OPENEN 

Werken psychotherapieën voornamelijk door specifieke factoren die worden beschreven in 
behandelhandleidingen of werken ze door gemeenschappelijke factoren? In een poging om dit voortdurende 
debat tussen specifieke en gemeenschappelijke factoren te ontrafelen, hebben we de nadruk gelegd op 
beperkingen in de bestaande wetenschappelijke basis en de machtsstrijd en concurrerende paradigma's die de 
literatuur beïnvloeden. De meeste specifieke factortheoretici geven nu toe dat gemeenschappelijke factoren 
belangrijk zijn, terwijl theoretici van gemeenschappelijke factoren steeds strakkere definities van bonafide 
therapie hebben. Hoewel specifieke factoren in onderzoek naar psychotherapie misschien overdreven zijn, zijn 
sommige effectief voor specifieke omstandigheden. We stellen dat het blijven omarmen van 
gemeenschappelijke factoren met weinig bewijs of eindeloze head-to-head vergelijkende studies van 
verschillende psychotherapieën het veld niet vooruit zullen helpen. In plaats van het debat voort te zetten, 
moet onderzoek nieuwe psychotherapieën omvatten, zoals e-therapieën, transdiagnostische behandelingen, 
psychotherapie componentstudies en bevindingen uit de neurobiologie om de effectieve procescomponenten 
van psychotherapie op te helderen.  

 

10.1 INTRODUCTIE 

Het doel van deze review is om een cruciaal debat te bespreken van psychotherapeutisch onderzoek. Empirisch 
gezien draait het debat tussen specifieke vs gemeenschappelijke factoren om twee bevindingen die 
voortvloeien uit herhaalde meta-analyses. 

- Psychotherapieën zijn effectiever dan ongestructureerde interacties en zijn effectiever dan niets. 
- Specifieke psychotherapieën zoals CGT, interpersoonlijke therapie, mindfulness en acceptatie en 

commitment therapie verschillen doorgaans niet van effectiviteit. 
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Deze bevindingen worden geïllustreerd door een netwerkmeta-analyse van zeven psychotherapeutische 
interventies voor patiënten met een depressie. De onderzoekers meldden dat, hoewel elke interventie beter 
was dan een wachtlijst controle, de relatieve effecten van verschillende psychotherapeutische interventies op 
depressieve symptomen vergelijkbaar waren. Dit bewijs suggereert dat factoren gedeeld door psychologische 
therapieën de belangrijkste therapeutische mechanismen kunnen zijn. Het schijnbare belang van 
gemeenschappelijke factoren is gekarakteriseerd als de dodo-bird-effect. 

Een veel geciteerde review van 17 meta-analyses die behandelingen met elkaar vergelijkt toont kleine, niet-
significante verschillen in uitkomst.  
° Tolin: CGT heeft significante voordelen tegenover andere therapieën bij patiënten die leiden aan angst- of 
depressiestoornissen.  
° Hofmann: Bewijs voor behandelingsspecificiteit in een overzicht van 269 meta-analytische onderzoeken naar 
CGT voor verschillende psychologische problemen. Deze blijkbaar tegenstrijdige bevindingen hebben geleid tot 
twee brede groepen van psychotherapietheoretici: degenen die de nadruk leggen op relaties, 
patiëntverwachting en proces (gemeenschappelijke factoren), en degenen die de nadruk leggen op 
procedurele technieken (specifieke factoren).  

 

10.1.1 PANEL 1: VOORBEELDEN VAN SPECIFIEKE PSYCHOLOGISCHE INTERVENTIES 

Acceptatie- en commitment-therapie: Een psychologische interventie die gebruik maakt van acceptatie en 
mindfulness-strategieën met inzet en gedragsverandering strategieën om psychologische flexibiliteit te 
vergroten. Het doel van deze therapie is niet om moeilijke gevoelens te elimineren, maar eerder om te 
accepteren wat het leven brengt en om te evolueren naar gewaardeerd gedrag. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT): Richt zich op de wederkerige relaties tussen denken, gedrag en emoties om 
symptomen en terugvalrisico te verminderen. Het richt zich op het helpen van cliënten om hun symptomen te 
beheersen door de manier waarop ze denken en zich gedragen te veranderen. 

Dialectische gedragstherapie: Een therapie die speciaal is ontworpen om mensen te helpen patronen van 
gedrag die niet helpen, zoals zelfbeschadiging en suïcidaal denken, te veranderen. De therapie is gericht op het 
vergroten van emotionele en cognitieve regulering door te leren over triggers die leiden tot specifieke 
toestanden, evenals het beoordelen welke copingvaardigheden moeten worden toegepast op een reeks van 
evenementen, allemaal uitgevoerd in een validerende omgeving gecreëerd door de therapeut. Deze therapie 
combineert CGT-technieken naast stresstolerantie, acceptatie en mindfulness-strategieën. 

E-therapie: Maakt gebruik van de kracht en het gemak van internet om volledig zelfgeleide therapie mogelijk te 
maken via een geautomatiseerd programma of realtime interacties met een therapeut. Zelfgestuurde 
geautomatiseerde therapieën zijn afhankelijk van de ontwikkeling van apps of programma's, met antwoorden 
die zijn ontworpen op basis van gemeenschappelijke kenmerken van problemen die zich presenteren. De klant 
werkt zich dus op zijn manier door het programma ,onafhankelijk, zonder enige menselijke ondersteuning, 
begeleiding of feedback. Online therapie daarentegen omvat interacties tussen een individu en een 
professional, die gelijktijdig of vertraagd kan zijn, om mensen te helpen bij het oplossen van psychologische en 
interpersoonlijke problemen. E-therapie-interventies kunnen ook videoconferenties, avatarchats en het 
gebruik van e-mail omvatten. 

EMDR: Een psychotherapie ontwikkeld om te helpen bij het verwerken van verontrustende herinneringen 
geassocieerd met PTSS. De therapie maakt gebruik van een benadering in acht fasen, inclusief het terugroepen 
van verontrustende beelden tijdens het ontvangen van verschillende soorten bilaterale sensorische input (bijv. 
zijdelingse oogbewegingen, tonen of tikken). 
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Interpersoonlijke en sociale ritmetherapie: Een samensmelting van interpersoonlijke therapie voor het 
aanpakken van verliezen, rolconflicten en andere interpersoonlijke problemen met gedrag gericht op het 
stabiliseren van circadiaanse ritmes via stabilisatie sociale ritmes (bv. vaststelling van de wektijd over 7 dagen 
van de week). 

Interpersoonlijke psychotherapie: Een korte gestructureerde benadering die interpersoonlijke problemen en 
rolovergangen aanpakt. Het is gebaseerd op het principe dat er een relatie is tussen hoe mensen 
communiceren en omgaan met anderen en hun mentale staat. 

Op mentaliseren gebaseerde behandeling: Een vorm van psychodynamische psychotherapie die tot doel heeft: 
het vergroten van het vermogen tot mentaliseren (een proces van impliciete en expliciete interpretatie van de 
acties van zichzelf en anderen als zinvol en gebaseerd op opzettelijke mentale toestanden) om verbetering van 
affectregulatie, betere gedragscontrole, interpersoonlijke relaties verbeteren en het beter nastreven van de 
doelen van het leven. 

Metacognitieve therapie: De focus van deze psychotherapie ligt op de rol van metacognitieve overtuigingen die 
psychologische symptomen in stand houden zoals piekeren en fixatie, en hoe je deze metacognitieve 
overtuigingen die aanleiding geven tot nutteloze denkpatronen kunt aanpassen. Metacognitie is het deel van 
cognitie dat mentale processen en denken regelt. 

Op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie: Maakt gebruik van CGT-methoden, mindfulness en 
mindfulness-meditatie, strategieën die zich richten op het bewust worden van alle binnenkomende gedachten 
en gevoelens en deze accepteren zonder zich eraan te hechten of erop te reageren. Het doel van op 
mindfulness gebaseerde cognitieve therapie is de automatische gedachten onderbreken en cliënten leren om 
minder te focussen op reageren op binnenkomende prikkels en in plaats daarvan de gedachten te  accepteren 
en te observeren zonder oordeel. 

Schematherapie: Omvat facetten van cognitieve therapie, gedragstherapie, objectrelaties, gestalttherapie en 
mindfulness met een specifieke focus op het werken aan onaangepaste schema's. Schema's worden 
gedefinieerd als die kernthema’s en patronen die zich gedurende het hele leven herhalen en bijdragen aan 
slechte copingstrategieën en sociale disfunctie. 

 

10.1.2 PANEL 2: HET GEMEENSCHAPPELIJKE FACTORMODEL 

- Een emotioneel geladen band tussen de therapeut en patiënt 
- Een vertrouwde helende setting waarin therapie plaatsvindt 
- Een therapeut die een psychologische afgeleide en cultureel ingebedde verklaring biedt voor 

emotioneel ongemak 
- Een verklaring die adaptief is en geaccepteerd wordt door de patiënt 
- Een set van procedures of rituelen die door de patiënt en de therapeut worden uitgevoerd die de 

patiënt er toe brengt iets uit te voeren dat positief, behulpzaam of adaptief is 

 

10.1.3 FUNDAMENTELE ONENIGHEID OVER DE BASIS VAN PSYCHOTHERAPIE 

Geschiedenis van psychotherapie-onderzoek staat in wisselwerking met het debat tussen gemeenschappelijke 
en specifieke factoren. Vanaf de jaren tachtig: psychotherapie-onderzoek probeerde de status van 
psychologisch werk te versterken door een medische benadering toe te passen, met categorische diagnoses, 
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en een focus op behandelresultaten. Deze benadering paste 
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ook goed bij de cognitieve gedragstherapieën die kwam voort uit een traditie van objectieve analyse onder 
onderzoekers en clinici die vertrouwd waren met het medische model. Belangrijkste grondlegger van CGT: 
Aaron Beck.  
Gevolg: afgelopen 30 jaar in psychotherapeutisch onderzoek onevenredig veel aandacht besteed aan het 
resultaat van de behandeling, met relatief weinig aandacht aan het werkingsmechanisme van 
psychotherapieën. 
Dit verklaart belangrijkste kenmerken van bestaande psychotherapieliteratuur. 

1. CGT bijna synoniem geworden met evidence-based psychotherapie. CGT heeft een expliciete, 
theoriegestuurde positie over de stappen die nodig zijn om de gewenste verandering te bereiken, 
meestal symptoomremissie. Gevolg: competenties die therapeuten nodig hebben zijn duidelijk en 
behandeling gemakkelijk manual maken ® CGT is dominante trainingsaanpak voor 
psychotherapeuten over hele wereld.  

2. CGT is effectief voor een reeks presenterende problemen in vergelijking met verschillende 
comparatoren. Beperkingen wetenschappelijke basis: loyaliteit van onderzoekers en zwakke 
comparatoren. Aanwijzingen dat de effecten van CGT op depressie in de loop van de tijd aanzienlijk 
afnemen = weerspiegeling van verminderde loyaliteit van onderzoekers, verbeterde behandeling, 
vermindering van positieve effecten op de verwachting van CGT andere factoren. 

3. We weten weinig over hoe psychotherapieën werken, voor wie ze werken en onder welke 
omstandigheden ze werken omdat er weinig aandacht is besteed aan psychotherapieprocessen. 
Verder, weinig bekend over hoe behandelingen die zijn ontworpen voor specifieke aandoeningen zich 
vertalen naar de echte wereld waar comorbiditeit eerder regel dan uitzondering is. Deze kenniskloof 
heeft een splitsing veroorzaakt tussen psychotherapieonderzoekers en psychotherapiebeoefenaars. 

4. Het blijft onduidelijk of CGT en soortgelijke therapieën werken via gemeenschappelijke factoren of via 
de belangrijkste kenmerken van een genezingsontmoeting. Zelfs APA heeft subgroepen: Klinische 
Psychologie Divisie 12 verhief technieken oorspronkelijk als primair toen het een lijst van empirisch 
ondersteunde behandelingen ontwikkelde « Psychotherapie Divisie 29 geeft prioriteit aan de 
therapeutische relatie.  
∼	Debat: Rogers: een accepterende en oprechte relatie met de therapeut is noodzakelijk en 
voldoende    
                  om een natuurlijke menselijke tendens tot groei te laten ontstaan vs Skinner: benadrukt  
                  specifieke leerprocedures die deel kunnen uitmaken van het veranderingsproces 

Belangrijke eigenschap van psychotherapie-literatuur: het is incorrect om af te leiden dat een psychologische 
therapie definitief gevalideerd is.  

Validatie van psychotherapie vereist niet alleen evidentie dat de benadering voordelig is maar ook dat de 
voordelige effecten toe te schrijven zijn aan de mechanismen die worden aangebracht door de benadering en 
de acties die ondernomen worden door de therapeut. 

 

10.2 PARADIGMATISCHE VERSCHILLEN 

De specifieke-factoren en de gemeenschappelijk-factoren benaderingen zijn onvergelijkbaar omdat ze 
samenhangen aan verschillende paradigma’s.  

RCT wordt over het algemeen uitgevoerd in discrete diagnostische groepen, consistent met de assumptie van 
het medische model dat het doel van de behandeling stoornissen zijn. Deze benadering contrasteert met de 
humanistische nadruk van het gemeenschappelijke-factoren-model, die veronderstelt dat het ultieme doel het 
welzijn van het individu is.  
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Filosofische verschillen: CGT is sterk positivistisch met een ontologische assumptie dat het individu’s bewuste 
gedachten en schema’s filters zijn waardoor de realiteit in meer of mindere mate accuraat begrepen kan 
worden.  
Psychotherapie gebaseerd op gemeenschappelijke factoren gaat meer uit van een constructivistisch 
perspectief.  

 

10.3 BEPERKINGEN VAN DE BESTAANDE BEWIJSBASIS 

Beperkingen van RCT: 

- Geeft prioriteit aan interne validiteit in plaats van externe validiteit. Populaties zijn meestal niet 
representatief voor mensen die de behandeling bijwonen in klinische omgeving en resultaten zijn 
meestal niet generaliseerbaar naar mensen van andere etniciteiten en culturen.  

- De geteste interventie verschilt significant van hoe het zou kunnen gegeven worden in een andere 
context.  

- De onderliggende logica van een RCT strekt zich slecht uit tot psychologische interventies. De 
interventie die een persoon krijgt, hangt af van zijn gedrag tijdens de therapie, en psychologische 
factoren als reactie op de interventie zijn geen placebo, maar vermeende actieve ingrediënten. 

- De verspreiding van bevindingen leidt tot verdere vertekening. Negatieve onderzoeken worden 
minder snel gerapporteerd, waardoor de ES worden opgeblazen. Onderzoeken van lage kwaliteit 
resulteren vaak in grotere ES. 

 

10.4 EEN VALSE DICHOTOMIE? 

De gemeenschappelijke factor en specifieke factorposities zijn minder uiteenlopend dan ze op het eerste 
gezicht lijken. 

- De meeste specifieke-factortheoretici geven toe dat gemeenschappelijke factoren belangrijk zijn.  
- Gemeenschappelijke-factortheoretici scherpen hun definitie van bonafide therapie aan.  
- De meeste gemeenschappelijke-factortheoretici geven toe dat sommige specifieke technieken 

effectiever zijn dan andere voor bepaalde omstandigheden. 
- Nieuwe opvattingen over psychopathologie (vb. herkenning van overlap tussen angst en depressie, de 

verschuiving van afzonderlijke categorieën naar onderliggende dimensies en het toegenomen belang 
van persoonlijkheidvariabelen) hebben het testen van transdiagnostische behandelingen o.b.v. 
aandacht voor veranderingsmechanismen over de verschillende klassen van stoornissen heen. 

- Voorstanders van gemeenschappelijke factoren en die van specifieke factoren onderschrijven een 
vergelijkbare benadering van EBP in psychotherpaie. 

De spanning tussen gemeenschappelijke en specifieke factoren worden best geherformuleerd als de vraag: wat 
zijn de algemene principes van therapeutische verandering? 
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10.5 TOEKOMSTIGE RICHTINGEN 

OVERZICHT 

Er is onvoldoende bewijs om het debat tussen gemeenschappelijke en specifieke factoren in psychotherapie op 
te lossen. Het debat is meer beïnvloed door machtsstrijd en paradigma’s dan door grondige empirische 
evaluatie. De dominantie van CBT, met zijn sterke gehechtheid aan biomedische modellen van 
psychopathologie, is door sommige onderzoekers bekritiseerd omdat het de verkeerde vragen over 
psychotherapie evalueerde. Het gemeenschappelijke factorenmodel is echter beschreven als een 
ondersteuning van een alles-kan-benadering, waardoor juist de factoren worden ondermijnd die 
psychotherapie effectief maken.  

Wat kan er gedaan worden om het veld vooruit te helpen? Er moet worden erkend dat psychotherapie een 
lange weg heeft afgelegd. De introductie van striktheid in de praktijk en opleiding van psychotherapie heeft de 
kwaliteit van de dienstverlening en de patiëntenresultaten verbeterd, en de implementatie van EBP heeft de 
effectiviteit van de behandeling vergoot en de schade zeker verminderd. 

Hoewel gemeenschappelijke factoren belangrijk zijn in alle psychotherapieën is het onwaarschijnlijk dat deze 
benadering alleen leidt tot bruikbare modellen in de klinische praktijk. Er zijn vrijwel geen experimentele 
studies die de hypothese ondersteunen dat gemeenschappelijke factoren voldoende zijn om verandering 
teweeg te brengen. Het debat over gemeenschappelijke vs specifieke factoren leidt af van de dringende 
noodzaak om de werkingsmechanismes van psychologische benadelingen beter te begrijpen. 

We stellen dat er ten minste 4 benaderingen zijn die in de toekomst nuttig kunnen zijn: 

 

10.5.1 TRANSDIAGNOSTISCHE BEHANDELINGEN 

Benadrukt gemeenschappelijke factoren in emotionele stoornissen en gebruikt uniforme protocollen in plaats 
van verschillende behandelprotocollen te ontwikkelen voor elke emotionele stoornis. Deze behandeling omvat 
specifieke benaderingen waarvan wordt aangenomen dat ze diagnostische categorieën overstijgen, waaronder 
componenten voor emotionele regulatie, cognitieve herwaardering en emotionele bewustwordingstraining. 
Het uniforme protocol is effectief gebleven bij verschillende stoornissen, waaronder gegeneraliseerde 
angststoornis, paniek en agorafobie (pleinvrees), sociale angst en depressieve stoornis. Deze behandelingen 
maken gebruik van groepstherapieën, waardoor grote steekproeven kunnen worden getest op 
veranderingsmechanismen. 

 

10.5.2 ONDERZOEK NAAR PSYCHOTHERAPIE-COMPONENTEN 

Ontmanteling of additief. Componentstudies identificeren of en in welke omstandigheden specifieke actieve 
ingrediënten bijdragen aan verschillende uitkomsten. Bij ontmantelingsdesign wordt de volledige behandeling 
vergeleken met de behandeling waarbij minimaal één element is verwijderd. Bij additieve ontwerpen wordt er 
een component toegevoegd aan een bestaande behandeling om te beoordelen of de toevoeging de uitkomst 
verbetert. Meta-analyse: geen significante verschillen tussen volledige behandeling en ‘ontmantelde’ 
behandeling, behandelingen met additieve component leveren klein maar significant positief effect op. 
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10.5.3 E-THERAPIEËN 

Variëren van volledig zelfgeleide benaderingen tot realtime interacties met de therapeut via internet, waarbij 
het meeste internetonderzoek zich richt op gestructureerde interventies met lage intensiteit die worden 
geleverd met weinig of geen online coachingondersteuning.  

Meta-analyse: CBT via internet leverde vergelijkbare resultaten op als conventionele face-to-face CBT voor de 
behandeling van depressie, angst, seksuele disfunctie bij vrouwen, cannabisgebruik, eetstoornissen en 
pathologisch gokken MAAR minder effectief voor sociale angst, OCD en bipolaire stoornis. 

Op het eerste zicht suggereren deze bevindingen dat een therapeutische relatie in bepaalde omstandigheden 
niet eens nodig is voor de werkzaamheid, hoewel het belangrijk is om re overwegen dat e-therapie een 
symbolische vorm van een relatie biedt. Toekomstig onderzoek naar de rol van specifieke en 
gemeenschappelijke factoren zal daarom rekening moeten houden met de verschillende manieren waarop een 
therapeutische relatie kan worden opgebouwd. 

 

10.5.4 NOODZAAK VAN EEN GRONDIGE KLINISCHE WETENSCHAP 

Er zijn steeds meer oproepen om psychotherapie-onderzoek te integreren in bredere klinisch-psychologische 
theorieën over pathologie, interventie en gezondheid, en in translationele modellen die de uitdagingen van 
verspreiding en implementatie erkennen. een ambitieus doel voor psychotherapie-onderzoek zou een 
verschuiving zijn naar translationele wetenschap van menselijke veranderingsprocessen. Deze wetenschap zou 
het belang erkennen van het ontwikkelen van expliciete klinische wetenschappelijke kaders die fundamenteel 
verschillende, maar onderling afhankelijke, soorten vragen dekken. 

 

10.6 PSYCHOTHERAPIE ONDERZOEK 

10.6.1 DE BREDERE CONTEXT 

Tot op heden heeft onderzoek naar behandelresultaten prioriteit gekregen, terwijl onderzoek naar 
behandelprocessen ontbreekt, waardoor het dodo-bird-effect levend blijft. Beide vragen roepen echter meer 
fundamentele vragen op over pathologie (wat moet er veranderen?) en gezondheid (waarom werken 
therapieën?). Deze vragen kunnen zowel top-down als bottom-up worden gesteld. Afhankelijk van de 
aannames en waarden van theoretici, zal de benadering van elk van deze onderzoeksdomeinen en hun 
onderlinge weging variëren. We stellen voor dat dergelijke aannames het best expliciet kunnen worden 
gemaakt en het best kunnen worden herkend als sociale constructies waarin empirisch onderzoek plaatsvindt. 

 

10.6.2 TRAINING EN KLINISCHE PRAKTIJK 

De optimale aanpak voor de verspreiding en implementatie van EBP in psychotherapie is onbekend. Terwijl we 
wachten op een beter begrip van interventies, hoe moet training worden gericht op het ondersteunen van EBP 
in de gemeenschap? Een pragmatische benadering zou kunnen zijn om door te gaan met het trainen van 
therapeuten in CGT, de meest krachtig ondersteunde psychotherapiebenadering. De primaire focus van CGT-
training zou moeten liggen op therapeutische principes in plaats van specifieke technieken. Binnen deze 
training zou meer nadruk kunnen worden gelegd op gemeenschappelijke factoren zoals warmte, hoop, 
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empathie en alliantie, naast de principes van CGT (d.w.z. dat gedachten geen feiten zijn, focus op het heden, 
incrementele verandering, enz.).  

We mogen echter geen bewijs van werkzaamheid of zelfs effectiviteit verwarren met validatie van een 
bepaalde therapie, en we moeten therapeuten opleiden om sceptisch te staan tegenover de erkende merken. 
Het is met name duidelijk dat (binnen bonafide therapieën) relatiefactoren net zo veel van het werk kunnen 
doen als specifieke technieken, en bij de geschiktheid van de stagiair moet ook rekening worden gehouden met 
dergelijke vaardigheden. We moeten alert zijn op professioneel eigenbelang en op eigenbelang-drijfveren die 
de neiging hebben het belang van complexe, moeilijk aan te leren therapeutische vaardigheden te 
overschatten.  

 

PANEL 3: GEVOLGEN VOOR TRAINING 

In ieder geval binnen bonafide therapieën kunnen gemeenschappelijke factoren evenveel van het werk doen 
als specifieke technieken. Cursusinhoud en selectie en beoordeling van stagiairs moeten deze complexe 
realiteit weerspiegelen. 

Gezien de mogelijkheid dat therapieën ‘schadelijk’ zijn, moet in de opleidingssyllabus de voorkeur worden 
gegeven aan merken die op grotere schaal bestudeerd en bekritiseerd zijn, waarbij in gedachten moet worden 
gehouden dat het bewijs van werkzaamheid en effectiviteit niet gelijkwaardig is aan bewijs van validiteit. 

Net als op andere gebieden van gezondheid en geneeskunde, moeten therapeuten in veel gevallen tolereren 
dat er wordt gewerkt zonder duidelijk ondersteunend bewijs. In dit verband zijn scepsis en 
onbevooroordeeldheid belangrijke intellectuele eigenschappen voor de therapeut in opleiding. Hoop en 
optimisme zijn belangrijke emotionele eigenschappen voor de therapeut in opleiding. 

 

10.6.3 TOEKOMSTIGE KLINISCHE PROEVEN IN PSYCHOTHERAPIE 

Gezien de constant kleine verschillen in vergelijkende uitkomstenonderzoeken van psychotherapie, is het 
misschien tijd om te heroverwegen hoe dit klinisch onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Het meest 
voor de hand liggende probleem is dat, omdat de effectgrootte klein is, klinische onderzoeken die verschillende 
therapieën vergelijken, zeer groot zouden moeten zijn om een effect te detecteren.  

 

10.7 CONCLUSIE 

Gemeenschappelijke en specifieke factoren in psychotherapie worden al meer dan een halve eeuw besproken. 
Het debat is echter minder gedichotomiseerd dan het op het eerste gezicht lijkt. Er is enige overeenstemming 
dat elementen uit behandelmodellen die gebaseerd zijn op EBP (zoals getrainde therapeuten, geloofwaardige 
psychologische principes en gemanualiseerde behandelingen) zouden kunnen bijdragen aan de 
doeltreffendheid en veiligheid van psychotherapie. Men is het er ook over eens dat gemeenschappelijke 
factoren, zoals betrokkenheid, optimisme en expliciete samenwerking, de uitkomst verbeteren. Er kunnen 
kleine maar klinisch relevante verschillen zijn in aspecten van specifieke factoren, maar deze verschillen zijn 
moeilijk te detecteren vanwege slecht ontworpen, ondermaatse onderzoeken. De toekomst ligt bij het 
proberen om het mechanisme van verandering dat samenhangt met psychotherapie beter te begrijpen. Deze 
strategie vereist verschillende technieken, waaronder grote pragmatische klinische onderzoeken, e-therapieën, 
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transdiagnostische behandelmethoden en een beter begrip van neurobiologische veranderingen die door 
psychotherapie worden veroorzaakt. 
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RELATIONELE VAARDIGHEDEN  
1 SITUERING  

Stadia in hulpverlening:  

• opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen (cliëntperspectief) 
• assessment (expertperspectief) 
• therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren van een strategie  
• evaluatie en beëindigen  

 

Diagnostiek/assessment: een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als bedoeling een zorg op maat 
te indiceren en te evalueren à uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn context à diagnostiek staat in 
dienst van de behandeling (functionele diagnostiek) 

 

Doelen eerste gesprek:  

• werkrelatie – vertrouwensrelatie installeren  
• probleemverkenning  
• eerste ordening problemen  
• duidelijkheid verschaffen  
• issues die directe aandacht vereisen  

 

2 BASISHOUDING  

Gebaseerd op “client-centered”-therapie (Rogers)  

 

Basisprincipe clioent-centered: iedereen heeft 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 drie condities nodig voor groei: 

• empathie  
• echtheid  
• onvoorwaardelijke acceptatie  

 

Discussie over deze condities als voldoende voorwaarden voor verandering, maar eensgezindheid over de 
noodzaak van deze factoren  
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2.1 EMPATHIE  

Rogers (1957): “(…) the therapist’s sensitive ability and willingness to understand clients’ thoughts, feelings and 
struggles from their point of view”  

 

Belangrijke en noodzakelijke facetten:  

• intrapersoonlijke beleving door therapeut 
• communicatie door therapeut  
• receptie door cliënt  

 

Intrapersoonlijke vaardigheden doch géén trait  

 

Per persoon verschillend, afhankelijk van: 

• kenmerken cliënt (probleemgerelateerd/-ongerelateerd)  
• kenmerken setting (noodzaak van directiviteit)  
• interactie kenmerken cliënt en hulpverlener  
• leergeschiedenis hulpverlener  
• levenservaring hulpverlener  
• huidige levenssituatie hulpverlener  

 

Basishouding voor hulpverlener:  

• mensen helpen zichzelf te helpen: uitgaan van de autonomie van de persoon 
o vooral willen begrijpen/verandering is niet noodzakelijk  
o actief luisteren naar de cliënt, wat betekent een probleem in het leven  
o concretiseren  

• rust en ruimte nemen voor een gesprek 
• als hulpverlener bewust zijn van problemen en pijnpunten  

 

Empathie: inlevingsvermogen  

• componenten  
o cognitief 
o affectief 
o gedrag 

• kan zowel verbaal als non-verbaal worden gecommuniceerd  

 

Mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar referentiekader eerder dan het eigen referentiekader  

 

Flexibiliteit van de hulpverlener 

 

Betekent denken met en niet voor of over cliënt  

 

Verbaal:  

• toon verlangen om te begrijpen vanuit referentiekader cliënt (vragen, statements)  
• praat over wat belangrijk is voor de cliënt  
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• refereer aan de gevoelens van de cliënt (= primaire empathie)  
• refereer aan impliciete boodschappen van de cliënt (= additieve empathie)  

 

Non-verbaal empathie communiceren  

• oogcontact  
• naar voor leunen  
• naar cliënt kijken  
• open arm positie  

 

2.2 ECHTHEID  

Zichzelf zijn zonder een rol te spelen  

 

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

 

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

 

Belangrijke facetten: 

• rolgedrag versus jezelf zijn  
o echtheid wanneer rol, autoriteit en status niet overbeklemtoond worden  
o bij hulpverlener die zich goed voelt bij cliënten en geen nood heeft een rol op zich te nemen 

om zich comfortabel te voelen  
o teveel klemtoon op rol en positie kan overbodige emotionele aftsand creëren en intimidatie 

van cliënt  
• congruentie 

o woorden, gedrag en gevoelens van hulpverlener zijn consistent  
o onder ogen zien van negatieve en positieve gevoelens in sessie en consistent gedragen  
o anders risico op inconsistent gedragen als hulpverlener  

• spontaniteit  
o vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder uitgekiend of artificieel 

gedrag  
o met tact omgaan met cliënt zonder over alles bedachtzaam te zjn  
o betekent niet dat hulpverleners elke gedachte/gevoel moeten verbaliseren  

• openheid en zelfonthulling  
o vaardigheid om open te zijn over zelf  
o eerder complexe vaardigheid die met voorzichtigheid moet worden gebruikt  
o elke informatie over zelf die hulpverlener aan cliënt doorgeeft  
o meestal kiest hulpverlener om verbaal iets over zelf te vertellen, maar continue stroom van 

non-verbale info over zelf, waarvoor minder “gekozen” wordt  
o zelfonthulling  

§ soort informatie over zelf kan variëren  
• demografisch versus persoonlijk  
• positief versus negatief  

o positief: persoonlijke sterkten, succeservaringen  
o negatief: persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringen, 

situaties waarin ongepast werd gedragen  
§ persoonlijke informatie: vaak gevoelens parallel aan gevoelens cliënt 
§ redenen om zelfonthulling te gebruiken  

• open en faciliterende sfeer creëren (hulpverlener is gevoelig en warm) 
• reduceren van afstand t.a.v. cliënt  
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• zelfonthulling of expressie gevoelens bij cliënt bevorderen  
• perceptie op probleem en gedrag bij cliënt veranderen, nieuw perspectief 

bieden nodig om doel te bereiken  
o basisregels rond wat, wanneer, en in welke mate informatie over zelf wordt gegeven  

§ gaat niet om wel of niet  
§ breedte: cumulatieve mate waarin info wordt gegeven: moderaat beter dan veel 

(indiscreet, teveel met zelf bezig, nood aan therapie) of weinig (afstand)  
§ duur: tijd die wordt gespendeerd  

• teveel geeft te weinig tijd aan cliënt  
• capaciteit cliënt om iets uit zelfonthulling te halen  

 

Echtheid of congruentie is een belangrijke faciliterende conditie: 

• cliënten hebben vaak veel ervaring met discrepante boodschappen: detecteren incongruentie  
• discrepantie verbaal/non-verbaal  
• detectie van incongruentie à wantrouwen  
• beginnersfouten: te vroeg te empathisch, te vroeg prijzend  

 

2.3 ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE  

Vaardigheid om cliënt te appreciëren als een persoon met waarde en waardigheid  

 

Belangrijke functie in uitbouw therapeutische relatie: 

• wil om met cliënt te werken  
• interesse in cliënt als persoon  
• acceptatie cliënt  

 

Vier componenten:  

• betrokkenheid tonen t.a.v. cliënt  
o wil om met cliënt te werken en interesse om dit te doen  
o basis: op tijd zijn op afspraak, tijd vrijmaken voor cliënt, privacy voor cliënt reserveren, 

vertrouwen respecteren  
o barrières zijn gebrek aan tijd en gebrek aan zorg/bezorgdheid 

• inspanning doen om cliënt te begrijpen  
o client voelt zich gerespecteerd in de mate dat hij/zij voelt hoe therapeut probeert te begrijpen 

en bezorgd is rond problemen  
§ door empathie te tonen, vragen te stellen die informatie belangrijk voor cliënt 

onthullen, commentaar te geven die interesse in begrip cliënt ondersteunen à 
respect voor wat de cliënt belangrijk vindt  

§ actief luisteren ook belangrijk medium: parafraseren en reflecteren 
• onvoorwaardelijke aanvaarding  

o niet veroordelend  
§ attitude hulpverlener om gedachten/gevoelens cliënt niet af te keuren  
§ onvoorwaardelijke inleving  
§ hulpverlener moet (covert) gedachten/gevoelens rond cliënt bij zichzelf nagaan 

(comfortabel voelen)  
§ moeilijkheid om persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen à hulpverlening 

verschilt van andere sociale interacties  
§ ga uit van de goede wil van de cliënt (weerstand is geen teken van kwade wil)  
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§ niet te snel oordelen, niet beoordelen, niet eigen waarden opdringen à NIET 
onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van cliënt serieus nemen en cliënt 
helpen eisen aan zichzelf te stellen  

• warmte uitdrukken en nabijheid  
o warmte 

§ zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct, maar 
therapeutisch impotent  

§ warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling  
§ warmte lokt warmte uit  

o nabijheid  
§ wanneer nabijheid niet aanwezig is in therapeutische relatie, is er van beide kanten 

onzekerheid (desinteresse, opgekropte gevoelens, defensiviteit, irritatie)  
§ bij nabijheid reflecteert hulpverlener op gedachte, gevoel, gedrag van  

• hulpverlener  
• cliënt  
• de relatie  

§ nabijheid is niet een doel op zich, maar een middel in opbouw therapeutische relatie  
§ bruikbaar bij overdracht en tegenoverdracht  

• twijfel bij cliënt  
• vijandigheid, irritatie, boosheid  
• aantrekking  
• vastzitten, gebrek aan richting  
• spanning  

 

3 LUISTERVAARDIGHEDEN  

3.1 BASISREGELS 

3.1.1 WAAROM LUISTEREN BELANGRIJK IS  

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

 

Ons verlangen om gehoord te worden:  

• wat is er leuk aan fijne gebeurtenissen?  
• we staan te weinig stil bij luisteren  
• veelvuldige confrontatie met mensen die niet luisteren  

o eerder regel dan uitzondering  
o hoe reageren bij heftige emoties  

• het is pijnlijk als mensen niet luisteren à effect is sterker bij belangrijke anderen  

 

3.1.2 WAAROM WE NIET LUISTEREN  

Basisregel II: je bent een egoïst en je luistert slecht ` 

 

Belangrijke functie van luisteren:  

• informatie verzamelen  
• bearing witness  
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o steun  
o helpen heftige emoties te hanteren (containment) à opluchting  

• gehoord worden is serieus genomen worden  
• geruststellen ≠ luisteren  

 

Waarom luisteren mensen niet/slecht?  

• verschillende redenen voor niet luisteren  
o de worsteling om onze eigen noden opzij te zetten  
o therapie = eerst luisteren dan veranderen  
o niet zwijgen: let op luisteren is in functie van één persoon  
o vaak semi-luisteren: medeleven, zwijgen maar niet aandachtig, adviserend  

 

3.1.3 HOE KAN IK BETER LEREN LUISTEREN  

Basisregel III: luisteren kan je leren/trainen 

 

Hoe kan ik beter luisteren?  

• niveau van luisteren   
o aandachtig uisteren  
o empathisch luisteren  

à luisterresponsen  

 

3.2 LUISTERVAARDIGHEDEN  

Niet-selectieve luistervaardigheden, aandachtgevend gedrag: 

• non-verbaal gedrag  
• verbaal volgen 
• gebruik van stilte  

 

Selectieve luistervaardigheden:  

• vragen stellen  
• parafraseren van inhoud 
• reflecteren van gevoel  
• concretiseren  
• samenvatten  

 

Regulerende vaardigheden: 

• opening gesprek  
• begincontract sluiten  
• terugkoppeling naar doel  
• situatie verduidelijken  
• hardop denken  
• gesprek afronden  
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3.2.1 NIET-SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN, AANDACHTGEVEND GEDRAG  

Non-verbaal gedrag  

 

Verbaal volgen  

 

Gebruik van stilte  

 

3.2.2 SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN  

Vragen stellen:  

• doelstelling  
o cliënt aanmoedigen om meer te vertellen  
o accuraatheid checken van wat je als hulpverlener hoort 
o vage, onduidelijke boodschappen verduidelijken vooraleer conclusies te trekken  

• vier stappen  
o inhoud (non)verbale boodschap identificeren (wat zegt cliënt) 
o nagaan of er vage of ambigue delen in de boodschap zitten  
o open of gesloten vraag  
o een gepast begin formuleren (zien, horen, voelen) 
o ga effectiviteit vraag na  

 

Parafraseren van inhoud: 

• boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief-parafraseren) en gevoel (affectief-reflecteren)  
• doelstelling  

o cliënt helpen focussen op inhoud van boodschap  
o om inhoud te benadrukken als aandacht aan gevoelens te vroeg of ongepast is  

• selectieve aandacht aan inhoud boodschap  
• belangrijkste inhoud herformuleren in woorden hulpverlener  
• verschilt van herhalen  
• stappen  

o luisteren en herinneren (intern) wat boodschap cliënt was  
o identificeer inhoud (welke situatie, persoon, object of idee werd besproken?)  
o gepaste beginzin ontwikkelen (let op sensorische taal)  
o hervertaal inhoud (geen vraag, wel statement, in eigen woorden hulpverlener)  
o effectiviteit nagaan  

 

Reflecteren van gevoel: 

• voegt emotionele toon toe  
• doelstelling  

o cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten  
o cliënt gevoelens meer intens te laten beleven  
o cliënt helpen om meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren  
o cliënt helpen gevoelens te herkennen en ermee om te gaan  
o cliënt helpen verschillende gevoelens van elkaar te onderscheiden  

• reflecteren is moeilijke vaardigheid, emoties niet altijd goed te herkennen  
• stappen in reflecteren  

o stap 1: luisteren naar aanwezigheid gevoelens  
§ luister naar affectieve woorden in boodschap cliënt  



 

 87 

• geluk: opgewonden, goed, gelukkig, optimistisch, enthousiast, blij, content, 
relaxed, bevredigd, kalm… 

• verdriet: wanhopig, depressief, gekraakt, miserabel, ellendig, verlaten, 
gedesillusioneerd, alleen, slecht, ongelukkig, pessimistisch, gekwetst, 
verloren, “down”, ontgoocheld… 

• angst: paniek, bang, overweldigd, bezorgd, beverig, gespannen, bedreigd, 
geagiteerd, nerveus, oncomfortabel, ongemakkelijk, defensief, twijfelend… 

• onzekerheid: gedesoriënteerd, wantrouwig, verward, twijfelend, onzeker, 
sceptisch, verrast, onbeslist, verveeld…  

• woede: vijandig, furieus, boos, woedend, vol van haat, gemeen, geïrriteerd, 
beledigd, gefrustreerd, ongeduldig… 

• sterkte, potentieel: krachtig, autoritair, sterk, potent, belangrijk, vol 
vertrouwen, zonder angst, energiek, moedig, vol moed, adequaat, 
zelfverzekerd, vaardig, beslist, in staat…  

• zwak: beschaamd, zwak, zonder kracht, kwetsbaar, uitgeput, nutteloos, 
gedemoraliseerd, ontmoedigd, hulpelos, onbekwaam…  

o stap 2: emotie uit non-verbaal gedrag detecteren  
o stap 3: verbaal teruggeven emoties, in eigen woorden hulpverlener  

§ woordkeuze is zeer belangrijk  
§ niet enkel type emotie, ook intensiteit 

o stap 4: start reflectie met gepaste opening  
§ 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…  

o stap 5: context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven  
o stap 6: ga effectiviteit reflectie na  

 

Concretiseren:  

• uiterst belangrijke vaardigheid  
• samengesteld uit eerdere vaardigheden  
• doelstelling  

o begrijpen unieke facetten van een persoon in de relevante context  
o verduidelijking van ambiguïteit  
o scherper zicht voor hulpverlener en cliënt  

• aspecten: gedrag, gedachten, gevoelens, reacties, antecedenten en consequenties  

 

Samenvatten:  

• thema’s en patronen herkennen en benoemen  
• wat cliënt steeds herhaalt, of grote intensiteit  
• doelstelling 

o verschllende elementen van een boodschap van een cliënt samenbrengen  
o een thema of patroon identificeren  
o aan een stuk doorpraten onderbreken  
o om vooruitgang te bespreken  

• stappen in samenvatten  
o luister en herinner boodschap of serie boodschappen over de tijd (wat zijn sleutelgedachten 

en -gevoelens)  
o identificeer patroon, thema, of verschillende elementen die samen horen (wat vermeldt cliënt 

herhaaldelijk)  
o selecteer een gepaste beginzin met jij of naam cliënt  
o selecteer woorden die thema of patroon weergeven (eigen woorden gebruiken)  
o ga effectiviteit van de samenvatting na  
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3.3.3 REGULERENDE VAARDIGHEDEN  

Opening gesprek  

 

Begincontract sluiten  

 

Terugkoppeling naar doel: 

• hulpverlener doet aan procesbewaking: doelterugkoppeling  
• gezamenlijk proces  
• expliciete bespreking zorgt voor gedeelde verantwoording  

 

Situatie verduidelijken: 

• herstellen van de therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discrepanties of problemen  
• verantwoording: hulpverloner die het proces bewaakt  
• middelen:  

o session rating scale – klinisch aanvoelen  
o meta-gesprek  

 

Hardop denken:  

• helpend voor de samenwerking  
• biedt veiligheid voor cliënt  
• voorbeeld van probleemoplossend denken  

 

Gesprek afronden: 

• tijdsbewaking  
• nadenken over wat te bespreken  
• time management en afronding  

 

4 NUANCERENDE VAARDIGHEDEN  

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

 

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

 

4.1 VERBANDEN LEGGEN EN INTERPRETEREN  

Nieuwe kijk op moeilijkheden en andere verklaringen  

 

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

 

Doelstelling: 

• de relatie identificeren tussen impliciete boodschappen van de cliënt en gedrag  
• gedrag van de cliënt op een alternatieve manier of met een andere verklaring bekijken  
• het begrip van de cliënt rond eigen problematiek verhogen als basis voor verandering of actie  

 

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

 

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

 

Gebruik van metaforen vaak heel bruikbaar  

 

Basisregels: 

• timing is heel belangrijk 
o 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 hulpverlener  
• taal en toon zijn belangrijk: best ik-boodschappen en met gebruik van “het is mogelijk” of “wellicht”  

 

Stappen in interpreteren:  

• detecteer impliciet deel in boodschap cliënt  
• hoe past deze boodschap binnen een theoretische oriëntatie  
• wat zijn positieve aspecten van het probleem waar de cliënt controle over heeft  
• gebruik van woorden die matchen met de woorden van de cliënt  
• ga effectiviteit interpretatie na  

 

4.2 CONFRONTEREN  

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

 

Discrepantie kan te maken hebben met:  

• verschil verbaal en non-verbaal gedrag  
• verschil verbaal gedrag en actie (hulpverlener is belangrijk en sessie afbelllen, ik ga x doen en doet het 

niet)  
• verschil twee verbale boodschappen  
• verschil twee non-verbale boodschappen  
• verschil twee personen  
• verschil verbale boodschap en context of situatie  

 

Incongrunte of gemengde boodschappen cliënt identificeren  
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Andere percepties op “zelf” cliënt of situaties exploreren  

 

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

 

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

 

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

 

Focus op inconsistentie probleem, niet persoon  

 

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

 

Wees concreet/geef specifiek voorbeeld, niet vaag  

 

Exploratief en niet corrigerend  

 

Enkel als er voldoende vertrouwen is in hulpverlenerrelatie  

 

Tijd is heel belangrijk bij confrontatie: 

• confrontatie op moment dat cliënt er iets mee kan aanvangen  
• tijd genoeg na confrontatie geven voor reactie en discussie  
• niet te vaak confrontatie na elkaar  

 

Confrontatie werkt vooral op begrip en bewustzijn, heeft beperkingen  

 

Defensieve reacties: 

• hulpverlener diskwalificeren  
• hulpverlener overtuigen dat zijn/haar visie fout is  
• belang van onderwerp devalueren  
• ergens anders steun zoeken  
• akkoord gaan, maar geen gevolg geven  
• onzekerheid tonen  

 

Stappen in confronteren:  

• zoek naar discrepanties of gemengde boodschappen  
• probeer verschillende elementen in de discrepantie samen te vatten (gebruik en in plaats van maar)  
• om confrontatie beter te laten aankomen, gebruik woorden van cliënt  
• ga effectiviteit confrontatie na  
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4.3 POSITIEF HERETIKETEREN  

Doelen: 

• persisterende schuld/schaamte verminderen  
• veranderbaarheid vergroten  
• belang voor therapeutische relatie  

 

Werkwijze: 

• leren kijken naar positieve aspecten  
• hulpmiddel: intenties eerder dan gedrag  
• moet gemeend zijn  
• aansluiting bij compassie  

 

4.4 INFORMATIE GEVEN 

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  

 

Psycho-educatie  

 

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: geef niet teveel informatie  
o vraag naar gevoelens/bias cliënt t.a.v. info  
o gebruik pen en papier  
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5 WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING  

Procesmanagement: 

• niveaus: diagnostiek (klachtgericht, persoonsgericht), therapeutische relatie, verandering  
• fase-afhankelijk  

 

 

 

Upward spiral: 

 

 

 

5.1 INLEIDING  

Hypothese: hulpverlener wil cliënt veranderen à cognitieve dissonantie bij cliënt door verschil visie hulpverlener 
en visie cliënt à ongemakkelijk voor cliënt à dissonantie reduceren door  

• hulpverlener te diskwalificeren  
• rationaliseren  
• informatie zoeken die tegenspreekt  
• hulpverlener proberen veranderen  
• aanvaarden idee hulpverlener 
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Aanvaarden idee hulpverlener meer waarschijnlijk: 

• onderling overleg  
• timing (aansluiten bij cliënt)  
• kenmerken hulpverlener  

o als hulpverlener als expert/competent overkomt  
o als hulpverlener attractief overkomt  
o als hulpverlener als te vertrouwen overkomt  

• kenmerken van cliënt: leeftijd, geslacht (macht therapeut), ras, attractiviteit, cognitieve stijl, motivatie, 
betrokkenheid,… 

 

5.2 EXPERTISE/COMPETENTIE 

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  

 

Niet profileren als “de expert” à intimideert cliënten, wel gelijkheid, vriendelijkheid tonen (dus ook niet 
onderdanig zijn)  

 

Perceptie van cliënt dat hulpverlener zal helpen om problemen te verminderen  

 

Perceptie cliënt is gebaseerd op: 

• eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, training, certificaten, anciënniteit, taal, setting, boeken, 
sekse, oordeel anderen, reputatie, stijl hulpverlener  

• later (dynamisch): expertise niet meer zo belangrijk, wel geheel van non-verbale en verbale gedragingen  
• non-verbaal gedrag: oogcontact, leunen, vloeiend praten  
• verbaal gedrag  

o goede vragen die gedachten uitdagen  
o aansluiten bij cliënt en luisteren (belang van luisterresponsen)  
o tempo in de sessie  
o concretiseren wat de cliënt aangeeft 
o interpretaties (actieresponsen)  

 

5.2.1 GOEDE VRAGEN  

Vanaf eerste (telefonisch) contact tot laatste sessie moet hulpverlener “intelligente” vragen stellen  

 

Indeling van Tomm (1988) in 4 verschillende soorten vragen op 2 assen  

• variatie in vragen m.b.t. wie de informatie als antwoord op vraag zal gebruiken (continuüm)  
o gericht op oriëntatie (hulpverlener) 
o gericht op beïnvloeding (cliënt)  

• variatie in vragen m.b.t. het om lineaire dan wel circulaire informatie gaat  
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• rechtstreekse vragen  
o oriënteren (voor hulpverlener) en lineair  
o onderzoekend, deductief, rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen  
o duiden vaak iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair) 

• circulaire vragen  
o oriënteren (voor hulpverlener) en circulair  
o circulair (alles is met elkaar verbonden) à systemisch denkkader  
o exploratief, nieuwsgierigheid therapeut  
o informatie over patronen tussen mensen  

• strategische vragen  
o beïnvloeden (voor cliënt) en lineair  
o nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen  
o gaan uit van oorzaak-gevolgrelatie  
o suggereren veranderingen in bepaalde richting  

• reflexieve vragen  
o beïnvloeden en circulair  
o faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven, laten verschillende 

mogelijkheden open… à neutraal  
o door middel van vragen nieuwe reacties bewerkstelligen (dus cliënt in staat om anders te 

reageren)  

 

5.2.2 POSITIONERING 

Weerstand roept non-therapeutische responsen op  

 

Afhankelijk van positie (roos van Leary)  
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Weerstand omzeilen is een communicatieve vaardigheid, een kwestie van communicatieve stijl  

 

Weerstand is een cruciale bron van informatie  

 

Weerstand is vaak afhankelijk van het veranderstadium  

 

Omgaan met weerstand: motiverende gespreksvoering  

 

5.3 ATTRACTIVITEIT  

Perceptie van attractiviteit door cliënt = mate waarin hulpverlener vriendelijk, aardig, prettig in de omgang is en 
overeenkomst vertoont  

 

Effect interventie is grootst bij wederkerige aantrekking:  

• relatie-ondersteunend + stereotiepe gedachten omtrent attractieve personen = succesvol  

 

Attractiviteit = zowel oppervlakkige als relationele dimensies: 

• oppervlakkige attractiviteit (statisch) vooral in eerste sessies  
• in latere sessies verdwijnt attractiviteit door effect competentie (dynamisch)  

 

Richtlijnen structureren: 

• structuur onderhandelen, niet opleggen  
• nooit als straf 
• reden voor structurering geven  
• let op of cliënt er klaar voor is  
• teveel is niet goed (te rigide, hulpverlener is teveel bezig met controle houden)  
• kan competentie niet vervangen  
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5.4 VERTROUWEN  

Vertrouwen is perceptie cliënt dat hulpverlener hem/haar op geen enkele manier zal misleiden of onrecht 
aandoen, benadelen  

 

In eerste gesprekken vooral gebaseerd op ‘maatschappelijk aanzien’, nadien vooral op gedrag hulpverlener  

 

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

 

Soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet worden verdiend  

 

Soms moeilijk te installeren, maar heel makkelijk te breken  

 

Vraagt tijd, verandert steeds, vraagt wederkerige interacties  

 

Is basis voor goede exploratie van cliënt zijn/haar eigen problemen en oplossingen  

 

Non-verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

• congruentie verbaal/non-verbaal gedrag  
• non-verbaal aanvaarden onthulling cliënt  
• non-verbale responsiviteit en dynamiek 

 

Verbaal gedrag dat vertrouwen uitstraalt:  

• accuraat parafraseren  
• consistentie tussen zeggen en doen  
• vertrouwelijkheid  
• openheid en eerlijkheid  
• accuraatheid van informatie geven  
• niet defensief reageren op “test” cliënt  

 

Eroderen van vertrouwen vooral door incongruentie, oordelen of evaluatieve reacties en passiviteit  

 

Vertrouwen tussen cliënt en hulpverlener ontwikkelt niet altijd automatisch  

 

Cliënt soms behoefte aan expliciete test vertrouwen hulpverlener 

 

Cliënt zal echter zelden direct vragen om dit te bespreken, eerder subtiele manoevres om gegevens over 
vertrouwen hulpverlener te bekomen  

 

Hulpverlener herkent dit niet steeds, reageert op inhoud, ziet cliënt als vijandig of reageer zelf defensief  
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Vertrouwenstest: 

• informatie vragen  
o impliciete vraag; “Kan jij mij helpen?”  

§ is het vragen naar feiten of naar opinie/opvattingen hulpverlener  
§ is meestal zoeken naar bevestiging dat hulpverlener zal kunnen begrijpen  

• geheim vertellen  
o impliciete vraag: “Kan ik me kwetsbaar opstellen?”  

§ test of hulpverlener cliënt kan aanvaarden zoals hij/zij is, vertrouwelijkheid bewaart 
en kwetsbaarheid niet misbruikt  

§ soms is geheim irrelevant  
§ hulpverlener mag zeker niet beoordelend reageren, dit is de test, wel verbaal en non-

verbaal open reageren  
• gunst vragen  

o impliciete vraag: “Ben jij betrouwbaar?” 
§ gunst vragen in context vertrouwen  
§ of je gunst verleent of niet is niet belangrijk, wel hoe betrouwbaar je beloftes nakomt  
§ soms kan het wel 
§ bij weigering direct en tactvol zijn  

• cliënt diskwalificeert zichzelf 
o impliciete vraag: “Kun jij me accepteren?”  

§ zal hulpverlener me nog mogen/accepteren als ik donkere kant laat zien  
§ bedoeld om hulpverlener te choqueren, waarbij elk (non)verbaal gedrag hulpverlener 

aandachtig wordt gevolgd 
§ hulpverlener kan best neutraal reageren: reflecteren, interesse tonen  

• hulpverlener in verlegenheid  
o impliciete vraag: “Heb jij grenzen?”  

§ tijdstip veranderen, sessie afbellen, vragen om te bellen tijdens sessie  
§ hulpverlener kan best open en direct reageren  
§ grenzen door hulpverlener geeft veiligheid  

• motivatie hulpverlener  
o impliciete vraag: “Is jouw zorg voor mij echt?”  

§ eerlijkheid/echtheid is belangrijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 98 

DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN 
MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING  
1 ZORG GEBASEERD OP CIJFERS  

1.1 RELEVANTIE VAN KENNIS OVER GGZ  

Verschillende niveaus en kaders:  

• individuele hulpverlening  
• psychologische hulpverlening in een bredere context  

o kosten van psychische ziekten zijn gigantisch (Vlaanderen: 20.740 miljoen euro = directe kosten 
en uitval)  

o psycholoog opereert binnen breed politiek en wetgevend kader  
o noodzaak om na te denken over structurele ingrepen  

• Europees/Belgisch/Vlaams/regionaal  

 

1.2 BELEID EN CIJFERS  

Detollenaere et al. (2019): 
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Rond zorgbehoefte 

 

Psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik  

 

Weinig onderzoek naar zorgbehoefte in de populatie  

 

Studieresultaten (Engeland, Finland):  

• 8 tot 10% van de populatie heeft een duidelijke zorgbehoefte  
• van deze mensen ontvangt 50 tot 60% geen zorg  

 

Hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte: 

• mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg  
• beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners  
• ‘antitherapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten  

 

Rond ‘zieke’ populatie:  

• ‘subklinische’ mensen nemen groter aandoeel van de zorg in dan mensen met een klinische diagnose, 
omdat hun aandeel in de populatie veel groter is  

• dynamiek stoornis ßà subklinisch 
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• dus zijn gegevens over de continue verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk, naast prevalentie 
categoriale diagnose 

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

 

 

 

1.3 ARTIKEL 107 (2000)  
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1.4 WHO/EUROPEES ACTIEPLAN  
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1.5 PATIËNTENERVARINGEN  

Bevindingen focusgroepen (Thunus et al., 2019):  

• aanbod 
o complex 
o continuïteit  
o overlap en beperkingen  

• toegankelijkheid  
o drempels voor psychotherapie  
o huisvesting- en crisishulp spaars  
o sterk afhankelijk van demografische variabelen  

 

2 ORGANISATIE: KLASSIEKE VISIE  

2.1 ECHELONMODEL  

Kenmerken: 

• gebaseerd op het medisch gezondheidszorgsysteem: een patiënt met hoofdpijn wordt niet nagekeken 
door een chirurg (hiërarchie)  

• men begint generalistisch en eindigt specialistisch  
• huisarts en voorzieningen eerste lijn fungeren als poortwachter en verwijzen naar de juiste 

hulpverlening  
• er wordt getracht zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden  
• minimalisatische 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  

 

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: privépsychiaters 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  

 

3 BELANGRIJKSTE SETTINGS  

3.1 ZORGAANBOD EERSTE LIJN  

Zorgaanbod: 

• medische context: huisartsen  
• medische context: kinder- en jeugdartsen  
• thuiszorg: thuisverpleegkundigen en paramedici  
• politie en justitie  
• CLB en onderwijs  
• telefonische hulpverleningsinitiatieven  
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• organisaties voor vreemdelingen  
• plaatsingsdiensten en pleeggezinnen  
• sociale diensten  
• welzijnswerk  

 

3.1.1 MEDISCHE CONTEXT (KINDER- EN JEUGDARTSEN)  

Jonge kinderen: Kind en Gezin  

• artsen met een aanvullend diploma in jeugdgezondheidszorg of specialisten in kindergeneeskunde  
• totaal vrijblijvend, bereiken >90% van de Vlaamse gezinnen  
• uitgebreid netwerk van  

o consultatiebureaus (laagdrempelig, vrijblijvend, elke gemeente)  
o preventieve zorgcentra (concentratiezones van kansarme gezinnen, met interculturele 

medewerkers en ervaringsdeskundigen in kansarmoed  
• coördineren ook (let op: niet eerste lijn)  

o de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK)  
o bijna de hele kinderopvang  
o de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG’s, dag- en nachtopvang van kinderen 

in een crisissituatie en ambulante opvang en begeleiding van risicogezinnen)  

 

Schoolgaande kinderen: medisch schooltoezicht ingepast in de centra voor leerlingenbegeleiding  

• artsen met bijkomend diploma van schoolhygiënist  
• samenwerking met psychologen in Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)  
• vrijwel alle kinderen, maar niet verplicht  

 

3.1.2 CLB EN ONDERWIJS  

School is sociaal netwerk en kan zo ondersteuning betekenen bij omgaan met psychische problemen:  

• stimuleren van een positief schoolklimaat  
• inspanningen op het gebied van (geestelijke) gezondheid  

 

Ideaal kanaal om Gezondheid Voorlichting en Opvoeding (GVO)-interventies en omgevingsinteracties te plannen 
en te realiseren: 

• stress, voedsel, verslaving,…  

 

Streefdoelen: ruim begrip van gezondheid, leerlingenparticipatie, teamwork, schoolgebouw en omgeving, 
positief zelfbeeld van leerlingen, relaties tussen leerlingen, leerkrachten en personeel, voorbeeldfunctie etc.  

 

Basis- en secundair onderwijs 

 

Vier kernopdrachten: 

• leren en studeren  
• onderwijsloopbaan en studiekeuze  
• (preventieve) gezondheidszorg  
• psychisch en sociaal welbevinden  
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3.1.3 TELEFONISCHE HULPVERLENINGSINITIATIEVEN  

Anoniem: discreet, vertrouwelijk en veilig  

 

Permanent (tele-onthaal 106):  

• vooral buiten de kantooruren  
• vooral crisissituaties  

 

Vrijwilliger als gesprekspartner: vragen stellen, emotieventilatie zodat beller wat afstand kan nemen en helder 
kan denken om zelf tot oplossing te komen  

 

Crisisinterventie, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing  

 

Zelfmoordlijn (1813), hulplijn geweld, misbruik en mishandeling (1712), jongerenhulplijnen à telefonisch en via 
chat  

 

3.1.4 ORGANISATIES VOOR VREEMDELINGEN  

Toenemende ervaring in interculturele hulpverlening: 

• factor cultuur krijgt maar langzaam ingang in hulpverlening  
• dringend nood aan interculturele hulpverleners  

 

Multiculturele samenleving is een complex gebeuren:  

• verbonden met machtsfactoren tussen culturele groepen  
• tussen verschillende leden en generaties in migrantengezinnen  
• confrontatie met waarden en normen hulpvrager en hulpverlener  
• wordt duidelijk in processen van overdracht en tegenoverdracht  
• doorverwijzing is niet evident  

 

3.1.5 THUISZORG (THUISVERPLEEGKUNDIGEN)  

Afbouw psychiatrische bedden: alternatieven noodzakelijk  

 

Beschut wonen (BW) en Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)  

 

Maar grote groep valt nog uit de boot à psychiatrisch thuiszorg  

 

Verdere uitbouw van psychiatrische thuiszorg (mobiele zorgteams): 

• vroege detectie en vroege interventie  
• preventie van opname en/of verergering symptomen en klachten  
• uit onderzoek blijkt dat dit een goede aanpak is voor acute psychiatrische cliënten die geen gevaar 

betekenen en bij wie de familie openstaat voor behandeling  
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• begeleiden van chronische cliënten met het oog op betere handhaving in de maatschappij en vroegtijdig 
herkennen van terugval  

• artikel 107  

 

3.1.6 POLITIËLE EN JUSTITIËLE DIENSTEN  

Politionele (gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie) diensten vooral op lijn 0 en 1 

 

Justitiële (parketten, rechtbanken, gevangenissen) diensten vooral op lijn 3  

 

Eerste opvang van mensen met psychosociale problemen à crisisinterventie 

 

Verwijzing naar andere voorzieningen  

 

Taken van strikt preventieve aard (eerste aanspreekpunt): 

• preventieambtenaren   

 

3.1.7 ALGEMEEN WELZIJNSWERK  

Zeer breed doelpubliek: mensen in nood en crisis  

 

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

 

CAW: Centra Algemeen Welzijnswerk  

• algemeen maatschappelijk werk  
• Centrum voor Gezins- en Relationeel werk  
• Jongeren AdviesCentrum  
• slachtofferhulp  
• justitioneel welzijnswerk (daderhulp)  
• scheidingsbemiddeling  
• schuldbemiddeling  

 

3.2 ZORGAANBOD TWEEDE LIJN  

3.2.1 PRIVÉPSYCHIATERS  

Grootste groep deels institutioneel, deels privé  

 

Minderheid exclusief privé:  

• verwant met psychologen, psychotherapeuten  
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• sterk anoniem karakter, daardoor waarschijnlijk ondergewaardeerd in bijdrage tot geestelijke 
gezondheidszorg  

• voor individuen, consulent voor instellingen en organisaties  

 

3.2.2 ZELFSTANDIG GEVESTIGDE KLINISCH PSYCHOLOGEN  

Klachten: levensmoeilijkheden, met wisselende graad van ernst  

 

Criteria voor de keuze van een psycholoog  

• ernst van de problematiek: belang van doorverwijzing en netwerkvorming  
• aard van de problematiek: angstproblemen, depressies, dwangmatige problemen, leermoeilijkheden, 

eetproblemen, relationele conflicten, slaapmoeilijkheden, traumaverwerking etc à specialisatie van de 
psycholoog  

 

Meestal psychologen met enkele jaren ervaring  

 

Meeste hebben een psychotherapie-opleiding gevolgd  

 

Goede integratie binnen zorgnetwerk cruciaal  

 

Supervisie - intervisie 

 

3.2.3 CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG  

KB van 20 maart 1975:  

• diensten met één of meer equipes, multidisciplinair samengesteld  
o (kinder)psychiatrische functie  
o psychologische functie  
o maatschappelijke functie  
o onder leiding van een in de neuropsychiatrie gespecialiseerde geneesheer  

• contact met het normale leefmilieu van de cliënt  
• functionele samenwerkingsverbanden met ziekenhuisdiensten  
• soms verschillende equipes à kinder- en jeugdequipe 
• band met psychiatrische ziekenhuizen  
• ambulante psychotherapie  

o diagnose 
o psychopathologie  
o psychosomatische problematiek  
o relatieproblemen  

• preventie  
o alcohol- en drugspreventie  

• dienstverlening naar eerste lijn  
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Klachten:  

• kinderen en jongeren: relatieproblemen (46.6%), gedragsproblemen (24.2%), psychische problemen 
(20.8%), specifieke andere klachten (18.5%), verwerkingsproblemen (15.9%),… 

• volwassenen: psychische problemen (57%), relatieproblemen (46.2%), afhankelijkheid van middelen 
(15.8%), problemen met sociale inschakeling (14.1%), verwerkingsproblemen (12.4%),…  

 

Werkwijze: 

• aanmelding: huisarts, andere diensten, zeer divers  
• intakegesprek (soms centrale intaker, diagnostiek) 
• teamvergadering  
• psychotherapie  

o individuele therapie: gespreks- of speltherapie 
o groepstherapie  
o partnertherapie, oudertherapie, gezinstherapie  

• psychiatrische consultaties  

 

Sommige centra één model, meestal multitherapeutisch  

 

Residentiële doorverwijzing mogelijk  

 

Tijdsduur meestal onbeperkt, wel registratie  

 

3.2.4 SPOEDOPNAMEDIENSTEN EN CRISISINTERVENTIECENTRA  

Psychiatrische spoedgevallen en crisissituaties  

 

Toename in het aantal hulpvragen 

 

Overwicht van:  

• jongvolwassenen 
• mannen 
• zwakke SES en maatschappelijke marginalisering  

 

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

 

15% met gedragsproblemen (soms agressie) en/of suïcidepogingen  

 

10% heeft situationele problemen (crisis in leefomgeving)  

 

Primaire doelstelling is reductie van acuut fysiek en psychiatrisch risico  

 

Impliceert farmacologische of gedragsmatige interventies  
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Ontwikkeling van ernstige pathologe en lijden voorkomen  

 

Lage drempel, makkelijke toegangspoort, 70 tot 80% komt op eigen initiatief  

 

Toegankelijkheid is gekoppeld aan nabijheid, onmiddelijke beschikbaarheid en doorzichtigheid  

 

24-uursopvang, 7/7 

 

Goede doorverwijzing cruciaal  

 

3.2.5 PSYCHOSOCIALE REVALIDATIECENTRA  

Specifieke behandelingsvorm  

 

Mensen met psychische kwetsbaarheden die competenties en die steunende netwerken laten ontwikkelen die 
nodig zijn om een behoorlijk zelfstandig leven in de maatschappij (opnieuw) mogelijk te maken  

 

Geen specifieke doelgroep in psychiatrische terminologie  

 

Grijze zone: psychische stoornissen, maar meestal verbonden aan andere problematiek (neurologisch of ander 
somatisch lijden)  

 

Bewust van resterende mogelijkheden én van kwetsbaarheden  

 

Kan ambulant, semi-residentieel of residentieel zijn 

 

3.3 ZORGAANBOD DERDE LIJN  

Zorgaanbod: 

• Algemeen Ziekenhuis  
• Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis  
• psychiatrisch centrum  
• semi-residentiële opvang  
• beschut wonen  
• dagactiviteitencentrum  
• psychiatrische thuiszorg  
• theapeutische gemeenschap  
• instellingen voor gehandicapten  
• revalidatiecentra en beschutte werkplaatsen  
• arbeidsreïntegratie  
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3.3.1 ALGEMEEN ZIEKENHUIS  

Geen expliciete opdracht, wel belangrijke speler  

 

Laagdrempelig aanspreekpunt: 

• somatiseren (stigma op psychische disfuncties)  
• co-morbiditeit lichamelijke problemen en psychische belasting of stress: postinfarct-patiënten, 

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

 

3.3.2 PSYCHIATRISCHE AFDELING VAN EEN ALGEMEEN ZIEKENHUIS (PAAZ) EN 
PAUZ 

Urgentiepsychiatrie:  

• aanmelding  
• observatie en informatieverzameling  
• stabiliserende interventies (bio-psycho-sociaal) 
• indicatiestelling, eerste voorlopige probleemstelling/diagnose  
• doorverwijzing voor vervolgzorg (soms ook in PAAZ)  

 

Kortdurende behandeling:  

• intensieve observatie, diagnostiek, psychiatrische en psychotherapeutische behandeling (via opname 
rust brengen)  

• eenmalige of eerste psychiatrische decompensatie  

 

Ambulante zorg (polikliniek)  

 

Diagnostiek: 

• individuele test en gesprekken: helpen bij DSM-diagnose  
• neuropsychologisch onderzoek (dementie)  

 

Therapie:  

• afhankelijk van specialisatie  
• psycho-educatie  
• sociale vaardigheidstraining, relaxatie,…  
• psycholoog: individuele therapie of groepstherapie  
• sociaal netwerk: relatietherapie, gezinstherapie  

 

Activatie:  

• stimuleren, begrenzen 
• bv bij psychotische cliënten: nood aan activeren en structuur (sociale dimensie tijd)  
• verpleegkundigen: sociotherapie, dagelijkse zorg, ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven)  
• ergotherapeuten: herstellen van dagelijkse functioneren  
• psychomotorisch therapeut: mobiliseren therapie 
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Team: samenwerken om te komen tot behandelingsplan  

 

Doorverwijzing: 

• terug naar huis met ambulante consultaties (psychiater of psycholoog)  
• terug naar huis met dagbehandeling PAAZ (verder ADL, activeren, structuur, sociotherapie, sociale 

vaardigheden,…) 
• terug naar huis met verwijzing CGGZ  
• doorverwijzing psychiatrisch centrum à indicaties: weinig evolutie, diagnose bijzondere problematiek  

 

3.3.3 PSYCHIATRISCH CENTRUM  

Onderscheid tussen ‘cure’ of behandeling en ‘care’ of zorg en begeleiding  

 

Soorten PC: 

• Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ): actieve behandelingsfunctie  
o opname – afdeling  

§ beperkt in tijd: 2 à 3 maanden  
§ vooral diagnostiek (verschil met PAAZ: specialisatie)  
§ kortdurende behandeling  

o behandel – afdeling  
§ psychosen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, 

eetstoornissen, trauma,…  
§ resocialisatie: re-integratie in normale leven  
§ rehabilitatie: langdurige behandeling (1 tot 2 jaar)  

o multidisciplinair 
o programma’s differentiëren volgens  

§ psychopathologie (psychosezorg, verslavingszorg, eetstoornissen,…), populatie 
(kinderen, juridisch statuut,…) of combinatie (forensische eenheid voor seksueel 
afwijkend gedrag,…)  

§ werkwijze (gedragstherapeutisch, resocialisatie,…)  
§ modaliteit (voltijds, polikliniek,…)  
§ open versus gesloten  

o psycho-educatie, terugvalpreventie, informatie en voorlichting  
• Psychiatrische Verzorgingstehuis (PVT)  

o verblijfspsychiatrie  
o (oudere) populatie  

§ personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis die  
• geen ziekenhuisbehandeling meer vergen 
• niet in aanmerking komen voor opname in rust- en verzorginstehuis wegens 

psychische toestand 
• niet in aanmerking komen voor beschut wonen 
• geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht  
• nood hebben aan continue begeleiding  

§ personen met een mentale handicap die aan dezelfde voorwaarden voldoen  
o permanente begeleiding (in tegenstelling tot discontinue begeleiding in beschut wonen)  
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3.3.4 GEDWONGEN OPNAME  

Derde lijn: drie belangrijke momenten  

• psychiatrische opname en acute psychiatrie  
• residentiële psychiatrische behandeling en verzorging  
• psychiatrische rehabilitatie en resocialisatie  

 

“geestesziekte”: 

• gevaar betekenen voor zichzelf of samenleving  
• weigeren zich te laten behandelen  
• geen ander therapeutisch alternatief voorhanden  
• geen misdrijf 

 

Twee procedures:  

• gewone procedure  
o verzoekschrift  

§ neer te leggen op het vredegerecht  
§ kan ingediend worden door elke belanghebbende  

o omstandig geneeskundig verslag van max 15 dagen oud  
• spoedprocedure (hoogdringendheid) 

o in spoedeisende gevallen kan de Procureur des Konings beslissen tot de ter observatieneming  
o het is belangrijk dat een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisende karakter aantoont  

 

Behandeling start binnen de gesloten afdeling (specifieke uitrusting)  

 

Bij de verdwijing wordt politie en gerecht ingeschakeld  

 

Uitgansvrijheden kunnen verworven worden  

 

Geïnterneerden: 

• na plegen van delict  
• psychiatrische behandeling primeert op gevangenisstraf  
• gesloten afdeling  
• soms gespecialiseerde instellingen; soms algemene psychiatrie  
• zware belasting voor behandelmilieu  

 

3.3.5 THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP  

Drugvrije therapeutische gemeenschappen (eventueel wel medicatie)  

 

Intensief langdurig programma met het oog op het stopzetten van de verslaving aan alcohol of illegale drugs en 
het drugvrij integreren in de samenleving  

 

Fysieke ontwenning gebeurt in een aan de TG verwant crisisinterventiecentrum of medische setting  
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Naast taltrijke semi-residentiële en meer laagdrempelige programma’s  

 

Doelstelling varieert van ‘harm reduction’ tot drugvrije integratie (familiaal, wonen, werken,…)  

 

Aantal verwijzingen onder druk van justitie  

 

Intake en daarna opname  

 

Uitsluitingscriteria  

 

Eerder jonger publiek  

 

Behandeling in aantal sterk gestructureerde fasen  

 

Werkstructuur: keuken, huishoudelijk werk, administratie  

 

Community as method: werkstructuur van de communie is het vehikel dat gehanteerd wordt voor het 
therapeutisch traject  

 

Daarnaast familiewerking, encountergroepen  

 

3.4 JEUGDHULPVERLENING  

Decreet integrale jeugdhulp: 

• op 1 maar 2014 werd het jeugdhulpverleningslandschap volledig hertekend in Vlaanderen en Brussel à 
verschillende sectoren werken nauw samen om de gepaste jeugdhulp aan te bieden aan kinderen en 
jongeren  

• kernopdracht: beter samenwerken om sneller de gepaste hulp te bieden  

 

Doelstellingen van het nieuwe decreet:  

• vermaatschappelijking van de jeugdhulp  
• toegankelijkheid van de jeugdhulp verbeteren  
• crisisjeugdhulp aanbieden  
• gepast omgaan met verontrustende opvoedingssituaties 
• continuïteit in de hulpverlening garanderen  
• maximale participatie van de cliënt  

 

Intersectorele toegangspoort:  

• een Vlaamse overheidsdienst  
• van het Agentschao Jongerenwelzijn, afdeling Continuïteit en Toegang  
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• per provincie een toegangspoort  

 

De ITP binnen het jeugdhulplandschap: 

 

 

Rechtstreeks/niet-rechtstreeks:  

• rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: CLB, AWW, K&G, CGG, JW, VAPH  
• niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp  

o CKG, JW, VAPH, IPO  
o afgebakende typemodules voor hulpvragen met een ingrijpende ondersteuningsnood  
o perspectiefzoekende en  -biedende pleegzorg  
o opvang en begeleiding (verblijf) in een residentieel centrum (VAPH/BJB)  
o langdurig verblijf in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning 
o opname in een OBC/OOOC  
o IPO: Huis aan Zee (De Haan) (De Vloedlijn), De Steiger (Koksijde), Pottelberg (Kortrijk) 
o De Rijzende Ster (Kuurne)  

 

4 ORGANISATIE: NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES IN DE ZORG  

4.1 HUIDIG ZORGAANBOD  

Gebaseerd op historische organisatie  

 

Gebaseerd op een ‘ziektemodel:  

• focus op genezing  
• focus op expertiseniveau organisatie  

 

Veld in transitie 

 

Nieuwe GGZ  
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4.2 DEFINIËRING VAN GEZONDHEID  

Gezondheid = de afwezighied van ziekte plus welbevinden VERSUS gezondheid = het vermogen om zich aan te 
passen en een zinvol leven te lijden, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen  

 

4.3 HUIDIG ZORGAANBOD VERSUS NIEUWE GGZ-VOORSTEL  

 

 

Nieuw GGZ-voorstel:  

• eigen regie  
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5 ONDERZOEK EN PRAKTIJK VAN PSYCHOTHERAPIE REBOOTEN OM DE LAST VAN 
PSYCHISCHE AANDOENINGEN TE VERMINDEREN 

5.1 NOTITIES  

• We gebruiken de term geestesziekte in plaats van een nieuwe term (vb. psychologische disfunctie) om 
verbinding te maken met de bredere literatuur in waarin de belasting van de mentale en fysieke 
handicap is geëvalueerd. Onze discussie richt zich ook op de last van psychische aandoeningen binnen 
de Verenigde Staten, hoewel de last natuurlijk wereldwijd is.  

• Psychotherapie wordt in dit artikel breed gedefinieerd en omvat systematische pogingen om 
psychosociale interventie toe te passen om angst of maladaptief gedrag te verminderen of het 
adaptief functioneren te verbeteren. Psychosociale interventie, in tegenstelling tot medische of 
biologische interventie (vb. medicatie, chirurgie), richt zich op middelen van verandering zoals: 
interpersoonlijke interactie en systematische ervaringen (vb. nieuwe manieren van gedragen door 
oefening, rollenspel, huiswerkopdrachten, advies) ontworpen om verandering teweeg te brengen. De 
therapeut biedt voorwaarden om het leed van die persoon te verlichten en om het functioneren in het 
dagelijks leven te verbeteren. De interactie is bedoeld om de gevoelens, gedachten, houdingen of 
handelingen van de persoon die heeft gezocht heeft naar of is in behandeling is geweest te wijzigen.  

• CONSORT omvat meerdere procedures om de kwaliteit van de rapportage van empirische tests te 
verbeteren. vb. gedetailleerde informatie over deelname, recruitment, screening en verloop; hoe 
werd de interventie toegediend en ongeplande wijzigingen van het protocol. De normen zijn 
overgenomen door honderden vaktijdschriften uit vele disciplines en landen.  

• Het is begrijpelijk dat er professionele scepsis bestaat over zelfhulpboeken en materialen, gezien een 
niet aflatende tsunami van dergelijke producten gebaseerd op mening, klinisch (maar niet empirisch) 
bewijs, en beide gezond en ongewoon gevoel. Het is waar dat de meerderheid van zelfhulpmaterialen 
in de plaatselijke boekhandel niet empirisch geëvalueerd zijn. In alle eerlijkheid is het ook gepast om 
op te merken dat de grote meerderheid van psychotherapieën die worden gebruikt, geen 
ondersteunend bewijs hebben voor hun effectiviteit.  

 

5.2 ABSTRACT  

Individuele psychotherapie, het dominante model voor het toedienen van behandelingen, zal waarschijnlijk 
niet aan deze behoefte kunnen voldoen. Het verminderen van de last van geestesziekten zal ook afhangen van 
de integratie van preventie en behandeling, het ontwikkelen van beoordelingen en een nationale database 
voor het monitoren van geestesziekten en de lasten ervan, rekening houdend met contextuele problemen die 
de levering van behandeling beïnvloeden, en het aanpakken van potentiële spanningen binnen de beroepen in 
de geestelijke gezondheidszorg.  

Psychologische interventies om klinische disfunctie te behandelen zijn de afgelopen decennia opmerkelijk 
vooruitgegaan. De vooruitgang is in veel opzichten zichtbaar.  

1. Het aantal gecontroleerde onderzoeken naar behandeluitkomsten is toegenomen.  
2. De kwaliteit van het onderzoek is blijven verbeteren. Het gebruik van RCT's wordt erkend als het 

fundamentele ontwerp, maar veel andere methodologische kenmerken (bijv. het gebruik van 
manuals, beoordeling van de klinische significantie van verandering, evaluatie van follow-up) hebben 
de lat hoog gelegd voor onderzoek naar behandeluitkomsten.  

3. De afbakening van evidence-based behandelingen (= interventies met sterk bewijs namens hen). EBT's 
zijn beschikbaar voor veel psychologische stoornissen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze 
blijven opduiken en weerspiegelen voelbare vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek.  
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De opmerkelijke vooruitgang heeft een belangrijk probleem op de achtergrond achtergelaten dat een 
belangrijke stimulans is voor de ontwikkeling van psychologische interventies, namelijk het doel om het aantal 
psychische aandoeningen te verminderen en het psychosociaal functioneren op grote schaal (in de 
samenleving) te verbeteren. Een centrale stelling van dit artikel is dat, ondanks vooruitgang in het onderzoek, 
professionals in de geestelijke gezondheidszorg weinig succes zullen hebben bij het terugdringen van de 
prevalentie en incidentie van psychische aandoeningen zonder een grote verschuiving en uitbreiding van 
interventieonderzoek en klinische praktijk. Het artikel richt zich op modellen van behandeling en wat nodig is 
om de last te verminderen. Met last verwijzen we naar de persoonlijke, sociale en geldelijke kosten die met 
bijzondere waardevermindering gepaard gaan. Onder de term geestesziekte omvatten we psychiatrische 
stoornissen en ook sociale, cognitieve, emotionele en gedragsbronnen van beperkingen of beperkingen.  

 

5.3 DE LAST VAN PSYCHISCHE AANDOENINGEN EN GERELATEERDE 
AANDOENINGEN VERMINDEREN  

De uitdaging voor psychologische interventies is om te helpen de last van psychische aandoeningen en 
gerelateerde aandoeningen te verminderen, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau.  

 

5.3.1 RATE OF MENTAL ILLNESS  

Overweeg de snelheid van psychologische disfunctie. Niet alle bronnen van psychische stoornissen zijn 
gecodificeerd door huidige classificatiesystemen van psychiatrische stoornissen (DMS). ‘Verslechteringen’ 
kunnen het gevolg zijn van vele bronnen (bijv. stress, relatieproblemen) die verder gaan dan de welke zijn 
opgenomen in diagnostische systemen. Daarnaast bevinden veel aandoeningen zich in een spectrum dat 
continuïteit van disfunctie aangeeft.  

Lifetime-prevalentiecijfers laten zien dat psychische aandoeningen relatief vaak voorkomen, niet alleen binnen 
de Verenigde Staten, maar ook binnen veel landen wereldwijd. 
± 50% van de bevolking voldoet aan de criteria voor 1 of meerdere psychische aandoeningen in hun leven 
± 25% van de bevolking voldoet aan de criteria in een bepaald jaar.  

De mate van disfunctie varieert als een functie van cultuur, etniciteit, immigrantenstatus binnen een bepaalde 
etniciteit, geografische locatie en SES, naast andere factoren. Deze variaties en verschillen zijn belangrijk bij het 
ontwikkelen van interventies.  

 

5.3.2 COST OF MENTAL ILLNESS 

De kosten van psychische aandoeningen zijn hoog. vb. alcoholisme en middelenmisbruik, die meer dan 20 
miljoen Amerikanen treft en de meest voorkomende psychische stoornis is in de Verenigde Staten, kost 
ongeveer $ 500 miljard per jaar. De belangrijkste kosten omvatten. De belangrijkste kosten omvatten medische 
en vb. alcoholisme en middelenmisbruik, die meer dan 20 miljoen Amerikanen treft en de meest voorkomende 
psychische stoornis is in de Verenigde Staten, kost ongeveer $500 miljard per jaar. De belangrijkste kosten 
omvatten strafrechtelijke kosten, ongevallen en inkomensverlies. De kosten omvatten: gebruik van 
gezondheidszorg, inclusief medische en psychiatrische behandeling, en verminderde arbeidsproductiviteit.  
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Vermindering in jaarlijkse inkomsten worden in verband gebracht met de diagnose van psychische 
aandoeningen. Individuen met een DSM-IV diagnose verdienen gemiddeld $16.000 minder dan hun controle-
tegenhangers.  

De kosten gaan verder dan de fiscale last; persoonlijke beperking en subjectieve ervaring zijn niet triviaal 
(= banaal/alledaags). In een reeks nationale interviews rapporteerden de deelnemers het aantal dagen in de 
afgelopen maand waarin ze niet in staat waren hun gebruikelijke taken uit te voeren vanwege problemen met 
betrekking tot fysieke of emotionele gezondheid. Psychische stoornissen waren meer dan de helft van de 
dagen geassocieerd met arbeidsongeschiktheid en van alle aandoeningen had depressie een van de grootste 
effecten op invaliditeit.  

Psychische stoornissen zijn schadelijker dan gewone chronische medische aandoeningen, met in het bijzonder 
grotere beperkingen in volgende domeinen: thuis, sociaal en hechte relaties. Deze bevindingen documenteren 
het belang van het verlies van productiviteit omwille van psychische aandoeningen EN reflecteren de 
wijdverspreide interpersoonlijke problemen. Deze psychosociale bronnen van disfunctie, die lijden tot 
beperkingen, lijden en kosten zowel voor individu als voor de samenleving, zijn moeilijker vast te stellen op 
nationaal niveau, maar ze zijn een belangrijk doel voor interventies om de last van psychische aandoeningen te 
verminderen.  

 

5.3.3 PEOPLE IN NEED OF SERVICES  

De behoefte aan psychologische diensten is enorm en slechts een klein deel van de mensen in nood wordt 
daadwerkelijk behandeld. Een essentieel aspect voor het verminderen van de last van psychische 
aandoeningen is de beschikbaarheid van interventies voor degenen die het meest hulp nodig hebben. 
1990 – 1992: 20,3% van de individuen die aan een stoornis lijden kregen hulp 
2001 – 2003: 32,9% van de individuen die aan een stoornis lijden kregen hulp 
Etnische verschillen met betrekking tot toegang tot geestelijke gezondheidszorg onder behoeftigen is enorm. 
vb. Afro-Amerikanen (12,5%) hebben minder kans op toegang tot diensten dan Europese Amerikanen (25,4%) 
en Latijns-Amerikaanse Amerikanen (10,7%) hebben minder kans op adequate zorg dan Europese Amerikanen 
(22,7%)  

 

5.3.4 PEOPLE PROVIDING SERVICES  

Het probleem van te weinig mensen die hulpverlening ontvangen zou opgevat kunnen worden als een ‘person-
power- problem’. Om het argument te simplificeren, zijn misschien meer mensen nodig om de gebruikelijke 
diensten te verlenen. Drie punten geven aan waarom alleen meer aanbieders wellicht niet voldoende zal zijn.  

1. Het person-power-problem komt deels voort uit de geografische spreiding van bestaande 
professionals in de GGZ. De concentratie van psychologen, psychiaters en klinische sociale 
werknemers in de USA is het grootst in dichtbevolkte, welvarende stedelijke gebieden en in steden 
met grote universiteiten. Dus geestelijke- gezondheid-professionals zijn niet gunstig verdeeld om 
grote massa's mensen in nood te bereiken.  

2. Professionals in de GGZ zijn waarschijnlijk niet in staat om de overgrote meerderheid in nood te 
bereiken. In de USA zijn er ongeveer 700.000 professionals in de GGZ die diensten verlenen. Zoals 
gezegd: schattingen van prevalentie geven aan de ongeveer 25% van de populatie ten minste één 
psychiatrische stoornis heeft (in een bepaald jaar). Met een Amerikaanse bevolking van meer dan 300 
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miljoen is 25% ongeveer 75 miljoen mensen. Het is niet nodig voor deze schattingen om precies te zijn 
om te zien dat het aantal hulpverleners het aantal ‘hulpbehoevenden’ niet zal aankunnen.  

3. Het is niet alleen de verdeling en het aantal, maar het profiel van professionals in de GGZ. Te weinig 
professionals in de GGZ weerspiegelen de culturele en etnische kenmerken van zij die zorg nodig 
hebben. Het aandeel van de Amerikaanse bevolking die uit minderheden bestaat, naar verwachting 
50% in 2060, versnelt sneller dan de stagiairs in hun respectievelijke groepen. Zo zal de populatie van 
etnische minderheden die geestelijke gezondheidsdiensten nodig hebben sterker toenemen dan de 
beschikbaarheid van etnisch passende professionals. Hoewel behandelingen waar geen etnische 
match is tussen therapeut en cliënt effectief kunnen zijn, in sommige gevallen beïnvloedt die culturele 
component de uitkomst. Zelfs als een etnische match niet nodig is om een behandeling te laten 
werken, kan het toch een barrière vormen voor de potentiële cliënt die behandeling overweegt. 
Etniciteit en cultuur zijn niet de enige mismatch. Andere groepen op basis van geografie (vb. 
individuen die in landelijke gebieden wonen) of specifieke populaties (vb. ouderen) weerspiegelen een 
mismatch met een gebrek aan beschikbare middelen en een overvloed aan behoefte aan GGZ.  

In het licht van de voorgaande overwegingen, het onvermogen om de meeste mensen die diensten nodig 
hebben te bereiken, is niet alleen een kwestie van person-power. Veel van degenen die hulp nodig hebben, 
kunnen niet worden bereikt om verschillende redenen maar een daarvan is onze eigen kijk als professionals in 
de GGZ over hoe de behandeling moet worden gegeven. Steevast, meer hulp is welkom. Maar gezien de 
nadruk van het huidige model van levering, dat alleen waarschijnlijk niet zal zorgen voor een toename van 
vermindering van de last van psychische aandoeningen.  

 

5.4 INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE IN RELATIE TOT DE LAST  

Er zullen veel interventies nodig zijn om de last van psychische aandoeningen en andere facetten te 
verminderen. We beginnen met psychotherapeutisch onderzoek om verschillende redenen:  

1. Er zijn veel doelen van psychotherapie, maar de meest opvallende daarvan is de behandeling of 
verbetering van psychiatrische stoornissen; sociale, emotionele, cognitieve en gedragsproblemen; en 
stress.  

2. Psychotherapie-onderzoek is opmerkelijk gevorderd. Zoals we al zeiden, de opkomst van EBT's is een 
bijzonder belangrijke vooruitgang. Over het algemeen verwijzen EBT's naar die interventies die 
zorgvuldig zijn gecontroleerd onderzoek voor hun rekening. RCT's, zorgvuldige afbakening van het 
cliënt sample, specificatie van de behandeling en replicatie van de resultaten door een onafhankelijke 
onderzoeker of team behoren tot de veelgebruikte criteria.  

3. Psychotherapie is een dominant model voor het verlenen van psychologische diensten. Met ‘model 
voor levering’ verwijzen we naar hoe de interventie gepresenteerd of geleverd wordt. In dit geval 
spreken we van de dominantie van individuele, één-op-één therapie met een cliënt, familie of groep. 
Psychotherapie speelt een rol bij het verminderen van de persoonlijke en sociale last van psychische 
aandoeningen. Maar de rol die het speelt, vestigt de aandacht op wat er ontbreekt als de last van 
disfunctie aanzienlijk moet worden verminderd onder die in nood.  

Het is nuttig om het model van psychotherapie in een historische context kort te benadrukken. Die context 
geeft weer hoe het model stilzwijgend is blijven domineren in therapieonderzoek en praktijk. Overweeg de 
enorme impact van psychoanalyse op de levering van psychologische behandeling. Voor de huidige doeleinden 
kunnen we 3 facetten en variaties onderscheiden:  

1. De theorie of inhoudelijke brandpunten van de probleemontwikkeling (bijv. gerelateerd aan 
psychoseksuele ontwikkelingsstadia, superego en varianten) en van behandeling.  
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2. De methodologische kenmerken die worden gebruikt in vroeg werk (early work) om de belangrijkste 
principes te ondersteunen.  

3. het model voor de levering van de behandeling, namelijk één-op-één individuele patiëntenzorg, 
allemaal voortkomend uit een medisch-patiëntenzorg model. Psychoanalyse was niet de eerste één-
op-één psychosociale interventie (bijv. mesmerisme, hypnose), maar het bood een prototype van 
waaruit latere psychotherapieën volgden.  

De hedendaagse geschiedenis van psychotherapeutisch onderzoek weerspiegelt de voortdurende ontwikkeling 
en veranderingen in inhoudelijke opvattingen die het ontstaan van klinische stoornissen verklaren en de 
procedures die nodig zijn om therapeutische verandering te bewerkstelligen.  

individuele therapie draagt bij aan het algemene doel (het verminderen van de last van psychische 
aandoeningen) op ten minste drie manieren:  

1. Het bedient een klein aantal individuen met effectieve procedures, en dat plaatst het stevig in het 
portfolio van leveringsmodellen van behandeling.  

2. Veel van de wetenschappelijke principes en processen, die zowel de basis vormen voor individuele 
therapie als de technieken zelf, kunnen andere leveringsmodellen informeren.  

3. Sommige therapietechnieken kunnen op meerdere manieren geleverd zijn, dus ‘‘dezelfde’’ 
behandeling of heel nauwe benaderingen kunnen variëren in hun toegankelijkheid en bereik. Er zijn 
echter aanvullende leveringsmodellen nodig die verder gaan dan de bijdragen van individuele 
therapie.  

 

5.5 DEVELOPING A PORTFOLIO OF MODELS OF DELIVERING INTERVENTIONS  

Interventies die de prevalentie (gevallen met enige disfunctie nu) en incidentie (nieuwe gevallen die opduiken) 
kunnen verminderen zijn nodig om de last van psychische aandoeningen te verminderen. Behandeling en 
preventie werken arm in arm. We leggen de nadruk op behandeling om belangrijke punten over te brengen en 
komen later terug op de integratie met preventie in dit artikel.  

Denk aan alle personen die psychologische hulp nodig hebben als een taartdiagram. Het doel bij het 
ontwikkelen van meerdere leveringsmodellen is om ervoor te zorgen dat segmenten (stukjes) van de taart 
worden gedekt (d.w.z. diensten omvatten iedereen of de meeste in nood - althans in principe). Men zou de 
stukjes van de taart kunnen benaderen met het idee dat een bepaalde interventie of leveringsmodel één stukje 
kan bereiken, maar dat er mogelijk meerdere modellen nodig zijn om meer, de meeste of alle stukjes te 
bedekken. Het taartbegrip is nuttig, maar het geeft niet de multidimensionale behoeften van de bevolking 
weer. Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen geen diensten ontvangen, zoals gebrek aan toegang 
tot faciliteiten of beoefenaars, etnische en culturele barrières en vele concrete obstakels (vb. vervoer, 
babysitten). Geen enkel model van levering kan worden gegarandeerd om alle obstakels te omzeilen die 
verband houden met een bepaalde subgroep of deel van de bevolkingstaart.  

Onder de vele kenmerken die modellen van levering kunnen afbakenen weerspiegelt het vermogen om veel 
personen die hulp nodig hebben te bereiken, het soort veranderingen dat nodig is als de behandeling is om de 
last van psychische aandoeningen aanzienlijk te verminderen. Wij illustreren modellen voor de levering van 
psychosociale interventies om iets over te brengen van de vele opties waaruit de portfolio kan bestaan.  
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5.5.1 TECHNOLOGIEËN  

Het internet. In tegenstelling tot individuele therapie, kan het gebruik van verschillende technologieën om 
behandeling te leveren heeft het vermogen om een groot deel van de bevolking dat hulp nodig heeft te 
bereiken. Onder de technologische opties, is er een snel groeiende literatuur over het gebruik van het internet.  

Telefoon. Net als bij internet kan de telefoon worden gebruikt om geestelijke gezondheidsinterventies te 
bieden voor zowel individuen als groepen. Typisch, ''telementale psychotherapie'', zoals dit soms wordt 
genoemd, omvat het toedienen van volledige therapiesessies door middel van wekelijks geplande 
telefoongesprekken. Dit lijkt veel op het model van één-op-één-psychotherapie, maar omdat er geen face-to-
face contact nodig is, maakt het beheer van services op afstand mogelijk. Interessant is dat telefonisch 
toegediende psychotherapieën have a lower rate of attrition dan bij traditionele individuele psychotherapie.  

Smartphones. Door technologische vooruitgang zijn mobiele telefoons zijn niet langer alleen maar mobiele 
telefoons met als enig doel telefoneren. Updates op deze apparaten (vb. GPS) bieden nieuwe mogelijkheden 
voor interventie- en beoordelingsmethoden. De meest bestudeerde vorm van mobiele telefoon interventies 
maakt gebruik van short message service (SMS).  

 

5.5.2 USE OF SPECIAL SETTINGS  

Een ander model voor het geven van behandeling maakt gebruik van speciale instellingen waar die personen in 
nood al aanwezig zijn. Een vb. van het potentieel om dergelijke individuen te bereiken wordt mooi geïllustreerd 
in een interventie voor rokers toegediend in het kantoor van een arts tijdens een routine bezoek. Een 
interventie die momenteel in gebruik is, richt zich op wat artsen zeggen tegen hun patiënten tijdens 
routinematige bezoeken. Tal van andere specifieke settings kunnen worden geïdentificeerd en gebruikt voor 
het doel van verminderen van de last (vb. scholen, gemeenschapscentra, welzijnsinstanties (welfare offices), 
gezinsinstellingen)  

 

5.5.3 OPPORTUNITIES FOR NONPROFESSIONALS  

De focus op alledaagse situaties onderstreept kansen voor niet-traditionele aanbieders om interventies toe te 
passen die geestelijke gezondheid kunnen verbeteren. Dit is geen poging tot vervanging van middelbare 
scholieren, ouders of collega’s voor professionele therapeuten. Integendeel, bij het ontwikkelen van een 
portfolio van interventies, zijn er meerdere mogelijkheden om in te grijpen voor zowel preventie als 
behandeling en deze kunnen veel mensen in nood bereiken.  

 

5.5.4 SELF-HELP  

Zelfhulp is een vaste interventie waarbij het individu het heft in handen neemt en zelf een interventie uitvoert. 
Er zijn variaties die een continuüm van externe ondersteuning weerspiegelen, inclusief volledige 
onafhankelijkheid; groepsondersteuning; en minimaal naar fulltime hulp van vrijwillige, semiprofessionele of 
professionele hulp. Zelfhulpinterventies maken gebruik van verschillende media (zoals audio-opnamen, 
boeken, video, internet) om tal van geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken. Met zoveel 
zelfhulpbronnen beschikbaar voor een breed scala aan aandoeningen, waaronder angst- en 
stemmingsproblemen, eetstoornissen, verslavend gedrag, persoonlijkheidsstoornissen en ernstige 
psychopathologieën, is het model van zelfhulp een uitstekende aanvulling op het portfolio van modellen van 
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levering van behandeling. Zelfhulp heeft het potentieel om mensen in nood te bereiken en veel barrières te 
verminderen (vb. geografische en financiële barrières) geassocieerd met meer traditionele door therapeuten 
geleverde interventies.  

 

5.5.5 MEDIA  

De media (vb. radio, televisie) kunnen een effectieve manier zijn om widespread interventie te implementeren 
met een vermogen om grote delen van de bevolking te bereiken. Entertainmenteducatie is een prominent 
voorbeeld van hoe sociale verandering kan worden uitgeoefend op cruciale kwesties, waaronder 
gezinsplanning, alfabetisering van volwassenen, hiv/AIDS-preventie, seksuele onthouding bij adolescenten, 
opvoeding en het bevorderen van een duurzaam milieu en het verzachten van klimaatverandering. Het proces 
begint door individuen binnen een bepaalde cultuur te bestuderen (vb. enquêtes, focusgroepen) en het 
ontwikkelen van karakters voor een uitgebreide radio of televisiedramaseries (afhankelijk van het beschikbare 
medium aan de gemeenschap) die de lokale cultuur en mensen weerspiegelen in hun dagelijks leven. De 
personages nemen verschillende rollen op zich, gaan om met dagelijkse uitdagingen van het leven binnen de 
cultuur en modelleren sociale verandering op de cruciale punten.  

 

5.6 CRITICAL ISSUES CENTRAL TO THE PORTFOLIO  

Als een centraal doel van psychologische interventies is om de last van psychische aandoeningen te reduceren, 
vragen we ons af of de huidige vooruitgang in de behandeling dat doel zal bereiken en overwegen wat er nog 
meer nodig zou kunnen zijn om impact te hebben. Een portfolio van interventiemodellen wordt benadrukt 
vanwege de gevoeligheid voor de ‘hulpbehoevenden’ individuen en de contexten, settings en omstandigheden 
die nodig zijn om hen te bereiken. Toch zou het naïef zijn om te denken dat het veld alleen maar een grotere 
zak met interventie-leveringstrucs moet krijgen om de (inter)nationale last van geestesziekten op te lossen.  

 

5.6.1 PREVENTIE  

We hebben ons gefocust op behandeling en specifiek op psychotherapie vanwege de enorme aandacht die 
deze krijgen in onderzoek, praktijk en klinische training. Preventie staat centraal, en ook hier kunnen dezelfde 
punten worden gemaakt, namelijk dat een portfolio van preventieve interventies met verschillende modellen 
van levering nodig is.  

De behandel- en preventieagenda zijn gedeeld, complementair en essentieel om te integreren. De 
behandelvraag die aan dit artikel ten grondslag ligt, is ''Welke modellen voor het leveren van interventies 
zullen de populatie van mensen in nood helpen te bereiken?''  

De preventievraag is “Welke interventies of ervaringen kunnen worden geboden aan personen die risico lopen 
of kunnen lopen die het begin of de ernst van een aandoening kan voorkomen?" 
Afnemende prevalentie en incidentie zijn belangrijk voor meer dan alleen het doel om de last van psychische 
aandoeningen te verminderen. Theorie en principes die ten grondslag liggen aan huidige interventies, evenals 
de technieken die daaruit voortkomen, kunnen variaties hebben zowel voor preventie als voor behandeling.  

Kortom, we hebben preventie achterwege gelaten om ons betoog te richten op de taak om een portfolio van 
behandelmodellen te ontwikkelen. Om de last van psychische aandoeningen te verminderen, moeten we onze 
conceptualisering van interventies en leveringsmodellen uitbreiden. Die stelling is echter evenzeer van 
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toepassing op preventie en behandeling. We concentreerden ons op de behandeling vanwege de vooruitgang 
in evidence-based psychotherapieën en hun nog steeds beperkte leveringsmodel.  

 

5.6.2 ASSESSMENT  

Het doel van het verminderen van de last van psychische aandoeningen begint met betere beoordeling om 
psychische aandoeningen en beperkingen te controleren (d.w.z. een maatstaf voor de geestelijke gezondheid 
van de natie). Dit zou doorlopende informatie opleveren voor het volgen van veranderingen in psychische 
aandoeningen en de last ervan over cohorten heen en over mogelijke sociale invloeden die van invloed kunnen 
zijn op de baseline. Er is behoefte aan een landelijke database over mentale ziekte die vergelijkingen in de tijd 
mogelijk maakt. Er zijn veel modellen om veranderingen in de geestelijke gezondheid in de loop van de tijd te 
volgen.  

 

5.6.3 CONTEXTUELE INVLOEDEN OP HET VERMINDEREN VAN DE LAST VAN 
PSYCHISCHE AANDOENINGEN  

Er zijn verschillende invloeden die bijdraag tot, de effecten bepalen van en de beperkingen opleggen m.b.t. het 
leveren van GGZ. Er zijn enorme barrières voor mensen die nood hebben aan hulp die het opvangen van 
hulpverlening belemmeren. Sommige hiervan worden waargenomen; andere zijn echt. Hun netto-effecten zijn 
vergelijkbaar. Veel van de barrières hebben betrekking op zorgpolis, wetgeving, limieten van verzekeringen en 
betaling door derden, concurrerende belangen van verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg en 
politiek. Deze zijn belangrijk om erkennen om ten minste twee redenen:  

1. Samenwerkingen bij veel organisaties en belangengroepen nodig zijn om veranderingen in beleid en 
wetgeving teweeg te brengen die van invloed kunnen zijn op toegankelijkheid van de GGZ.  

2. De contextuele invloeden die GGZ stimuleren zijn niet noodzakelijk onveranderlijk, maar ze zouden 
beïnvloed kunnen worden door het ontwikkelen van nieuwe modellen voor dienstverlening.  

 

5.6.4 POTENTIAL TENSIONS WITHIN MENTAL HEALTH PROFESSIONAL TRAINING  

Elk van de beroepen in de GGZ heeft een model van klinische opleiding die academische en praktische 
ervaringen combineert. Training en vereisten voor klinisch werk kunnen de ontwikkeling en implementatie van 
een portfolio van modellen van behandeling onderbreken. Dit kan worden geïllustreerd door commentaar te 
geven op drie zaken binnen de klinische ψ: accreditatie, bepalen wie diensten mag verlenen en vergoedingen 
banen.  

1. Binnen de klinische ψ: accreditatie van trainingsprogramma's hebben grote invloed op het model van 
levering van behandelingen. Individuele therapie en de nauw verwante therapie variaties zijn vereist. 
Dit leveringsmodel weerspiegelt wat 'telt' als legitieme training en staat iemand toe om een licentie te 
verwerven om praktijdbeoefenaar te zijn in staten en provincies in de VSA en Canada. Dus momenteel 
binnen het beroep van psychologie, een portfolio van modellen van levering is niet helemaal in 
overeenstemming met de eisen van de opleiding door traditie en door verplichte cursussen, hoewel er 
geen verbod is op nieuwe behandelingen.  

2. De vraag wie er betrokken zou zijn bij het beheren van interventies. Sommige van de interventies 
zouden focussen op het voorkomen van disfunctie bij risicogroepen. Een interventie kan bijvoorbeeld 
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thuis of op school, lang voordat een behandeling nodig was. Maar overweeg interventies waar 
behandeling nodig is, omdat dit de professionele problemen beter over brengt. Het is ketterij binnen 
de ψ om te vermelden dat men geen doctoraat hoeft te hebben om effectieve of evidence-based 
individueel op maat gemaakte behandelingen te leveren. Het zou inderdaad moeilijk empirisch te 
bewijzen zijn dat gepromoveerde individuen effectiever zijn dan mensen met minder opleiding. In het 
beste geval zou ervaring en het bezit van een doctoraat moderators van de behandeling zijn, dat wil 
zeggen dat ze in sommige situaties de resultaten kunnen beïnvloeden. Zelfs als er sterk bewijs was dat 
een doctoraat de resultaten verbeterde, zou het nog steeds betekenen dat er in andere 
omstandigheden waarschijnlijk geen verschil is als een functie van academische graad. Met een breed 
portfolio aan interventies, zijn er kansen voor leeftijdsgenoten, leken (ouders), de media, docenten, 
bachelor- en master-niveau individuen, en zelfhulp om een rol te spelen bij het verminderen van de 
last van psychische aandoeningen.  

3. Banen en vergoedingen voor klinische diensten. Momenteel: sterke belangenbehartiging zijn gericht 
op het verkrijgen van vergoeding op PhD-niveau-beoefenaars die zich bezighouden met het 
traditionele model van dienstverlening. Het is normaal voor een beroep om normen te stellen voor 
opleiding (vb. accreditatie, kerncurriculum), zijn naam te beschermen, en zicht zorgen te maken over 
(on)beperkte handelspraktijken.  

 

5.7 SAMENWERKEN MET ANDERE DISCIPLINES: KORTE ILLUSTRATIES  

Het verminderen van de last van psychische aandoeningen brengt uitdagingen met zich mee die verder gaan 
dan het ontwikkelen van een breed portfolio van behandelingslevering modellen. Het doel vereist 
samenwerking met andere disciplines, mede vanwege de complexiteit van de invloeden die worden overwogen 
bij het verlenen van diensten onder veel verschillende omstandigheden en contexten. De samenwerking in de 
wetenschap is toegenomen en nu wordt samenwerking of teamwetenschap uitgeoefend, die een grotere 
impact hebben dan het werk van individuele onderzoekers. Natuurlijk werken professionals in de GGZ (vb. in ψ, 
psychiatrie, sociaal werk) al samen met elkaar om zorg te verlenen. Toch omvatten de samenwerkingen waar 
we het over hebben andere disciplines en strategieën die verder gaan dan de standaardpraktijk. In wat volgt: 
een paar disciplines en benaderingen en hoe ze een bijdrage zouden kunnen leveren.  

 

5.7.1 WISKUNDIGE MODELLERING  

Met huidige behandelingen en een uitgebreid leveringsprogramma modellen, kan men zich afvragen: ‘Wat is 
de beste manier om middelen toe te wijzen om die individuen en groepen te bereiken die het het hardst nodig 
hebben of om de grootste vermindering van de last van psychische aandoeningen te hebben?'' Wiskunde kan 
heel nuttig zijn bij het modelleren van de uitdaging en mogelijke oplossingen. Het punt kan worden 
geïllustreerd in de context van het beheersen van epidemieën, reageren op een bioterroristische aanval en het 
inzetten van vaccins om ziekte tot een minimum te beperken. Kritieke variabelen zoals hoe besmettelijk de 
ziekte is en voor welke duur, hoeveel contacten individuen hebben, welke groepen het grootste risico lopen 
om de ziekte op te lopen of te verspreiden, hoe lang het duurt voordat het vaccin effect heeft en andere 
dergelijke variabelen kunnen worden gemodelleerd met betrekking tot hoe de sterfte kan worden 
geminimaliseerd en de ziekte kan worden uitgeroeid.  

Met betrekking tot psychologische behandeling zijn er drie belangrijke interventie-uitdagingen om te 
overwegen: het voorkomen van het ontstaan van een psychiatrische stoornis, het behandelen van een acute 
stoornis en de behandeling van chronische en episodische aandoeningen. De methoden om in te grijpen bij 
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betere GGZ zullen variëren in functie van deze uitdagingen en meer specifiek: de soorten klinische problemen, 
verschillende onsets en duur, cursussen, en ontvankelijkheid voor een bepaald type interventie dat varieert in 
kosten, gemak van administratie, gemak van levering op de benodigde schaal, middelen om deze interventies 
te bieden en waarschijnlijke effectiviteit. Deze factoren kunnen gemodelleerd zijn om het veld te helpen waar 
de nadruk moet worden gelegd, namelijk niet alleen bij het leveren, maar ook bij het ontwikkelen van 
interventies.  

 

5.7.2 TECHNOLOGIE  

We benadrukten het gebruik van technologie bij de ontwikkeling van een portfolio van behandelmodellen. 
Onderzoek naar psychotherapie trekt al op technologie, met name de levering van directe diensten over 
internet voor veel klinische problemen. Hoe geavanceerd veel van deze ook lijken, dit gebied is waarschijnlijk 
nog in een zeer vroeg stadium vanwege de ontwikkeling van de technologie zelf.  

Drie kritische toepassingen van technologie zijn belangrijk om te vermelden in verband met het verbeteren van 
klinische diensten en hun bereik:  

1. Technologie kan interventies opleveren en andere plaatsen bereiken dan het bereik van bakstenen en 
morteldiensten. Ook al zijn sommige van deze behandelingen zijn nog steeds intensief (er is 
bijvoorbeeld een getrainde therapeut voor nodig), ze zijn het niet allemaal.  

2. Technologie zou behandeling met minder, weinig of geen therapeutcontact mogelijk kunnen maken. 
Klanten hebben toegang tot materialen die therapeutische verandering bevorderen met weinig of 
geen hulp van een therapeut.  

3. Technologie zal verfijnde beoordelingen en feedback mogelijk maken, zowel voor patiënten als 
klinische diensten. Betere beoordeling kan interventies aanzienlijk verbeteren in het richten tot zowel 
wanneer als aan wie een interventie wordt aangeboden.  

Technologie kan veel verder worden benut, en samenwerking met leiders in technologische toepassingen kan 
de ontwikkeling van een portfolio van leveringsmodellen ten goede komen. De creativiteit van videogames kan 
in toenemende mate worden toegepast op behandelings- of preventieve regimes en gemakkelijk beschikbaar 
worden gemaakt. De eerste reactie is dat technologie nooit een ''echte'' persoon kan vervangen. Een 
liefhebber van robotica zou dat kunnen beweren, maar het punt is dat technologie niet concurreert met een 
echt persoon. Het is gericht op het doel van het verminderen van de last van psychische aandoeningen en kan 
daarbij een bijdrage leveren aan een portfolio van leveringsmodellen zonder peer.  

Technologie voor het leveren en beoordelen van interventies zal vooruitgang boeken en zal enorm bijdragen 
aan mentale en fysieke gezondheid. Smartphones worden momenteel in het dagelijks leven gebruikt, maar 
naarmate de technologie naar steeds briljantere telefoons gaat, zullen beoordelings- en 
interventiemogelijkheden toenemen. Wat betreft beoordeling, subjectieve ervaring en biologische indices van 
psychologische toestanden (bijvoorbeeld via adem, bloedstroom, elektrofysiologie, geuren) kunnen worden 
teruggekoppeld naar een of andere kliniek, maar kunnen ook worden teruggekoppeld naar het apparaat met 
de client en activeren een soort interventie. Misschien zou een virtuele teddybeer om te knuffelen in tijden van 
crisis de waardevermindering enigszins verminderen. Ever so slightly kan een verschil maken bij het bepalen of 
een persoon uit het diepe gaat of in het ondiepe water waadt totdat een crisis voorbij.  
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5.7.3 DIEET EN VOEDING  

Het is nog steeds zo dat dieet ‘kuren’ direct beschikbaar zijn op het web ondanks het gebrek aan bewijs en 
meerdere empirische voedingschallenges die weinig of geen impact hebben. Het is erg aannemelijk dat dieet, 
voeding, vitamines en mineralen van invloed zijn op kritieke psychologische processen en kunnen worden 
aangewend om invloed uit te oefenen geestelijke gezondheid en ziekte.  

De rol van voeding in de geestelijke gezondheid moet nog worden ontwikkel. Elke voedingscomponent dat 
gebruikt kan worden en waarvan is aangetoond dat het acute of chronische psychiatrische symptomen 
voorkomt, behandelt of verzacht, zou een waardevolle aanvulling zijn op het portfolio van behandelingen. We 
suggereren dat als de focus ligt op het verminderen van de last van psychische aandoeningen en aanverwante 
aandoeningen, hier meerdere partners in onderneming zijn. Voeding zou er een kunnen zijn. De arbiter is het 
bewijs en trouw aan het doel in plaats van trouw aan een beroep of een beperkt model van 
behandelingslevering.  

 

5.7.4 EPIDEMIOLOGIE EN VOLKSGEZONDHEID  

Deze twee gekoppelde disciplines zijn voor de hand liggende partners omdat ze focussen op de verdeling van 
disfunctie, de factoren die betrokken zijn bij risico en preventie, en populatiegebaseerde interventies. Het 
verminderen van de last van ziekte en staat centraal, en voortbouwen op die oriëntatie zal cruciaal zijn voor 
het werken in de GGZ. Een van de belangrijkste kenmerken van epidemiologie en volksgezondheid zijn 
interesse in het evalueren van gezondheid en ziekte, de factoren die het begin voorspellen en kunnen worden 
gebruikt om risicogroepen te identificeren, de ontwikkeling en het testen van interventiestrategieën, en 
aanmoediging om over te gaan op beleid of wijdverbreide adoptie waar mogelijk. Ze erkennen ook de 
verschillen in gezondheidszorg en degenen die niet worden bediend.  

Een volksgezondheidsbenadering staat centraal in een portfolio van interventies. Het veld heeft 
populatiegebaseerde interventies nodig die de last van psychische aandoeningen kunnen verminderen, zowel 
door preventie als door behandeling. Echter, populatiegebaseerde interventies alleen zal niet voldoende zijn; 
veel mensen in nood zullen gemist worden, velen die de interventie wel krijgen reageren mogelijk niet, en 
velen die reageren, reageren misschien niet goed genoeg. Daarnaast bestaan volksgezondheidsbenaderingen 
vaak uit het verstrekken van informatie aan het publiek. Psychologische wetenschap kan hieraan bijdragen 
door te putten uit theorie en onderzoekskaders dat zou kunnen toegepast worden om veranderingen in 
attitudes, gedragingen, decisionmaking en subjectieve ervaring te optimaliseren.  

Een volksgezondheidsperspectief maakt het veld gevoelig voor een benadering van interventies die meer 
invloed rechtvaardigt op wat wordt gedaan in de psychologie. In het uiterste geval zou een zeer kostbare 
interventie kunnen worden geïdentificeerd die alleen op kleine schaal kan worden toegepast op een slechts 
enkelen van de velen in nood. In een portfolio van interventie modellen, is er behoefte en plaats voor die 
intense focus. De GGZ-beroepen moeten echter ook interventies identificeren die effectief zijn en op grotere 
schaal kunnen worden aangeboden aan grotere groepen (bijvoorbeeld gemeenschappen, grote 
patiëntengroepen).  

 

5.7.5 ALGEMENE OPMERKINGEN  

We hebben een paar van de vele disciplines en gebieden uitgelicht waarmee we zouden kunnen samenwerken 
om de last van psychische aandoeningen te verminderen. Er zijn veel andere disciplines (vb. economie, 
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bedrijfskunde) en onderwerpen (vb. lichaamsbeweging, meditatie) die hadden kunnen worden opgenomen. 
Onze illustraties zijn om te pleiten voor partnerschappen, niet om te beperken wie die partners zouden kunnen 
zijn. Het verminderen van de last van psychische aandoeningen kan profiteren van veel fundamentele en 
toegepaste gebieden van psychologisch onderzoek. Interventie-onderzoek is het werk dat het meest direct op 
het doel is gericht, maar toch zal alleen interventieonderzoek er niet in slagen het doel (het verminderen van 
de last van psychische aandoeningen) te bereiken. vb. het produceren van ''nieuwe en verbeterde'' EBT's zal 
weinig doen als ze nog steeds worden toegediend als individuele therapie, op een manier die de meeste van de 
bevolking in nood en vooral de meest behoeftigen zal uitsluiten. Samenwerken met andere gebieden kan 
helpen de agenda vorm te geven en te voorzien in theorie, onderzoek en methodologische hulpmiddelen die 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van modellen en hoe deze kunnen worden ingezet om degenen in nood te 
bereiken.  

 

5.8 CONCLUSIES  

Dit artikel begon met de opvatting dat psychosociale interventies gericht op psychische aandoeningen en 
gezondheid moet in de eerste plaats moet focussen op het verminderen van psychische aandoeningen en de 
beperkingen geassocieerd met het sociale, cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren. De 
prevalentie van disfunctie is relatief hoog, en de meeste mensen die baat kunnen hebben bij diensten voor hun 
disfunctie, krijgen geen zorg. Aanvullende bronnen op het gebied van personpower kan helpen. Echter, het 
dominante model van behandeling levering in de klinische praktijk richt zich op in-persoon behandeling aan 
individuen of relatief kleine eenheden (vb. groepen, familie en koppels). Het model beperkt het vermogen om 
mensen in nood te bereiken, zelfs als het aantal gezondheidswerkers verdubbelt. EBT's ontwikkelen en deze in 
de handen plaatsen van beoefenaars blijven respectievelijk lovenswaardige prestaties en doelen. Hoewel wij 
als onderzoekers en clinici onze individuele behandelingen zouden moeten perfectioneren, begrijpen hoe ze 
werken en ze moeten verspreiden, is er veel meer aandacht nodig voor die leveringsmodellen die de 
meerderheid van mensen in nood kan bereiken; dat vereist een portfolio van leveringsmodellen.  

Het doel van het ontwikkelen van een portfolio van leveringsmodellen borduurt voort op de traditionele en 
actuele onderzoeksagenda. Veel van onderzoek in het kader van therapie heeft behandeling vergeleken tegen 
de gebruikelijke behandeling of heeft verschillende behandelingen vergeleken om te zien welke beter is. 
Inderdaad, de federale agenda voor vergelijkend onderzoek naar effectiviteit benadrukt en onderstreept dit als 
een huidige prioriteit. Wanneer twee (of meer) interventies identiek zijn of bijna identieke doelen hebben en 
zeer vergelijkbaar zijn in hun kenmerken (vb. op wie ze kunnen worden toegepast, tegen een bepaalde prijs, op 
een gegeven schaal), steevast is er de vraag welke beter is. Als ze even effectief zijn, is er de vraag of een van 
hen andere voordelen heeft (vb. minder side effects).  

De onderzoeksagenda die wordt geïmpliceerd door de ontwikkeling van een portfolio van leveringsmodellen 
verschuift de huidige focus een beetje. Bewijs dat een interventie effect heeft, is nog steeds nodig. Echter, 
interventies die sterk variëren in bereik, focus, kosten, effecten en andere dimensies zijn cruciaal. Afzonderlijke 
componenten van een portfolio die niet direct vergelijkbaar zijn, zijn nodig. Ze zijn elk nuttig in relatie tot het 
algemene doel (het verminderen van incidentie of prevalentie), maar ze zullen zich richten op verschillende 
vensters van de mogelijkheid om verandering teweeg te brengen en zullen gericht zijn op verschillende 
mensen, in verschillende omgevingen, etc. Rechtstreeks tegen elkaar vergelijkingen is niet zo relevant als er 
verschillende tussentijdse doelen nodig zijn om het doel op langere termijn te bereiken, namelijk het 
verminderen van de last van psychische aandoeningen.  

Naast de onderzoeksagenda is conceptueel werk nodig om de brede focus op het verminderen van de last van 
geestesziekte aan te pakken. De taak is om na te denken over hoe interventies zich tot elkaar kunnen 
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verhouden, hoe ze kunnen worden gesequenced in een stap-achtige trend, op wie ze worden toegepast en 
wanneer.  

Beroepsbeoefenaren in de GGZ kunnen doorgaan met het verfijnen van individueel geleverde therapieën, 
misschien vooral als ze leiden tot technieken of principes die op verschillende manieren kunnen worden 
toegepast. Toch is het nodig om op nieuwe manieren vooruitgang te maken met een focus op het verminderen 
van psychische problemen. Psychische aandoeningen zijn een enorme last. Iedereen met een familielid die aan 
een psychische aandoening lijdt, kent maar al te schrijnend de persoonlijke kosten, het lijden van degenen die 
de disfunctie ervaren, en de tol van de noodzakelijke zorg voor een geliefde die lijdt. Vanuit een 
maatschappelijk perspectief kennen publieke en private instanties op elk niveau de last van economische 
kosten. De meeste mensen met een psychische aandoening worden niet ‘bediend’. De uitdaging is om te 
bepalen wat er wordt gedaan in toegepast interventiewerk om psychische aandoeningen te verminderen en 
zorg te verlenen voor mensen in nood. Huidige leveringsmodellen moeten uitbreiden om de last te 
verminderen. Aanhoudende verspreiding van behandelingen geleverd op een manier die de meeste mensen in 
nood niet kan bereiken moeten worden heroverwegen. Het doel van dit artikel was om de aandacht vestigen 
op een verwaarloosd, zij het centraal doel van onderzoek naar psychosociale interventies, namelijk het doel om 
de last van psychische aandoeningen te verminderen. Het onderzoek, de praktijk en de training agenda zou dit 
doel van interventiewerk moeten integreren met de behoeften van de (inter)nationale gemeenschap.  
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ETHIEK EN DEONTOLOGIE 
1 INTRO: ETHISCHE VRAAGSTUKKEN  

Ethische vraagstukken en psychologie…:  

• ethische dimensie in visie op de mens, op normaliteit-abnormaliteit, verhouding therapeut-patiënt  

 

2 ETHISCHE BEGRIPPEN  

 

 

Ethiek:  

• systematische reflectie op morele vragen op basis van rationele argumenten  
• descriptieve ethiek – prescriptieve ethiek – meta-ethiek  
• ethos: zede of gewoonte à moraal  

 

Moraal:  

• morele vragen en morele opvattingen  
• waarden, normen en deugden 

o waarden 
§ omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven  
§ abstract cognitieve begrippen  

o normen  
§ handelingsvoorschriften, geven concrete inhoud aan waarden  
§ morele normen, fatsoennormen, juridische normen  

o deugden 
§ goede eigenschap die de handelswijze van de mens bepaalt  
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§ verinnerlijkte waarden  
• verbonden aan een levensvisie, idealen  
• op basis van intuïtie, emoties of rationale overwegingen  
• niet statisch  
• micro-, meso-, macroniveau  

 

3 ETHISCHE/NORMATIEVE THEORIEËN  

Teleologische of gevolgenethiek:  

• beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen  
• utilisme/utilitarisme (‘grootste geluk voor grootste aantal mensen’)  
• handelingsutilisme en regelutilisme  
• moeilijkheden  

o mogelijkheid om gevolgen in te schatten  
o heiligt het doel (altijd) de middelen?  
o vele soorten pijn, vele soorten genot  

 

Deontologische of beginselethiek 

• beoordelen welke intentie tot handelen op zich moreel juist is ongeacht de feitelijke gevolgen  
• deon = plicht, logos = rede  
• plichtethiek  
• vb religieuze morele richtlijnen; beroepscodes  
• vb Immanuel Kant  

o autonomie als hoogste doel: mens bepaalt als redelijk wezen zelf zijn wetten  
o universele waarden  
o categorisch imperatief  

§ handel op manier waarvan je kan willen dat het de algemene wet wordt  
§ handel zo dat je ander nooit enkel als middel maar ook als doel beschouwt  

o kritieken  
§ absolute karakter  
§ bestaan universele redelijkheid?  
§ miskennen verbondenheid tussen mensen  

 

Deugdenethiek:  

• belang van de persoon die handelingen uotvoert en diens eigenschappen  
• van ‘iedeale handeling’ naar ‘ideale karakter’  
• basis bij de oude Grieken  

o Plato: wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid  
o Aristoteles: ‘phronèsis’, “de gulden middenweg”  

• belang van eigen meoties en zelfzorg  
• actuele evoluties: zorgethiek (belanf van zorg en verbondenheid); tolerantie  

 

4 DEONTOLOGIE VAN HET BEROEP  

Beroepscodes:  

• ethiek en deontologie aan de basis van elke vorm van hulpverlening  
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• beroepscodes als formeel kader: Belgische deontologische code voor psychologen  
• regels ter bescherming rechten patiënten  
• complementaire plichten hulpverleners  
• kader voor alle psychologen  
• belang onderliggende waarden van gedragsregels  
• België: wetterlijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht  

 

Vier pijlers:  

• respect  
• integriteit  
• verantwoordelijkheid  
• deskundigheid 

 

“De complexiteit van de situaties waarmee psychologen in aanraking komen, maakt een systematische 
toepassing van praktische regels onmogelijk. De naleving van de regels van deze Code berust dus op ethisch 
beraad en onderscheidingsvermogen.” 

 

4.1 RESPECT  

‘respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken  

 

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

 

Opzij zetten persoonlijke en gevoelsmatige voorkeuren  

 

Niet verbinden aan voorwaarden  

 

Rechten patiënten en plichten hulpverleners:  

• recht op vrije deelname en inzagerecht – informatieplicht  
• zelfbeschikkingsrecht – plicht tot eerbied voor morele waarden  
• recht op geheimhouding – zwijgplicht  

 

Respect voor morele waarden:  

• zelfbeschikkingsrecht – plicht tot eerbied voor morele waarden  
• 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 spectrul van waarden (culturele diversiteit)  
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• gegrond in verlichtingstrafitie: respect als honoreren van autonomie en vrijheid à debat over nadruk 
op autonomie en individuele vrijheid  

o spanningsveld tussen  
§ regelethiek 

• autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid  
o afwezighied van dwang, restrictie en beperkingen  
o theoretische vrije ruimte (opportunities and possibilities) ≠ concreet 

handelingsvermogen (abilities and capabilities) 
o grote verantwoordelijkheid  

• strijdig met afhankelijkheid  
• van ontvoogding cliënt naar zorgverlamming?  

§ zorgethiek  
• accent op positieve vrijheid = bescherming individuele autonomie, 

mogelijkheid tot zelfbestuur  
• relationele autonomie (wederzijdse relatie tussen autonomie en 

afhankelijkheid)  
• mogelijkheid tot autonomie verschilt tussen en binnen mensen  
• risico paternalisme?  

 

Beroepsgeheim:  

• zwijgplicht – recht op geheimhouding  
• basis voor vertrouwensrelatie  
• cf. strafwetboek 
• uitzonderingen  

o spreekplicht (cf. schuldig verzuim)  
o spreekrecht (à ook zwijgrecht)  

à prioriteit hulpverleningsverantwoordelijkheid  
• vaak moeilijke inschattingen  
• spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische praktijk 

 

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 
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.  

 

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, 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, (partnergeweld,) 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 behulp van anderen kan beschermen.  
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Strafwetboek artikel 422bis: Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met een geldboete van vijftig 
euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen 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. 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 gevracht indien de persoon die in groot gevaar 
verkeert, minderjarig is of een persoon is van wie de kwetsbare toestand te gevolge van de leeftijd, 
zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de 
dader bekend was.)  

 

 

 

Dilemma’s rond beroepsgeheim:  

• patiënt dreigend gevaar voor anderen  
• patiënt slachtoffer van anderen  
• suïcidegevaar  
• kennis krijgen van misdrijven in het verleden  

 

Beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk:  

• zorgvuldig omsprigen met informatie, dossiers  
• discretie 
• omgaan met eigen emoties en spanningen  
• gedeeld beroepsgeheim  

 

4.2 INTEGRITEIT  

Eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, waarheidsliefde  
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Veronderstelt bereidheideigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis)  

 

≠ geen fouten maken  

 

Zelfwaardering en rationalisaties bij onethisch gedrag  

 

Verschillende aspecten:  

• eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke informatie  
• oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet?; belang van betrouwbare communicatie  
• rolintegriteit  

 

Rolintegriteit:  

• 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  

• meervoudige relaties  
o therapeutische relatie = asymmetrische relatie à meervoudige relaties vergroten kans op 

machtsmisbruik  
o veelal geen specifieke regels  
o ≠ professionele relaties combineren?  
o vrienden en familie in therapie?  
o vriendschap met cliënten?  
o overwegingen: macht in de verschillende relaties? duur van de relatie? aard/eindigheid relatie? 
o niet altijd op voorhand duidelijk of te voorspellen  
o wel verbod op seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënt  
o zelfs met instemming beschouwd als schadelijk  
o wat na beëindigen van hulpverleningsrelatie? 
o belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties therapeut 

(tegenoverdracht)  
o vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie  

§ verschillende opvattingen (plaats-, theorie-afhankelijk,…) 
§ belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang patiënt, 

ondervragen eigen motieven…) 

 

4.3 VERANTWOORDELIJKHEID  

Bereidheid zich te verantwoorden voor professioneel handelen  

 

Patiënt staat in vorm van afhankelijkheid ten aanzien van hulpverlener: machtsverhouding  
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Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven  

 

Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg  

 

Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor handelen  

 

Verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen, collega’s 

 

4.4 DESKUNDIGHEID  

Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid  

 

Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van deskundigheid:  

• intellectuele deskundigheid: problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, 
synthetiseren, verzamelde kennis creatief kunnen toepassen  

• vaktechnische deskundigheid  
o technische know-how (opleiding en ‘levenslang leren’)  
o zorg voor kwaliteit (cf. EBP)  
o kennen van grenzen eigen competenties à doorverwijzen als nodig  

• emotionele deskundigheid  
o persoon van de therapeut  
o zelfkennis  

§ motivatie beroepskeuze? 
§ eigen functioneren, voorkeuren, waarden…?  
§ omgaan met macht, intimiteit?  
§ eigen blinde vlekken, valkuilen?  

o leertherapie, intervisie, supervisie  
• morele deskundigheid  

o vermogen om ethisch te handelen  
o hangt samen met waarden  
o vier componenten  

§ ethische gevoeligheid  
§ ethisch redeneren 
§ ethische keuzes maken  
§ uitvoeren van ethisch gedrag  

o vraagt kritische reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke vorming en flexibiliteit 

 

5 MORELE DILEMMA’S ANALYSEREN  

Hulpmiddel: stappenplan Rothfusz (2010) 

• de situatie in kaart brengen: beschrijving situatie, onderscheid tussen feiten, gedachten en gevoelens 
• het morele probleem vaststellen: dilemma formuleren  
• handelingsalternatieven verkennen  
• de betrokkenen noemen en hun belangen afwegen  
• de relevante waarden en normen omschrijven en afwegen  
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• een handelingsalternatief kiezen (argumenteer vanuit gevolgenethiek, plichtsethiek en deugdenethiek) 

 

6 STAPPENPLAN ROTHFUSZ 

6.1 STAPPENPLAN  

Stappenplan: hulpmiddel om moreel probleem te analyseren en zorgvuldig alle factoren tegen elkaar afwegen. 
Neiging van studenten bij moreel probleem: ‘Hoe moet ik handelen?’ MAAR in dit stappenplan is dit pas de 
laatste vraag, ligt meer op terrein van methodiek dan van ethiek. Eerst ‘open minded’ alles wat meespeelt aan 
belangen, waarden, normen en mogelijke handelingen op een rijtje zetten. Ook jezelf dwingen om eerlijk te 
kijken naar aspecten die tegen je eerste intuïtie ingaan. Vervolgens bepalen wat het zwaarst moet wegen en 
wat je doelen dus zijn.  

In de praktijk: soms geen tijd om volledig stappenplan te verlopen dus soms wel direct handelen. In dat geval: 
nuttig om achteraf te kijken of je tot zelfde conclusie zou gekomen zijn na zorgvuldige afweging. Dat vraagt 
professionele moed: soms pijnlijk om achteraf te constateren dat je niet de beste keuze hebt gemaakt, maar je 
leert ervan en die kennis volgende keer goed gebruiken.  

 

6.1.1 STAP 1: DE SITUATIE IN KAART BRENGEN  

Moet duidelijk zijn wat de feiten zijn en welke gedachten en gevoelens die feiten bij jou oproepen. Loopt vaak 
door elkaar ® moeilijk om tot heldere analyse te komen. Gevoelens en gedachten belangrijk bij beoordeling 
van situatie maar het blijven wel jouw gedachten en gevoelens, die voortkomen uit jouw PH. vb. als jij je zorgen 
maakt om een cliënt, kan dat gevolg zijn van de situatie, maar ook belangrijke rol van hoe snel jij je in het 
algemeen zorgen maakt.  

 

6.1.2 STAP 2: HET MORELE PROBLEEM VASTSTELLEN  

Moet zorgvuldig gebeuren want rest van analyse bouwt hierop voort. In beroepsethiek gaat het over vragen 
die probleem vormen voor jou als professional, niet om vragen die voor cliënt moreel probleem vormen.  

Morele keuze wordt pas echt lastig als er moet gekozen worden tussen 2 alternatieven waarbij voor elk 
alternatief relevante zwaarwegende argumenten zijn. Als er in dergelijke situaties gekozen moet worden, 
spreken we van een dilemma (betekent letterlijk ‘tweesprong’). Ethisch dilemma: als 2 verschillende waarden 
met elkaar in conflict zijn. Belangrijk: dilemma duidelijk uiteenzetten zodat je in volgende stappen kan 
terugverwijzen.  

 

6.1.3 STAP 3: DE HANDELINGSALTERNATIEVEN VERKENNEN  

Alle alternatieven opschrijven, ook degenen die je uiteindelijk niet kiest. Dit dwingt je om goed na te denken 
over de redenen waarom je bepaalde mogelijkheden verwerpt ® schept ruimte voor open-mindedness.  
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6.1.4 STAP 4: DE BETROKKENEN BENOEMEN EN HUN BELANGEN AFWEGEN  

Bij moreel probleem zijn verschillende partijen betrokken: individuen, organisaties of maatschappij als geheel. 
Belangrijk: geen belangrijke betrokkenen vergeten maar ook niet te uitgebreid worden.  

Elke betrokkenen heeft belangen (iets dat belangrijk is voor betrokkene – iets dat iemand raakt, doordat zijn 
voorspoed ermee gemoeid is (Van Dale)). Niet alle belangen zijn uit eigenbelang, ook belangen van een ander 
of van een groep mensen behartigen. vb. hartstichting komt op voor belangen van hartpatiënten. 
Kan ook belangen behartigen die ver van je af staan. vb. Partij voor Dieren en Dierenbescherming komen op 
voor rechten van dieren. Milieubeweging komt op voor rechten van huidige en toekomstige planten, dieren en 
mensen op deze planeet. ® Reikwijdte van belangen kan verschillen. 
Belangen indelen op verschillende niveaus.  

 

EIGENBELANG ALS EGOÏSME 

Betrokkene kijkt enkel naar war goed is voor hemzelf, geen rekening met belang van anderen. 
In bepaalde situaties: legitiem. vb. als je sportwedstrijd wilt winnen, als je solliciteert, als je lange tijd te hard 
gewerkt hebt 
In andere situaties: egoïstisch handelen kan schade aanrichten voor anderen.  

vb. bedrijf dat voor winstmaximalisatie gaat en zich niet bekommert om verantwoordelijkheid t.o.v. mens en 
milieu  

 

WELBEGREPEN EIGENBELANG  

Betrokkene kijkt verder, handelt niet impulsief maar gebruikt verstand. 
Uitsluitend vanuit egoïsme handelen kan op termijn nadelen opleveren. 
vb. continu muziek te hard opzetten en stinkende vuurtjes in tuin opsteken ® ruzie met buren ® afbreuk 
eigen genot  

Dus verstandig om rekening te houden met anderen. Soms is gedrag prettig op KT, maar vervelende gevolgen 
op LT. vb. roken, ongezond eten, meer geld uitgeven dan je hebt, ... 
Iemand handelt uit welbegrepen eigenbelang als hij op LT baat heeft bij bepaalde keuzes.  

Psycholoog die zich bezig houdt met hulpverlening of preventie, richt zich op welbegrepen eigenbelang van 
cliënt of doelgroep ® consequent rekening houden met gedrag dat op LT verstandig is. 
Cliënt of doelgroep stelt afwisselend impulsief gedrag en verstandige keuzes dus psycholoog is afwisselend 
bondgenoot en tegenstander van cliënt.  

Welbegrepen eigenbelang niet enkel op individueel niveau. 
Mesoniveau: vb. werkgever die uitsluitend vanuit eigenbelang handelt: werknemers zo hard mogelijk 
werkenmet minimale voorzieningen ® zoveel mogelijk verdienen 
werkgevers houden rekening met arbo-eisen ® werknemers gezond en gedurende lange tijd hun 
deskundigheid kunnen blijven inzetten  

Macroniveau: rol bij in stand houden van verzorgingsstaat: burgers solidair met wie ziek/werkloos is, omdat ze 
rekening houden dat iedereen pech kan hebben, ze kunnen zelf ook ziek/werkloos worden en belang hebben 
aan uitkering dus premies betalen  
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BELANG VAN ANDEREN  

Belangen van personen, groepen mensen of dieren buiten degene die de belangen behartigt. 
vb. voor War Child opkomen of strijden tegen bio-industrie, terwijl dit niet in eigen belang is. 
vb. psycholoog handelt uit belangen van anderen (cliënt). 
Dit kan problemen opleveren want wie bepaalt wat precies het belang van die ander is? Soms twijfelt 
betrokkene daar zelf nog aan. ® Valkuil van bemoeizucht  

MAAR: ook risico dat je cliënt te veel eigen verantwoordelijkheid toeschrijft, terwijl hij die niet kan waarmaken. 
® Evenwicht vinden tussen paternalisme en verwaarlozing  

 

ALGEMEEN BELANG  

Belangen op niveau van samenleving als geheel. Politieke keuzes spelen een rol. vb. keuze tussen economische 
groei en milieubewust handelen, grootte van het belang van buurthuizen, zorg voor mensen met verstandelijke 
beperking, maatschappelijke opvang. Waarden zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit spelen een rol. 
Omdat hier veel verschillende opvattingen over bestaan zijn procedures belangrijk. Democratische spelregels 
bevorderen dat verschillende deelbelangen zo goed mogelijk worden meegewogen. Rekening houden met 
belangen van alle partijen ® Rechtvaardige samenleving, burgers zou goed mogelijk in hun behoeften 
voorzien.  

Belangen kunnen strijdig zijn. In casus: belangen van Coert strijdig met belangen van verzekeringsmaatschappij. 
Soms ook tegenstrijdige belangen bij eenzelfde persoon. vb. drugsverslaving  

Strijdige belangen ® afweging maken: kijken naar reikwijdte, maar ook naar gewicht van belangen. Het kan zo 
zijn dat levensbelangen van persoon zwaarden wegen dan kleinere belangen van grote groep anderen.  

In samenwerkingssituaties is het nuttig om ook bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende 
betrokkenen te benoemen ® Duidelijke taakafbakening  

 

6.1.5 STAP 5: DE RELEVANTE WAARDEN EN NORMEN OMSCHRIJVEN  

Belangrijk dat het voor een ander begrijpelijk is wat je bedoelt ® niet enkel aangeven om welke waarden en 
normen het gaat maar ook wat ze betekenen in concrete situatie. Moeilijk om nauwkeurig waarden en normen 
te formuleren maar het voorkomt misverstanden.  

NIP-code (voor Nederland- en BFP-code (voor België) zijn, volgend beroepsverenigingen, richtinggevend voor 
het beroep. Je wordt als psycholoog geacht om vanuit deze beroepscodes te werken. Relevante artikelen uit 
code krijgen een plaats in de lijst van waarden en normen die je opstelt.  

Beroepscode helpt eigen positie te bepalen en is steun in de rug: je kan laten zien dat je niet vanuit 
persoonlijke ethiek keuzes maakt, maar vanuit gedeelde ethiek in beroepsgroep. Beroepscode maakt ook 
duidelijk war ze mogen verwachten van mensen die een bepaald beroep uitoefenen.  

 

WAARDEN  

Vertrouwelijkheid: het is niet juist om geheimen door te vertellen  
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Eerlijkheid: het is niet juist om te liefen  

Niet schaden: het is niet juist om anderen te schaden  

 

BEROEPSCODE  

Beroepsgeheim: psycholoog moet vertrouwelijk omgaan met informatie over cliënt. Psycholoog heeft 
beroepsgeheim, dat hij enkel mag doorbreken onder strikte voorwaarden, namelijk: inzage door cliënt voordat 
rapportage wordt verzonden en de gelegenheid voor de cliënt om de rapportage te corrigeren, aan te vullen of 
om gegevens te verwijderen  

Dubbele rollen: psycholoog vermijdt vermenging van professionele rollen. De deontologische code schrijft voor 
dat de psycholoog zich tot een enkele activiteit beperkt in zijn contact met de cliënt en schrijft daarbij voor dat 
de psycholoog geen deskundigenonderzoek mag aanvaarden waarbij vroegere cliënten betrokken zijn  

Niet schaden van cliënt: psycholoog mag cliënt niet schaden en moet zich bewust zijn van de indirecte effecten 
van zijn handelen.  

Integriteit: ‘integriteit’ niet zo interpreteren dat psycholoog informatie over eerdere klachten uit rapportage 
zou moeten schrappen  

 

6.1.6 STAP 6: EEN HANDELINGSALTERNATIEF KIEZEN  

Inmiddels zo volledig mogelijk beeld over verschillende overwegingen die meespelen bij ethisch dilemma. In 
laatste stap: op basis van al die gegevens een keuze maken voor handelingsalternatief. Geef bij elk 
handelingsalternatief argumenten vanuit verschillende normatieve invalshoeken.  

Vanuit plichtethiek kies je principiële opstelling en benoem je plichten van betrokkenen. 
Vanuit gevolgenethiek benader je vraag pragmatischer en bekijk je wat de consequenties kunnen zijn van de 
verschillende alternatieven. 
Vanuit deugdenethiek kijk je naar de eigenschappen die je als professional zou moeten hebben.  

Bij echt dilemma zoveel mogelijk recht doen aan belangen, waarden en normen die op de tweede plaats 
komen. 
vb. je krijgt te maken met meisje dat thuis misbruikt wordt maar ze wil niet dat jij daar iets over vertelt, jij moet 
kiezen tussen bevorderen van haar welzijn en geheimhouding, uit analyse kan komen dat welzijn het zwaarste 
moet wegen en dat dit betekent dat je de informatie over het meisje aan anderen moet doorgeven. 
Geheimhouding blijft wel belangrijk. Informatie enkel geven aan personen die iets aan haar situatie kunnen 
doen en enkel de noodzakelijke informatie doorgeven.  

 

6.2 OVERZICHT  

6.2.1 SITUATIE IN KAART BRENGEN 

Korte beschrijving van de situatie waarin het probleem zich voordoet. Duidelijk onderscheid maken tussen 
feiten, gedachten en gevoelens.  
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6.2.2 HET MORELE PROBLEEM VASTSTELLEN  

Formuleer dilemma kort en duidelijk. Dilemma moet aan volgende eisen voldoen:  

• Er zijn 2 alternatieven waaruit gekozen moet worden.  
• Beide alternatieven hebben iets te maken met waarden en normen. het gaat dus niet om de vraag hoe 

je iets moet aanpakken, dit is een methodische vraag.  
• Het is een dilemma voor de psycholoog (als het om beroepsethiek gaat).  
• Het is duidelijk waaruit de psycholoog moet kiezen. Beschrijf het dilemma vanuit de positie van een 

concrete werken, die concrete mogelijkheden en onmogelijkheden heeft.  

 

6.2.3 HANDELINSALTERNATIEVEN VERKENNEN  

Beschrijf de handelingsalternatieven die je op dit moment kunt bedenken. Dat kunnen er meer dan 2 zijn.  

 

6.2.4 BETROKKENEN BENOEMEN EN HUN BELANGEN AFWEGEN  

Zet op een rijtje wie betrokken zijn bij het dilemma. Dat kunnen personen, groepen, organisaties pf de 
samenleving als geheel zijn. Beschrijf bij elke betrokkenen de belangen die spelen in relatie tot het dilemma. 
Geef bij elk belang aan op welk niveau het zich bevindt (eigenbelang als egoïsme, welbegrepen eigenbelang, 
belang van anderen en algemeen belang). Geef ook aan wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
de verschillende betrokkeknen zijn met betrekking tot het dilemma. Weeg ten slotte de belangen tegen elkaar 
af en zet ze in een rangorde.  

 

6.2.5 DE RELEVANTE WAARDEN EN NORMEN OMSCHRIJVEN  

Beschrijf de relevante waarden en normen en leg een relatie met het dilemma. Ga daarbij ook na welke 
artikelen uit de beroepscode relevant zijn. Maak duidleijk wat je bedoelt met een specifieke waarde of norm en 
hoe je deze in de situatie toepast. Weeg ten slotte de waarden en normen tegen elkaar af. ze de waarden, 
nromen en de artikelen uit de beroepscode in een rangorde. Hiermee leg je de basis voor de volgende stap.  

 

6.2.6 HANDELINGSALTERNATIEF KIEZEN  

Geef argumenten voor en tegen de verschillende handelingsalternatieven vanuit de gevolgenethiek, de 
plichtsethiek en de deugdenethiek. Maak darabij gebruik van de belangen, waarden en normen die in stap 4 en 
5 zijn benoemd. maak op basis van de argumenten een afgewogen keuze.  

 

6.3 SAMENVATTING  

Ethische basisprincipes die het NIP formuleert zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. 
De BFP formuleert de principes iets anders, maar met dezelfde strekking: eerbiediging van de waardigheid en 
de rechten van een persoon, verantwoordelijkheid, competentie, integriteit. Deze principes moeten bepalend 
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zijn voor het handelen van de psycholoog, ze worden uitgewerkt in richtlijnen. Om in een specifieke situatie te 
kunnen beoordelen hoe je als psycholoog goed en verantwoord kunt handelen, is een stappenplan een goede 
methode om tot de juiste keuze te komen.  
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THERAPIESCHOLEN  
1 GEDRAGSTHERAPIE  

Gedragstherapie: het leertheoretisch kader  

 

Alle gedrag is aangeleerd: 

• situatie à reactie/gedrag  
• gedrag is een zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie  
• gedrag is pas zinvol als je betekenis situatie begrijpt  
• context bepaald of gedrag functioneel of disfunctioneel is  

 

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  

• gestructureerd werken met aandacht voor complexiteit  

 

Gedrags-therapie:  

• empirisch: de gedragstherapeutische praktijk is als een experiment met één proefpersoon waarin een 
hypothese wordt getoetst  

• 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 

 

1.1 BACK TO BASICS: ALLE GEDRAG IS AANGELEERD  

Klassieke conditionering: het leren van een verband tussen stimuli  

 

Operante conditionering: het leren van een verband tussen handelen en de gevolgen  

 

1.1.1 KLASSIEKE CONDITIONERING  

Leren van betekenissen: de CS activeert de representztie van de UCS en lokt zo de CR uit  

 

Een oorspronkelijke neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde (intrinsiek 
beladen) gebeurtenis  

 

UCS: ongeconditioneerde stimulus  
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UCR: ongeconditioneerde respons  

 

CS: geconditioneerde stimulus  

 

CR: geconditioneerde respons  

 

Drie paden naar aanleren betekenissen: 

• directe ervaring  
• modelleren  
• informatie  

 

1.1.2 OPERANTE CONDITIONERING  

Hoe komt het dat problematisch gedrag in stand gehouden wordt? à leren van de samenhang tussen wat 
organisme doet en het resultaat wat er op volgt  

 

1.2 THE MANY WAVES OF CBT…  

1.2.1 FIRST WAVE CBT  

Behaviorisme, Skinner en Watson  

 

Om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke en operante leerprincipes gebruiken  

• door stimuluscontrole  
• contingency management (straffen en belonen)  

 

Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie:  

• betekenisvol verwijst naar het feit dat er niet gereageerd wordt op de fysieke stimulus als zodanig maar 
op de cognitieve verwerking ervan  

 

1.2.2 SECOND WAVE GEDRAGSTHERAPIE: COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE  

Cognitieve therapie  van Beck en emotieve therapie van Ellis  

 

Cognities georganiseerd in lagen:  
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1.2.3 THIRD WAVE CBT 

Niet “wijzigen” van cognities maar de “functie ervan”, “houding ten opzichte van”, en “relatie tot” wijzigen:  

• niet gericht op symptoomreductie per sé  
• door aanvaarding (stoppen met vechten tegen) komt er symptoomreductie  

 

Integratie van Mindfullness: 

• Dialectical Behavioral Therapy (Linehan): specifiek voor borderline persoonlijkheidsstoornis  
• Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes): doorbreken experiëntiële vermijding, openstaan 

en met aandacht ervaren en aanvaarden  
• Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy  

o gedachten en gevoelens worden gezien als “mentale gebeurtenissen” in plaats van “aspecten 
van het zelf” en “accurate reflecties van de werkelijkheid”  

o metacognitief perspectief, accepterend, gedecentreerd, loskomen van…  

 

1.2.4 FOURTH WAVE CBT 

Focus op cognitieve processen: aandacht, interpretatie en geheugen  

 

Methoden ontleend aan de experimentele psychopathologie:  

• bv aandachtsbiastraining  
• bv depressieve mensen kunnen de aandacht niet lostrekken van negatieve stimuli  

 

1.3 KLINISCHE CONCEPTUALISATIE: VAN LEERTHEORIE NAAR COGNITIEVE 
GEDRAGSTHERAPIE  

1.3.1 DE THERAPEUTISCHE RELATIE BINNEN HET GEDRAGSTHERAPEUTISCH KADER  

Een samenwerkend team  

 

Guided discovery  

 

Transparantie  
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Gelijkwaardigheid: 

• therapeut heeft expertise  
• cliënt is ervaringsdeskundige  

 

1.3.2 WELKE COMPETENTIES HEEFT EEN GEDRAGSTHERAPEUT NODIG?  

Startpunt: 

• empathie 
• warmte 
• echtheid 
• luistervaardigheden  
• duidelijke communicatie  

 

Kennis en implementatie van interventies, verbonden aan CBT principles:  

• organisatorische vaardigheden  
• conceptuele vaardigheden  
• technische vaardigheden  

 

Manier waarop interventies geïmplementeerd worden: 

• actief 
• collaboratief 
• doelgericht 
• rekening houdend met cross-culturele aspecten  
• op een ethische manier  

 

1.3.3 HET GEDRAGSTHERAPEUTISCH PROCES  

 

Voorlopige probleemsamenhang: 
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• overzichtelijk schema  
• leergeschiedenis: gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis  
• 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  

 

Probleemanalyse als empirische cyclus: 

 

 

 

Functionele analyses:  

• klassieke component: CS à UCS/UCR à CR  
• operante component: Sd + R à Sr 

 

Keuze eerst te behandelen probleem:  

• centraliteit  
• behandelbaarheid  
• keuze mogelijke interventies + succes interventies  
• lijdensdruk van de cliënt  
• hulpvraag van de cliënt  

 

1.3.4 GEDRAGSTHERAPEUTISCHE INTERVENTIES  

Verschillende interventies: 

• operante en klassieke principes: gestructureerd behandelplan  
• cognitieve technieken  
• emotieve technieken  
• gedragsexperimenten: sterke motor verandering  
• blootstellingstechnieken/exposure  
• psycho-educatie  
• metiatietherapie  
• derde generatie GT-technieken  
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2 ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE  

2.1 KERNELEMENTEN ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE  

Focus: stoornissen bij kinderen en jongeren  

 

Methode:  

• studie van deviaties aan de normale ontwikkeling wordt gebaseerd op empirisch onderzoek  
• vaak op groepsniveau – longitudinaal  

 

Onderzoeksdomein: ontwikkelingspsychopathologie (≠ ontwikkelingspsychologie)  

 

Centraal uitgangspunt: kindfactoren x omgevingsfactoren  

 

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 belangrijk instandhoudend mechanisme  

 

Kwetsbaarheid-stressmodel: hoe hoger de kwetsbaarheid, hoe lager het stressniveau moet zijn om pathologie 
te ontwikkelen  

 

 

Diagnostiek: multiple stage aanpak  

• fase 1: screening  
o dimensioneel perspectief (ernst score = ernst psychopathologie)  
o brede-band vs. nauwe-band screeningsinstrumenten  
o voordelen: ernstmaten, vroeg-detectie, korte afnametijd, eenvoudig te scoren  
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o nadelen: beperkte informatie, moeilijk om stoornissen te onderscheiden, bepaald niveau van 
geletterdheid verwacht  

• fase 2: diagnostiek  
o categoriaal: je hebt een stoornis (of niet)  
o grondig onderzoek naar symptomen, tijdsduur, functionele beperking/lijden  
o multi-informant  
o klinisch interview/observatie  
o handelingsgericht werken: kernprincipes  

§ doelgericht en vraag-gestuurd 
§ gericht op behoeften van kind en opvoeders  
§ transactioneel referentiekader 
§ samenwerking met cliënten en omgeving  
§ aandacht voor positieve en beschermende factoren  
§ systematisch en transparant proces  

 

o integratief beeld als opstap naar behandeling  

 

 

Behandeling:  

• belang van preventie en vroege interventie  
• invalshoek Cognitieve Gedragstherapie  
• groot aanbod aan evidence-based en stoornisspecifieke interventies  

o transdiagnostische interventies in de lift  
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2.2 TOEPASSING: DEPRESSIE BIJ JONGEREN  

Symptomen:  

• somber/prikkelbaar 
• onvermogen om plezier te hebben  
• weinig interesse of motivatie  

 

Klinisch beeld:  

• rekening houden met leeftijdsspecifieke symptomen ten gevolge van  
o verschillen op gebied van sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling  
o 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’): schuchter, negatieve gedachten, 
somatische klachten, onderpresteren (‘leerremming’), agitatie, ongehoorzaam  

§ adolescentie (ontwikkelingstaak ‘individuatie’) 
• ontkennen en afweren van depressieve symptomen en gedachten, 

compenseren met stoer gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, seksueel 
promiscue gedrag, delinquentie,… à overonafhankelijkheid  

• andere extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit à 
overafhankelijkheid  

 

Prevalentie:  

• 2 – 5% tijdens de kindertijd en >10% tijdens de adolescentie  
• 12 – 15% van de jongvolwassenen: ooit langdurige ernstige depressieve klachten  
• 29.2% van de Europese jongeren = subklinische depressieve symptomen  
• verhouding jongens/meisjes  

o voor puberteit: jongens = meisjes  
o na puberteit: meisjes > jongens (2:1) 

 

Kans op herval:  

• 20 – 60%: 1 tot 2 jaar na remissie  
• 70%: na 5 jaar  

à nood aan fundamenteel onderzoek naar onderliggende mechanismen!  

 

2.2.1 HOE ONTSTAAT EEN DEPRESSIE?  

Risicofactoren op meerdere domeinen:  

• kind (vb genetische aanleg, temperament, cognitieve stijl, emotieregulatie)  
• gezin (vb opvoedingsstijl, ernstige huwelijksproblemen, gezinstrauma’s)  
• ruimere omgeving (vb meemaken van een ernstig verlies, gepest worden)  
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Beschermende factoren:  

• weerbaarheid tegen stress  
• goede communicatievaardigheden  
• goede lichamelijke gezondheid  
• positief zelfbeeld  
• veilige hechting  
• steunfiguren: ouders, broers/zussen, leerkrachten,…  
• leuke sociale contacten  
• hobby’s  

 

2.2.2 COGNITIE EN EMOTIE ALS ONDERLIGGENDE WERKINGSMECHANISMEN  

Cognitief diathese-stress model:  

 

 

COGNITIEVE KWETSBAARHEID  

Rol van onderliggende schema’s:  

• cognitieve structuren die sturend zijn in onze informatieverwerking  
• ontwikkelen vroeg in de levensloop  
• negatieve ervaringen à mogelijks disfunctionele schema’s  
• onbewust aanwezig  
• activatie door stressvolle gebeurtenis/stimuli  
• beïnvloeden informatieverwerking  

 

Ervaringen in het verleden:  

• schema-incongruente informatie wordt niet gezien of verkeerd geïnterpreteerd  
• vooral negatieve/schema-congruente gebeurtenissen worden onthouden  
• vooral aandacht aan negatieve of schema-congruente informatie  
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Naast disfunctionele inhoud ook disfunctionele processen:  

• irrelevante informatie inhiberen: meer afgeleid door negatieve gezichten en steken meer energie in het 
inhiberen/negeren van deze gezichten  

• aandacht shiften naar relevante informatie: moeite om hun aandacht weg te richten van boze gezichten 
en zich dus los te maken van negatief materiaal  

• evalueren en updaten van informatie in het werkgeheugen: afwezigheid van een ‘positivity bias’ in het 
werkgeheugen  

 

EMOTIEREGULATIEPROBLEMEN 

“Processen die beïnvloeden welke emoties we hebben, wanneer we die hebben en hoe we die ervaren en uiten”  

 

Emotieregulatiestrategie: “Een strategie die het begrip, de hantering en de expressie van emoties bevordert”  

• zowel cognitieve als gedragsmatige strategieën  
• zowel adaptieve als maladaptieve strategieën  

 

Depressie: stoornis in de emotieregulatie  

 

 

Daarnaast ook:  

• emotionele inertie = vastzitten in cyclus van negatieve gedachten en gevoelens  
• emotieregulatie-inflexibiliteit = strategieën onvoeldoende aanpassen aan de situatie  

 

LINK TUSSEN COGNITIEVE KWETSBAARHEID EN EMOTIEREGULATIEPROBLEMEN? 

 



 

 151 

HOE OPNEMEN IN DE BEHANDELING? 

Vaak: acute verlichting van symptomen  

 

Belangrijk: ook richten op onderliggende mechanismen  

• recentere vormen van CBT: emotieregulatiecomponent toegevoegd  
• transdiagnostische behandeling bovenop standaardbehandeling?  

o emotieregulatietraining  
o cognitieve controle-training (enkel evidentie bij volwassenen)  

 

2.2.3 BEHANDELING VAN DEPRESSIE  

Is behandeling nodig? à JA  

• ernst van het lijden op verschillende vlakken  
• slechte prognose  

 

Wetenschappelijk gefundeerde programma’s voor kinderen vanaf 8 jaar  

 

Fase 1: diagnostiek:  

• multi-method + multi-informant  
• multiple stage aanpak  

o screening (dimensioneel) 
§ depressieve stemming 

• kinderen  
o Youth Self Report  
o Children’s Depression Inventory-2 

• ouders/leerkracht  
o gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL)  
o Children’s Depression Inventory-2  

o diagnostisch onderzoek (categoriaal)  
§ klinisch interview  

• SCID-5 Junior  
• ouder, kind, leerkracht  

 

ALGEMENE COMPONENTEN-BEHANDELING 

Opbouw therapeutische relatie: meevoelen met het lijden van het kind  

• empathie, respect, betrokkenheid  
• gevoelens reflecteren, positief aanmoedigen 
• non-directief bevorderen zelfinzicht  

 

Motiveren voor behandeling à rationale  
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Psycho-educatie:  

• symptomen?  
• impact omgeving/school? 
• prognose? kans op herval?  
• eventueel: rol van medicatie?  

 

Kind x omgeving à contextuele aanpak:  

• individuele interventie  
• oudertraining  
• gezinsgesprekken  
• betrekken van schoolomgeving  

 

SPECIFIEKE COMPONENTEN-BEHANDELING (CGT) 

 

 

WAT EEN KIND DOET  

Breng het kind weer in actie:  

• mastery-experiences = kleine opdrachten, ook thuis en op school met garanties op succes  
• activiteitenniveau gradueel doen toenemen  

o lijsten maken  
o weekplanning 
o huiswerkopdrachten  

• optioneel: SOVA-training = opbouw positieve interacties/conflicten leren oplossen  

 

WAT EEN KIND VOELT  

Emotieregulerende interventies:  

• emoties herkennen, benoemen en differentiëren  
• hulpmiddelen?  

o ‘doos vol gevoelens’  
o relaxatie (buikademhaling, progressieve spierontspanning)  
o gevoelensdagboek  

• aanbeveling: focus op positieve gevoelens  
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WAT EEN KIND DENKT 

Cognities aanpakken:  

• bewustwording 
o gesprek (non-directief): praten of spel  
o ontlokkers: dagboekopdrachten (ABC: antecedenten – behaviour – consequenties)  
o socratische dialoog 

• zwart kijken doorbreken  
o sombere gedachten vangen  
o cognitief herstructureren (helpende gedachten?)  

• 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  

• LET OP 
o sommige situaties kan het kind zelf niet oplossen  

§ ervaringen uit het verleen  
§ huidige situatie thuis  
§ op school 
§ met vrienden  

à werken met ruimere context  
o nazorg inbouwen: 6 – 12 maanden opvolgen 

 

3 PSYCHOANALYSE  

3.1 PREMISSE 1: DE MENS IS EEN VERDEELD SUBJECT  

Geen homunculus, dus het is geen zoektocht naar het verborgene  

 

De basis = driftmatigheid à ons lichaam reageert op situaties  

 

Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld: geen kwestie van bronstijden à zie 
porno (1/3 internettrafiek) en frequentie van seks  

 

Seksualiteit van de mens: niet puur instinctief gedreven, minder seizoensgericht, staat los van hoe het jaar 
evolueert, een vraag van lust en hoe we ermee omgaan  

 

Driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen:  

• de positie ten aanzien van de eigen lichamelijke seksuering als man/vrouw  
o aanzet van drift heeft te maken met biologie, maar bij de afhandeling ervan schiet onze biologie 

tekort à psychisme (prikkeling die we ervaren in ons lichaam)  
o ook al worden we geboren in bepaald lichaam, blijft het een zoektocht à biologie geeft aanzet, 

maar definieert niet alles  
• de positie in partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit  
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o lastig om alleen te zijn  
o mensen hebben anderen nodig  
o geen instinctieve kennis om band te maken met iemand (punt van worsteling)  
o seksualiteit speelt rol in relatie, maar het is een kwestie van zoeken en afragen  
o drift gaan we ook voelen op punt van afwijzing, raakt ons lichamelijk  

• de verhouding in generaties: verhouding met de (stief-)ouders, verhouding met de (stief-
)kinderen/voorouders  

o mensen zoeken hun weg omdat er geen voorgedefinieerde weg is 
o bij een dier wordt dit puur geregeld door geweten, voor mens is het een ethische vraag  

• de houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood à daar lig je wakker van  
o sterven is een empirisch gegeven  
o vanaf 8 jaar doodsconsent  

 

Subject is verdeeld, geen eenduidigheid:  

• zijnsvragen ‘verdelen’ het subject 
• identificatie à antwoorden: met identificaties geef je antwoord op zijnsvragen 
• antwoorden ß gezin en (sub-)cultuur: antwoorden individu komen voort uit context  
• antwoorden wisselen in het leven en worden uitgedaagd door life-events, maar blijven als 

geheugenspoor = verdeeldheid  
o wanneer onze antwoorden niet eenduidig zijn  
o sporen van onze vroegere identificaties blijven aanwezig en dat zorgt voor verdeeldheid  

• het ‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachten blijven  

 

Prikkeling proberen we te reguleren met identificaties:  

• subjectwording komt op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op  

 

3.2 PREMISSE 2: PSYCHISCH FUNCTIONEREN = EEN SAMENSPEL TUSSEN DRIE 
DIMENSIES  

3.2.1 IMAGINAIRE DIMENSIE 

Mentaal functioneren in imago’s, beelden  

 

Zelfbeeld, beeld ander  

 

Uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op à identificatie  

 

De perceptie van totaalbeelden is de norm à tekorten worden ingevuld à miskenning  

 

Mensen zien wat ze willen zien à misverstanden  
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Imaginaire: 

• mentaal functioneren in termen van beelden  
• we maken totaalbeelden  
• we miskennen tekorten, incoherenties, hiaten  

à effect op onze manier van omgaan met de zijnsvragen  

à effect op onze klinische basishouding: ‘Gardez-vous de comprendre’ (Lacan)  

 

3.2.2 SYMBOLISCHE DIMENSIE  

Symbolische:  

• ≠ betekenisvol symbool  
• ≠ symbolisme  
• = de mens categoriseert  

 

Meer categorisatie = meer complexiteit  

 

Mens kleeft woorden op de dingen: betekent de werkelijkheid met ‘betekenaars’  

 

Meer verwoording = meer complexiteit  

 

Cultuur = symbolisch geheel (wetten, conventies, ideologie, opvattingen,…) à vertrekpunt voor het individu à 
de Ander ≠ de ander  

 

Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren: betekenaars roepen andere op die er associatief mee 
verbonden zijn  

à bepaalt omgang met zijnsvragen  

à studie op individueel niveau (à life events) + naargelang type pathologie  

 

Symbolische en imaginaire spelen op elkaar in à rode draad, betekenis in het spreken  

 

Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich  

 

3.2.3 REËLE DIMENSIE  

Symbolische en imaginaire: defensieve functie, vatten wat ontsnapt  
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Wat ontsnapt = het Reële  

 

Reële: confrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht versotren, die opwinding/behagen 
oproepen  

 

Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau: welke confrontaties slaan iemand uit 
het lood?  

à seksualiteit/driftmatigheid/jouissance  

 

3.3 PSYCHOANALYSE VANDAAG  

Therapeutische benadering met traditie  

 

Prominent in het klinisch veld  

 

Aandacht voor wetenschappelijkheid  

 

>250 RCT’s  

 

Effectiviteitsonderzoek type RCT: korte vorm = even effectief als andere vormen van psychotherapie  

 

Kortdurende behandelingen met lage frequentie en langdurige behandelingen met hoge frequentie zijn meest 
effectief à type vraag  

 

Langdurige behandeling: longitudinaal ++ 

 

Rat race versus afstemmen in functie van de vraag  

 

Neurowetenschappen leren: psychoanalytische therapie wijzigt het functioneren van het brein à activatie in 
hersencircuits die instaan voor emotieregulering en emotiecontrole neemt toe naarmate therapie vordert en 
stoornis verdwijnt  

 

Drie pijlers: kliniek, theorie, onderzoek  
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Statuut: klinische theorie  

 

Vertrekpunt: het woord à het onbewuste à verdeeld subject  

 

Analytische situatie à overdracht  

 

3.4 HET ONBEWUSTE   

Bewust – voorbewust – onbewust  

 

≠ romantisch onbewustzijn ≠ impliciete cognitie  

 

Dynamisch onbewuste: afweer, verdringing à symptomen, formaties van het onbewuste (iemands’ 
stommigheden): terugkeer van het verdrongene: ‘verdeeldheid’  

 

Psychoanalytisch: het onbewuste als verdeeldheid 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  

 

Heroriënteren doen we via luisteren en spreken; gericht op het ‘singuliere’  

• aangepast in functie van de problematiek  
• soms actiever woorden helpen vinden  
• soms helpen om moeilijkheden te vermijden  

 

3.5 SYMPTOOM  

Symptoom: bevat subjectieve waarheid, dekt conflict af = eerste laag  

 

Volgende lagen:  

• subjectieve zijnsvragen  
• verhouding met driftmatigheid van het lichaam: jouissance  

 

Ook bij niet klassiek neurotische problematieken: psychose, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving,… 
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4 SYSTEEMTHERAPIE  

4.1 DEFINITIE  

Vier psychotherapeutische modellen:  

• psychoanalytische therapie  
• persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie  
• (cognitieve) gedragstherapie  
• systeemtherapie à focus op interpersoonlijke processen en persoon in context  

 

Interpersoonlijk perspectief/systeemtherapie:  

• = problemen van mensen zijn fundamenteel interpersoonlijk i.p.v. intrapersoonlijk (nuanceren!)  
• niet intrapsychische conflicten staan centraal (psychoanalyse) of bepaalde gedragingen van een individu 

(leerpsychologie en gedragstherapie) maar wel interacties tussen mensen (= gedrag, emotie, cognitie) 
en hun gesitueerdheid in contexten  

• assessment en interventies moeten zich dus richten op interpersoonlijke processen/context = wat er 
tussen mensen gebeurt (=gedrag, emotie, cognitie) of tussen mensen en hun context  

 

4.2 HISTORIEK EN THEORETISCHE GRONDSLAGEN  

4.2.1 MOVEMENTS  

Ontstaan in de VS – jaren 1950 

 

Visie ging radicaal in tegen gangbare kijk op problemen in die tijd  

à gangbare kijk = 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 benadeirng van psychische problemen: pharmacotherapie, psychodynamische, 
experiëntiële = domineren geestelijke gezondheidszorg in jaren 1950-1960  

 

Groeiende desillusie in individuele therapie:  

• pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij  
o problemen tussen partners, ouders-kinderen, gezinnen  
o problemen met omgeving  
o verklaring van klinische observaties  

§ verbetering één gezinslid na individuele therapie à onstaan/verslechtering probleem 
bij ander gezinslid  

§ verbetering één gezinslid à verbetering probleem ander familielid  
§ ontstaan/verergering problemen op moment van aankomst/vertrek gezinslid  
§ herval “genezen” patiënt na opname, terugkeer naar huis  

• individuele therapie niet helpend bij bepaalde problemen of in bepaalde contexten  
• stilaan inzicht  
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o psychische ziekte niet enige oorzaak van zijn/haar probleem  
o evolutie psychische problemen mede afhankelijk van relationele/familiale omgevingsfactoren  

 

Child guidance clinics starten met moeder-kindgesprekken:  

• standaard aanpak: psychodynamische speltherapie met het kind (psychiater) na psychometrische en 
projectieve analyse (psycholoog) + begeleiding moeder (social worker)  

• experimentele “conjoint meetings” met moeder en kind  

 

Marriage counseling:  

• men besprak relatieproblemen met dokters, priesters, leraren, maar niet met mental health 
professionals  

• kentering: VS marriage counseling movement  
o stichting American Association of Marriage Counsellors (1945) à American Association for 

Marriage and Family Therapy (1978 – heden)  
o gesprekken met koppels  

• parallelle trend bij aantal psycho-analytici die “conjoint marital therapy” deden  

 

Sex therapy:  

• Masters & Johnson (VS; 1970)  
o kortdurende, effectieve, gedragsmatige behandeling van psychoseksuele problemen met 

beide partners van het koppel ßà jarenlange psychoanalyse met zeer lage succesrate  
o basis voor meer systemische/psychodynamische relatietherapie  

 

In België/Vlaanderen:  

• belangstelling eind jaren 1960  
• opening eerste systeemgeoriënteerde centra in jaren 1970  
• opleidingscentra ontstaan en ontwikkelen zich verder in jaren 1980 – heden  
• jaren 1990: Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling  

 

4.2.2 ONDERZOEK EN THEORIEVORMING  

1950 – 1975: FOCUS OP INTERACTIES  

Onderzoek naar communicatie (jaren 1940-1950) 

• onderzoekers naar interacties en communicatie  
• ideale setting = studie van communicatie in gezinnen waar een gezinslid schizofrenie heeft (observatie 

in ziekenhuis van communicatie hele families)  
o sommige soorten communicatie (expressed emotion: negatieve/kritische uitlatingen, 

overinvolvement, verwarrende communicatie = stressbron) zorge ervoor dat problemen erger 
worden, terugval  

o niet veroorzaken, wel verloop beïnvloeden bij patiënten met kwetsbaarheid schizofrenie  
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• 1958: Jackson richt Mental Research Institute op: gericht op opleidng 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 intraindividueel psychisch naar interindividueel (communicatie 
en 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  

 

Cybernetica:  

• = wetenschap die zich bezighoudt met informatieverwerking en besturing van systemen (mechanische, 
wiskundige oorsprong)  

• 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: informatie over huidige toestand wordt 
vergeleken met een gewenste/optimale toestand; elke afwijking van deze laatste resulteert in een 
automatische correctie  

• cybernetische feedbackloop à nut van deze visie 
o notie van circulaire causaliteit wordt hier geïntroduceerd  
o inzicht in “hoe behouden gezinnen een zekere mate van stabiliteit en orde (homeostase)” 

 

Algemene systeemtheorie: 

• noties cybernetica geïntegreerd in ruimer theoretisch kader  
• breed theoretisch kader met interdisciplinaire toepassingen  
• toepassing van AST op menselijke interacties/gezinnen à systeemtherapie  
• een systeem is een geheel bestaande uit elementen in interactie  

o Palo Alto-groep: stel dat de elementen binnen dat systeem geen objecten maar mensen zijn, 
dan kan je deze elementen (mensen) beter karakteriseren door middel van hun gedragingen 
in communicatie met andere elementen (andere mensen)  

o 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  

§ het gedrag van een persoon is vaak het product van een relatie  
• een systeem gedraagt zich als een geheel, een totaliteit, alle elementen zijn interafhankelijk 

(totaliteitsprincipe)  
o Palo Alto-groep: het gedrag van elk gezinslid is gelinkt aan het gedrag van de andere 

gezinsleden, het gedrag van één gezinslid verandert het gedrag van een ander gezinslid, en vice 
versa, en daardoor verandert ook het geheel  

• elk levend systeem heeft een grens via dewelke informatie wordt uitgewisseld met de buitenwereld  
o Palo Alto-groep: rond gezinnen en binnen gezinnen zijn er grenzen die de interacties regelen 

en om te functioneren moeten deze grenzen semi-permeabel zijn  

 

Communicatietheorie:  

• Palo Alto-groep  
• 5 communicatie-axioma’s als fundament van iedere menselijke communicatie; verstoringen geven 

aanleiding tot individuele en intermenselijke problemen  
o de onmogelijkheid om niet te kunnen communiceren  
o de gelaagdheid van taal, met inhouds- en betrekkingsaspect  
o de interpunctie als (relationele) ordening  
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§ interpunctie = gedrag en communicatie door punten scheiden  
§ ergens in reeksen communicatie/gedrag een beginpunt en eindpunt aanbrengen 
§ waar je begint (selectie en ordening) bepaalt betekenis  
§ één werkelijkheid maar verschillende selecties, zienswijzen  
§ we zien realiteit altijd vanuit een bepaalde bril, is subjectieve seletie  

o onderscheid tussen digitale en analoge taal  
o de symmetrische en complementaire interactie  

 

1975 – 1985: FOCUS OP BELIEFS  

Jaren 1970:  

• systeemtherapie wordt meer en meer toegepast binnen grote psychiatrische centra  
• quasi excusieve focus op gezinnen 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 interacties impliceerde verwaarlozen van opvattingen, beliefs, betekenisverlening van mensen  
• echter: jaren 1980: onderzoek toont aan dat het brein de werkelijkheid niet capteert als een camera, 

maar dat alles wordt gefilterd door de waarnemer  

 

Constructivisme:  

• focus van positivisme (onze perceptie is een ware reflectie van de wereld; één realiteit, direct 
waarneembaar; hulpverlener bepaalt wat functioneel/dysfunctioneel is en welke oplossing werkt/niet 
werkt) à constructivisme  

• shift van eerste orde naar tweede orde cybernetica  
• constructivisme = een objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel subjectieve perceptie 

ervan  
• verwerping van AST omwille van te mechanistische visie op een levend systeem als een gezin  
• grotere focus op betekenisverlening, beliefs, opvattingen door gezinsleden in plaats van enkel op 

interacties tussen gezinsleden  
• implicaties voor positie van hulpverlener  

o expert, diagnosticus die met precisie interacties kon observeren en wiens kijk gepriviligeerd 
moest worden à visie hulpverlener is niet “meer waar” dan die van gezinsleden, samen met 
gezin zoeken naar wegen om op andere “more useful” (= minder probleemgenererende 
manier) naar hun leven, gezin, problemen te kijken en aan te pakken (à collaboratieve 
houding)  

o hulpverlener 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 (à meer aandacht voor de therapeutische 
alliantie)  

• implicaties voor hypothesevorming  
o niet één maar meerdere hypothesen zijn mogelijk  
o iedereen heeft eigen hypothese binnen een systeem  
o ene kijk is minder problematisch dan andere 
o hypothese van hulpverlener is minder problematisch dan andere  
o hypothese van hulpverlener is complementair/niet overheersend op hypothese gezinsleden  
o aftoetsen  
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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 hulpverlener  

 

Shift focus “de realiteit is een constructie” à “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 waarin zij gesitueerd zijn  

 

Heden: systeemtherapie = veld dat heel veel therapievormen kent à MAAR allemaal oorsprong in 
epistemologie/theorie net besproken  

 

4.3 HEDENDAAGSE THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN  

4.3.1 SOCIALE COMPLEXITEIT ALS VERTREKPUNT  

Vertrekpunt R&G = sociale complexiteit, eerder dan gedrag/problemen van individu toe te schrijven aan stabiele 
en individuele karakteristieken  

 

Individuele niveau = individu en zijn/haar gedrag, gelinkt aan intrapersoonlijke processen  

 

Clinicus kan interventies beperken tot dit niveau, maar R&G focust zich op individueel, intrapersoonlijk en 
interpersoonlijk/contextueel niveau  

 

Conclusie:  

• individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening als onderdeel van een complex sociaal geheel 
dat in constante evolutie is  

• individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context  
• niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies  

 

4.3.2 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 en historische context  

 

Mensen zijn het product van hun context (niet passief)  
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Context: 

• gezins- en familierelaties  
o focus van interventies voor veel systeemtherapeuren  
o belang van context kan hier tot herleid worden, maar moet niet  

• sociale netwerk  
• publieke systemen rond individu  
• groepen, subculturen, sociale klasse  
• maatschappelijke waarden, normen, conventies, sociale perspectieven 

 

Conclusie:  

• voor elke cliënt stellen we ons de vragen 
o hoe wordt cliënt door al deze aspecten van zijn/haar context beïnvloed en vice versa?  
o welke contextfactoren zijn probleeminstandhoudend en welke probleemoplossend?  

• focus op sterktes/gave terreinen  
• elk niveau is aangrijpingspunt voor interventie  

 

Klinisch belang van context:  

• fundamenteel onderzoek toont belang contextuele factoren op functioneren van individu, koppel, gezin 
aan  

• therapie = 1 uur/week versus context 167 uur/week DUS deze context in rekening brengen bij 
assessment, case-formulation, interventies verhoogt therapeutische impact  

 

4.3.3 BIDIRECTIONELE BEÏNVLOEDING  

Context centraal impliceert ook focus op:  

• interpersoonlijke, tussenruimte, interacties, wat er tussen mensen gebeurt  
• = oneindige beïnvloeding  
• = circulaire beïnvloeding  

 

Voor 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 eerste beïnvloedt  

 

Oorzaak à gevolg  

 

Enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen, maar menselijke problemen zijn 
ingewikkelder; slecht model om wereld van levende wezens te beschrijven  
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Initiële actie veroorzaakt een circulaire sequens waarin elke actie de ander beïnvloedt en vice versa à oorzaak 
en gevolg verdwijnen in cirkels van wederzijdse beïnvloeding  

Circulaire beïnvloeding = oorzaken en gevolgen volgen elkaar op  

 

Lineair model = verklarend model in termen van oorzaak en gevolg is zeer nefast binnen relaties: mensen vragen 
zich bij problemen immers af wie de oorzaak van de problemen is, wie de schuldige is; antwoord is meestal “de 
andere” à niet bereid om zelf te veranderen  

 

Als hulpverlener vraag stellen wie begonnen is (oorzaak) is contra-productief omdat dit moeilijk vast te stellen is  

 

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  


