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PSYCHOLOGISCHE MODELLEN VAN HULPVERLENING 

HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

1. EMPIRICALLY SUPPORTED TREATMENTS (ESTS) 
 

- Ook: empirically validated treatments (EVTs). 
- Sinds 1993 is er een verhoogde aandacht (in de vs) voor deze treatments 

- Eerst voor volwassenen 
- Nadien ook voor kinderen 

- Het was belangrijk om wanneer mensen behandeld werden, dat de behandelingen die men 
gebruikte een empirische onderbouwing hadden. In de vs zijn dure verzekeringen waar je veel 
voor in de plaats krijgt. Deze trend is overgewaaid naar Europa, en ook vandaag zien we bij ons 
de empirische ondersteunde interventies. 

- In de VS werden lijsten gepubliceerd met effectieve behandelingen. Als de behandeling hier niet 
op stond, dan werd deze ook niet terugbetaald.  
 

1.1. BEDENKINGEN 

Op zich in het een nobel idee. Hoe kan je er iets tegen hebben als behandelingen enkel gebruikt worden 
eens ze bewezen zijn dat ze werken?  

Sommige (kortdurende) vormen van therapie laten zich beter onderzoeken dan andere, dit geeft een 
vertekend beeld. Hierdoor komen ze dan hoger in de hitlijst. Onderzoekers zullen gemakkelijker een 
kort onderzoek opstarten. 

De EST (EVT) beweging ging aanvankelijk voorbij aan meer universele aspecten van het therapeutisch 
proces die wellicht nog van groter belang zijn 

2. THERAPEUTISCHE RELATIE – FACTOREN 

In 2001 was er een artikel over een onderzoek die heel wat impact heeft gehad.  

Relatie met en competentie van de therapeut verklaren 30 % van de variantie in behandelingsresultaat 
bij volwassenen, tegenover 15 % die verklaard wordt door specifieke therapeutische technieken 
(Lambert & Barley, 2001). 

Belangrijkste zaken die het handelingsresultaat gaan 
voorspellen: 

- Consensus over het doel en samenwerking 
- Therapeutische alliantie 
- Cohesie bij groepstherapie 
- Empathie van de therapeut 

 
2.1. BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN 

Sterk gerelateerd aan therapie-resultaat: 

- Therapeutische relatie met kind/jongere 
- Beïnvloedingsvaardigheden van de therapeut 
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- NIET zozeer wat de therapeut doet, maar of de therapeut kan al dan niet kan verkopen. Het is 
de klik tussen de therapeut en het kind die zal bepalen of er progressie wordt gemaakt 

Matig gerelateerd aan therapie-resultaat:  

- Interpersoonlijke vaardigheden van de therapeut 
- Bereidheid van de ouders om te participeren in de behandeling 
- Bereidheid van kind/jongere om te participeren in de behandeling 
- De mate van participatie van de cliënt 
- De mate van participatie van de ouders 

Een studie van Murphy : de therapeutische alliantie; het belang van de therapeutische relatie 

MAAR niet iedereen is hiervan overtuigd. Het is niet omdat er een correlatie is, dat we ook kunnen 
spreken van een causaliteit. Dus eigenlijk is het nog steeds niet geweten waarom therapieën werken. 
Dit zijn moeilijke variabelen om te onderzoeken. Je kan alleen vaststellen of er al dan niet een klik in 
tussen cliënt en therapeut. Het belang van het psychologisch model wordt vaak overschat. Er zijn ook 
andere variabelen die mee een rol gaan spelen.  

3. MODERNISME EN POSTMODERNISME 
 

- Belangrijke impact op psychotherapie, psychologie 
- Zal herhaaldelijk aan bod komen 

 
3.1. MODERNISME 

De stroming over de maatschappij en de kunsten. We kunnen deze situeren in het einde van de 19de 
eeuw en het begin van de 20ste eeuw.  

Modernistische ideeën groeiden uit Verlichting en kunnen teruggevoerd worden tot Francis Bacon 
(filosoof) 

- Kennis is het creëren van een “happy match between the mind of man and the nature of things”. 
- Hiërarchie in de wetenschappen opstellen met als hoogste wetenschappen diegene die 

universele waarheden produceert 
- Weg van contemplatie van de geest (filosofie), benadrukken van observaties die verworven 

worden door ervaringen 

Hij legde op die manier de basis voor positivistische en wetenschappelijke attitude.  

Hij werd hierin o.m. gevolgd door Newton die benadrukte dat alleen door experimenten, proefneming 
kan oordelen over waarheid of leugen. 

De nadruk op empirische kennis in samenhang met de mogelijkheid om universele waarheden te 
ontdekken, werd geacht uiteindelijk te leiden tot de onderwerping van de natuur (boven de natuur 
staan) en de ontdekking van wetten die alle fenomenen bepalen, inbegrepen het menselijk gedrag en 
denken 

à Zou ook leiden tot een betere wereld 

De psychologie ging hierin mee. De reductionistische beweging om sociale, culturele en psychologische 
fenomenen te herleiden tot hun makkelijkst te kwantificeren onderdelen, werd vlot aanvaard door de 
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nieuwe wetenschap van de psychologie die zich los begon te maken van de filosofie op het einde van 
de 19e eeuw 

William James beschouwde psychologie nog als reflectief in aard en methodologie, maar Wilhelm 
Wundt, de “echte vader van de experimentele psychologie” institutionaliseerde de nieuwe wetenschap 
in zijn labo 

De psychologie begon, in zijn naïviteit,  te wedijveren met fysica en scheikunde in hun respectievelijke 
methodologieën. 

Behaviorisme werd het meest prominente theoretische model in de eerste helft van de 20e eeuw.  

Verwerping van Freud’s notie van het onbewuste en reduceerde de complexiteit van de menselijke 
interactie tot de objectieve studie van gedrag “ wat het organisme doet of zegt”. De rest was niet 
belangrijk  

3.2. POSITIVISME 
 

- Epistemologie van de conventionele natuurwetenschappen 
- Assumptie dat er één te kennen wereld, voor iedereen hetzelfde, bestaat met universele wetten 

die door systematische studie kunnen worden ontdekt, onafhankelijk van de menselijke 
ervaring 

- Menselijke percepties zijn een waarheidsgetrouwe reflectie van de wereld zoals hij is, geven de 
wereld af zoals die is 

- Taal is representationeel, wetenschappelijke rapporten zijn daarom een accurate weergave van 
de wereld zoals hij is. Via taal kan je de wereld beschrijven zoals hij is. 
 

3.3. POSTMODERNISME 

In tegenstelling tot wat werd vooropgesteld, leidde modernisme tot een wereld die bedreigd wordt 
door nucleaire holocaust, milieurampen, economische ongelijkheid en politieke onrechtvaardigheid. 

Postmodernisme is een brede culturele transformatie die ontstond als antwoord op het falen van het 
modernisme in het waarmaken van zijn beloften. 

Verwerpt de modernistische visie dat één theorie exclusief aanspraak kan maken op de waarheid 

Binnen de psychologie : Polkinghorne (1992) benadrukt 4 thema’s die geassocieerd zijn met het 
postmodernisme: 

1. Foundationlessness 
 

- We zien de wereld niet zoals hij is, er is geen basis 
- We voegen betekenis toe aan onze waarnemingen, er is geen kennis die vrij is van onze 

vooronderstellingen 
- Kennis is tijd- en contextgebonden en zonder absoluut fundament, geen één te kennen 

fundament dat voor iedereen hetzelfde is 
- De fundamentele gegevens van de sociale wetenschappen zijn opvattingen, intenties, plannen, 

doelstellingen,….die allemaal vatbaar zijn aan diverse interpretaties 

 

 



Psychologische modellen 2020 - 2021 

4 
 

2. Fragmentarism 
 

- Er zijn geen principes en wetten die de menselijke ervaring verenigen, over alle contexten heen 
- Focus op het unieke, het locale, het individuele, het specifieke  
- Er bestaat niets dat over de hele wereld geld 
- Taal is niet neutraal 

 
3. Constructivism 

 
- Mensen construeren hun persoonlijke en sociale realiteiten, eerder dan dat ze een 

voorafbestaande “realiteit” ontdekken, iets wat er voor iedereen is 
- Ze construeren hun eigen representatie van de wereld op basis van hun zintuigen, zenuwstelsel, 

informatie-verwerking (capaciteiten), opvattingen en gedeeltelijk op basis van de objecten en 
gebeurtenissen in de wereld 

- Een voorbeeld : men doet wel eens onderzoek naar restaurant scripts. Als we in een restaurant 
gaan eten, dan gelden daar bepaalde regels. We wachten op een begroeting, we wachten op 
de kaart, we bestellen eerst drank voor het eten, .. dit script is heel erg voorspelbaar.  

- Radicale constructivisten gaan ervan uit dat de omgeving van verwaarloosbaar belang is in de 
constructie van een voorstelling van de wereld 

Sociaal constructionisme is een variant van constructivisme 

- Gaat ervan uit dat individueel wereldbeeld is geconstrueerd op basis van omgeving en 
persoonlijke factoren, maar benadrukken dat het sterk beïnvloed is door sociale interacties 
binnen de gemeenschap (een sociale invloed) 

- Taal (verbaal en nonverbaal) is het medium van de interacties  
- Waarheid wordt niet geconstrueerd door geïsoleerde individuen, maar door gemeenschappen 

van mensen die met elkaar converseren 
- Bruikbare constructies van objecten en gebeurtenissen en van relaties daartussen worden in de 

gemeenschap behouden à bruikbaar = gebruiken 
- Bruikbaarheid van constructies wordt door gemeenschap (systeem) bepaald op basis van 

mogelijkheid om problemen op te lossen, adaptatie aan omgeving te bekomen, noden te 
vervullen en te overleven 

- Constructivisme en sociaal constructionisme zijn postmodernistische epistemologieën 
 

4. Neo-pragmatism 
 

- Notie van valide kennis wordt vervangen door een kijk op kennis als uitvoerbaar of het beoogde 
effect bereikend 

- We zijn niet geïnteresseerd in waarom iets werkt, maar of het werkt.  
- Waarom iets werkt is minder belangrijk dan hoe goed het werkt (bv. therapeutische interventie) 
- Maar waarde en nut van wetenschappelijke inspanning wordt toch erkend, niet om te leiden 

naar universele wetten, maar om de toepassingen die de beoogde resultaten bereiken te 
bewaren.  
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3.4. POSTMODERNISME EN PSYCHOTHERAPIE 
 

- Er is een impact : Postmoderne invloed is het meest duidelijk in postmoderne therapeutische 
orientaties, maar er is ook impact op b.v. de moderne psycho-analyse en de existentiële en 
humanistische benaderingen.  

- Er zijn ook postmodernistische therapieën 
- De positivistische visie is lang niet verdwenen, getuige hiervan de psychotherapeutische 

experimenten, de standaardisatie van therapieën, het gebruik van therapie-handleidingen, de 
EST en EVT 

- Maar het inzicht groeit dat psychologie en zeker klinische psychologie geen ‘harde’ wetenschap 
is 

- Men evolueerde meer in de richting van Evidence Based Practice als alternatief voor EVT 
(modernisme) en EST (modernisme) (zie o.m. Levant, 2005) 

- EBP (geen extreem post modernistische kijk, sluit er wel bij aan) heeft een ruimere kijk op 
‘bewijs’ voor succesvolle therapieën 

- Zo zijn ook kwalitatief onderzoek en expert oordelen waardevol in het evaluatieproces 

Modernisme:  

- Objectief wetenschappelijk onderzoek kan de effectiviteit van een therapeutisch model 
bepalen, door experimenteel wetenschappelijk onderzoek  

- Behandelingen die empirisch ondersteund worden, zijn superieur 

Postmodernisme: 

- Verschillende evaluatiemethoden zijn geschikt 
- Niet alle vormen van psychotherapie hebben dezelfde doeleinden, ze zijn dus moeilijk te 

vergelijken. Je kan niet zeggen dat de ene benadering beter is dan andere omdat ze andere 
doelen hebben, ze zijn anders opgebouwd.  

- Waarden dienen mee in rekening te worden gebracht 
- De vraag stellen welke therapie het beste is, is de verkeerde vraag stellen. Het is iets wat samen 

met de client moet bekeken worden, rekening houdend met diens waarden en doelstellingen. 
Wat werkt voor hen? 
 

4. EVIDENCE BASED 

Welke evidentie bestaat er voor een bepaalde 
therapie? We beschikken niet altijd over de 
onderzoeken.  

Postmodernisme : het heeft allemaal wel een waarde 
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4.1. ONDERZOEKSKADER PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 

Effectladder: methodisch kader voor praktijkgericht onderzoek naar interventies (van Yperen, Veerman 
& Bijl, 2017) 

 

 

 

 Niveau 5 
Sterke empirische aanwijzingen 

 

   
 Niveau 4 

Goede empirische aanwijzingen 
 

   
 Niveau 3 

Eerste empirische aanwijzingen 
 

   
 Niveau 2 

Theoretische aanwijzingen 
 

   
 Niveau 1 

Descriptieve aanwijzingen 
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We kunnen niet verwachten dat elke interventie op niveau 5 zit. We moeten wel telkens kijken naar 
welk niveau.  

EBP sluit meer aan bij de postmodernistische visie. Er zal een keuze gemaakt worden, rekening houden 
met beste research evidence, clinical expertise en patient values & preferences.  

EBP > Usual Care (ES 0.29; 58% kans op betere outcome) beter, behalve bij 

- Studies buiten Noord-Amerika 
- Deelnemers met een duidelijke diagnose 
- Outcome gerapporteerd door iemand anders dan jongere of de ouders (meestal leerkracht) 

 
5. BESLUIT 

 
- Eén en ander relativeert voor een deel het belang van de psychotherapeutische modellen 
- Bruikbaarheidsdiscussie (voor de pedagoog/sociaal werker/.....) primeert dan ook boven 

waarheidsdiscussie in dit opleidingsonderdeel 
- Pragmatische keuze van waar meeste aandacht wordt aan besteed 
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HOOFDSTUK 2 : GRONDSLAGEN VAN DE GEDRAGSTHERAPIE 

1. DEFINITIE 

Gedragstherapie: een model dat komt uit de experimentele psychologie. Toepassing van methodes en 
bevindingen uit de experimentele psychologie in de klinische praktijk 

! Empirisch onderzoeksopzet 

- Tot 1960 centraal in experimentele psychologie: leerpsychologie 
- Op heden veel ruimer : ook bevindingen uit sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, 

motivatie- en emotiepsychologie, fysiologie, neuropsychologie, cognitieve psychologie, 
mindfulness… MAAR de leerpsychologie blijft een kern.  

- Een studie met één proefpersoon, de cliënt.  
 

2. LEERMODEL 

Leermodel: functioneel en niet functioneel gedrag wordt op dezelfde manier aangeleerd. De 
leerprincipes zijn binnen de gedragstherapie dezelfde.  

Het globale algemene axioma dat abnormaal gedrag door dezelfde leerprocessen tot stand komt, in 
stand blijft en veranderd wordt als normaal gedrag. Abnormaal gedrag is dus aangeleerd. 

Gedrag = een zinvolle reactie (R) (een doelgerichte reactie) op een betekenisvolle situatie (S) 

! Gedrag = cognities, emoties en extern gedrag 

2.1. DE EMPIRISCHE CYCLUS  

 

Alle klachten worden in kaart gebracht 
om op die manier een plan op te stellen. 

De probleemomstelling : een geoloog wil 
beter vulkaanuitbarstingen voorspellen. 

Observatie :  In eerste instantie zullen 
bepaalde factoren geobserveerd 
worden. Hierbij is het materiaal dat 
gebruikt wordt ook belangrijk. MAAR 
niet zomaar alles wordt geobserveerd. 

Hij laat zich hierbij sturen bij de theorie. Op basis van de bestaande theorie zullen variabelen gekozen 
worden. Op basis van de uitkomsten wordt de theorie dan ook opnieuw bijgestuurd. 

Een voorspelling / een hypothese : op deze manier probeert een onderzoeker een theorie te weerleggen 
om die daarna al dan niet bij te stellen. Op deze manier is er dus echt een cyclus. 

3. LEERPROCES 

Leerproces: doelt op een wijziging in het gedrag of in de gedragspotentialiteiten van het subject (mens 
of dier) ten opzichte van een gegeven situatie. Deze wijziging treedt op als gevolg van één of meerdere 
ervaringen en is niet toe te schrijven aan aangeboren gedragstendensen, ook niet aan maturatie, noch 
aan een tijdelijke toestand van het organisme. 
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Leren is moeilijk te definiëren aangezien het niet te zien is. 

Op moment ‘1’ wordt informatie verworden, op moment ‘2’ is een verandering te zien op de tijdslijn. 
Indien de verandering gebeurd omwille van verworven informatie, dan spreken we over een leerproces. 
MAAR er kan ook info verworven worden zonder verandering nadien én er kan ook een verandering zijn 
zonder het verwerven van kennis. Op deze manier wordt leren bekeken. 

Onderscheid tussen verwerven (acquisition of learning) en presteren (performance).  

4. LEERPARADIGMA’S 

Leerparadigma: prototype van procedure ter bestudering van het leerproces 

4.1. NIET-CONTINGENTE PRIKKELAANBIEDING  

Niet – contigent tegenover andere gebeurtenissen, het staat los van andere gebeurtenissen. 

vb. Habituatie: dit is gewoon worden van een prikkel. vorm van niet-associatief leren waarbij de kans 
op het stellen van een respons daalt bij herhaaldelijke presentatie van een stimulus: 

- Basale vorm van leren, heel eenvoudig 
- Beschermt tegen informatie-overload van een organisme 
- Geen bewustzijn of motivatie vereist MAAR het is wel een leerproces. Je leert iets door het 

herhaaldelijk terugkomen van de prikkels 

Enkele andere voorbeelden :  

- Niet langer bewust zijn van tikken van klok 
- Bewoners van stationsbuurt: wakker worden wanneer er treinstaking is 
- Dummy bij wegenwerken om snelheid te minderen: verliest effect als je meermaals passeert 
- Twee minuten na het aantrekken van je kleren, ben je je er niet langer bewust van 
- Ook het omgekeerde, sensitisatie, kunnen we terugvinden. De prikkel wordt gewoon 

aangeboden maar je lichaam reageert er feller op. Een voorbeeld : een getik met een balpen  
 

4.2. KLASSIEKE OF PAVLOVIAANSE CONDITIONERING  

verband tussen tenminste 2 aangeboden prikkels 

De hond had geleerd welke zaken het vleespoeder voorspellen. Het werd een conditioneerde stimulus. 
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4.2.1. BASISTERMEN  

UCS: Ongeconditioneerde stimulus = OP: onvoorwaardelijke prikkel 

UCR: Ongeconditioneerde reactie = OR: onvoorwaardelijke reactie 

CS: Geconditioneerde stimulus  = VP: voorwaardelijke prikkel 

CR: Geconditioneerde reactie  = VR: voorwaardelijke reactie 

 

Het kan ook gaan over angsten, MAAR niet over doelgericht gedrag. 

4.2.2. VOORWAARDEN VOOR CONDITIONERING  

Contiguïteit: nabijheid in tijd tussen CS en UCS is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde 
voor leerproces. Ze moeten samen in tijd en ruimte aangeboden worden, simultaan. De CS moet een 
voorspeller zijn van de UCS.  

Contingentie: er ontstaat een afhankelijke relatie tussen het voorkomen van UCS en het voorkomen van 
de CS (een logische samenhang tussen beide prikkels). Er moet een voorspellende relatie zijn? Maar hoe 
weten we dit? De CS moet een verrassende waarde hebben, anders heeft ze geen invloed. Er is geen 
bijkomende conditionering door een bijkomende stimulus.  

Experiment (Kamiel) : een schok bij dieren (een toon). Een extra licht vormt geen conditionering. 

4.2.3. BEKRACHTIGING 
 

- Allerlei fysiologische processen komen onder controle te staan van het klassieke leerprincipe 
van bekrachtiging (verbinding in tijd en ruimte van UCS en CS) 

- Verwerven/Acquisition: de leercurve vlakt af bij meerdere oefentrials maar de probabiliteit dat 
CR wordt gesteld neemt toe 

- Bij het opheffen van de contiguïteit en contingentie dooft de CR uit (=extinctie) 
- Na verloop van tijd echter vaak spontaan herstel (=spontaneous recovery) een aanbieden van 

CS kan toch een CR uitlokken. Als je een angstreactie laat uitdoven, kan het zijn dat die angst 
toch opnieuw opduikt. Hier moeten we dus aandacht voor hebben.  
 

4.2.4. CONDITIONERING VAN HOGERE ORDE  
 

- We creëren een verwachting op een verwachtingen, conditionering op conditionering 
- CS als UCS gebruiken  
- vb. Pavlov-experiment: lamp (CS2) gaat vooraf aan toon (CS1) en gaat op zijn beurt salivatie 

uitlokken. De lamp creëert een verwachting voor de toon en is dus voorspellend. 
- In realiteit kan je moeilijk achterhalen wat er al dan niet al geconditioneerd is.  
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4.2.5. EEN VOORBEELD : KLEINE ALBERT : STIMULUSGENERALISATIE (WATSON) 

9 maanden: 

- Opgeschrikt (huilen) door met hamer op staal te slaan 
- Geen angsten voor specifieke objecten of levende dieren 

11 maanden: 

- Presentatie van witte rat met hamergeluid 
- Na 7 keer samen aanbieden weende Albert en 

kroop weg bij het zien van de witte rat 

5 dagen later: 

- Angst voor rat, konijn, hond, witte jas en baard 
van de kerstman, allemaal zachte witten zaken 

- Dit noemen we generalisatie van die angst 
 

4.2.6. STIMULUSGENERALISATIE VS STIMULUSDISCRIMINATIE 

Stimulusgeneralisatie: na het ontstaan van een CS-CR associatie, zijn stimuli sterk gelijkend op de CS ook 
in staat om de CR uit te lokken 

- Pavlov: hond leert ook reageren op buzzer, triangel 
- Hoe meer de stimulus veranderende van de oorspronkelijke stimulus, hoe minder speeksel er 

in de proefbuis aanwezig was.  

Stimulusdiscriminatie: CR wordt minder waarschijnlijk wanneer een nieuwe stimulus steeds meer 
verschilt van de oorspronkelijke CS 

- Pavlov: hond leert enkel reageren op bel met bepaalde toonhoogte 
- Hoe dichter naar de oorspronkelijke cs, hoe moeilijker om deze te onderscheiden 

 
4.2.7. CONTRACONDITIONERING  

 
- Verbreking van verbinding de CS en UCS1, er is dus extinctie maar het gehuegenspoor blijft wel 

aanwezig.   
- Een nieuwe conditionering : verbinding tussen CS en UCS2 
- CR1 en CR2 zijn antagonistisch, niet verenigbaar 
- Angst en relaxatie zijn bijvoorbeeld niet verenigbaar, een voorbeeld : een autorit 
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We kunnen verschillende zaken doen. Je kan zowel een positieve als een negatieve valentie hebben. Je 
kan een aantal reacties op de US plaatsen. Door de koppeling aan een aperitieven conditionering, zal de 
stimulus een aangename betekenis krijgen.  

 

Emotionele betekenis van CS in functie van wat er met UCS gebeurt : 

Klassieke conditionering bestaat in wezen uit niets anders dan dat neutrale prikkels in een contingente 
relatie worden gebracht met één van deze zes operaties, en daardoor een andere betekenis krijgen 

We spreken over betekenis leren, verwachting leren of emotioneel leren. 

4.2.8. VAN S-R NAAR S-S? 
 

- S-R opvatting is niet houdbaar 
- UCS blijft hoofdrol vertolken (vb. verzadigde hond, een hond die geen honger heeft zal niet zo 

snel saliveren) 
- Klassieke conditionering best begrijpen als het vormen van associaties tussen interne 

representaties van de CS en een representatie van de UCS 

è S-S leren, het verband tussen twee stimuli leren 

- UCS-representatie bestaat wellicht uit complexe geheugenstructuur bestaande uit stimulus-
karakteristieken van UCS maar ook uit respons-karakteristieken => UCS/UCR-representatie 
omdat we die niet uit elkaar kunnen trekken 

- CS kan  
- Stimuluskarakteristieken activeren 
- Responskarakteristieken activeren 
- Beide activeren 

Een voorbeeld : helpen met de afwas, een nieuw afwasmiddel en een ongemakkelijk gevoel. Er is een 
activering van een responskarakteristieken. De geur herinnerde hem aan een andere geur. De 
misselijkheid kwam echter al voordat de link tussen deze geuren gelegd was. 

- Onderscheid sequentieel en referentieel verband tussen prikkels 
- Sequentieel leren: leren van S-S verbanden maakt omgeving voorspelbaar, je verwacht ucs 

 vb. donkere wolken voorspellen regen, een huilende baby waarbij verwacht wordt dat hij zal 
willen eten, een hond hoort een bel en verwacht dat z’n eten zal komen 

- Referentieel leren: link via herinnering, je verwacht niet dat de UCS zal optreden bijvoorbeeld: 
- UCS: slechte relatie met rokende vader 
- UCR: slecht gevoel 
- CS: sigarenlucht 
- CR: slecht gevoel 
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4.2.9. AFLEREN VAN VREESRESPONSEN: BLOOTSTELLING AAN SPINNEN 

 
- Systematische desensitisatie: 

è contraconditionering: antagonistische responsen 
 

- Flooding: 
è langdurige aanbieding van CS tot angst daalt, terwijl de vermijdingsreactie wordt verhinderd. 
Men moet in de situatie blijven tot de angst daalt. Dit is een krachtige en moeilijke techniek. 
Deze techniek moet door ervaren therapeuten begeleid worden. 
Waarom is angst zo hardnekkig? Omdat we zo goed zijn in vermijdingsgedrag. Een voorbeeld : 
als je bang ben van de lift, dan neem je gewoon de trap naar de vijfde verdieping. 

Een betekenisvolle situatie wijst op een klassieke conditionering. Onze zinvolle reactie is de operante 
conditionering.  

4.3. OPERANT OF INSTRUMENTEEL LEREN  

verband tussen gedrag en bepaald gebeuren, een stimulus dat er op volgt 

4.3.1. BASISEXPERIMENT : SKINNERBOX 
 

- Skinnerbox: geluidsvrije kamer met voederbakje en hefboom of druksleutel 
- Rat of duif worden daarin geplaatst 
- Drukken op hefboom of pikken op sleutel (R) levert voedsel op (+S+) 
- Dit gedrag wordt aldus positief bekrachtigd en gaat in frequentie toenemen 
- Hij gelooft dat ons gedrag volledig bepaalt is door bekrachtigers.  

 

 

Het gedrag / respons is het doelgerichte gedrag dat men zal stellen.  

Het is belangrijk dat de consequenten enkel voor de mensen zijn die het gedrag stelt. Je kan iets 
toedienen, iets wegnemen of iets blijft weg.  
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4.3.2. 6 OPERANTE LEERWETTEN 
 

- Sd . R   ®  +S+  positieve bekrachtiging, positief toedienen 
- Sd . R   ®   -S-  ontsnapping (negatieve bekrachtiging), negatief wegnemen 
- Sd . R   ®   °S-  actieve vermijding (neg. bekrachtiging), uitblijven van iets negatief 

à een aangenaam gevolg, leerwetten waarbij gedrag (normaal gezien) aangeleerd zal worden 

- Sd . R  ®  -S+  negatieve straf, positief wegnemen 
- Sd . R  ®  +S-  positieve straf, negatief toedienen 
- Sd . R  ®  °S+  uitdoving, uitblijven van iets positief (een voorbeeld : geen dessert) 

Let op, bij de laatste 3 leerwetten wordt ook soms de notatie S∆ gebruikt ipv Sd 

4.3.3. WEDERZIJDS BEKRACHTIGING 
 

- Komen vaak voor, gaan in feite over een systeem 
- Voorbeeld: op school, in koppels 

 

 

4.3.4. PREMACK PRINCIPE 
 

- ‘Grandma’s law’ 
- Meer geprefereerde activiteiten belonen, als bekrachtiger gebruiken voor ook minder 

geprefereerde activiteiten  
vb. “TV kijken als je je kamer opruimt” 

- Hetgeen geprefereerd is, ligt in handen van degene die leert 
 

4.3.5. DISCRIMINATIEF LEREN  
 

- De specifieke relatie tussen gedrag en consequent wordt vaak mede bepaald door de situatie 
waarin het gedrag wordt gesteld. Deze situatie vervult dan de rol van de discriminatieve stimulus 
(Sd) (een voorbeeld : een pink opsteken op café) 

- Behalve de consequente controle is er dus ook een antecedente controle bij operante 
conditionering. Beide S’en spelen dus een rol bij de conditionering 

- Let wel: Sd is niet gelijk aan CS want de stimulus ontlokt de respons niet. CS ontlokt de respons 
automatisch, terwijl de Sd niet automatisch gaat. Bij operante conditionering gaat het over 
doelgericht gedrag, over gedrag dat je onder controle hebt. 

- Een voorbeeld : een schrik voor een vliegtuig en de keuze al dan niet maken om de trein te 
nemen in plaats van een vliegtuig 
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- Echter: stimulusgeneralisatie en stimulusdiscriminatie treden bij beide vormen van 
conditionering op 
 

4.4. KLASSIEKE CONDITIONERING VERSUS OPERANTE CONDITIONERING 

Klassieke conditionering : 

- Verbanden tussen prikkels worden geleerd 
- Leerproces wordt ondergaan (‘passieve’ vorm van leren). Door de koppeling van de CS en de 

UCS wordt de CR uitgelokken. 
- Omgeving wordt voorspelbaar 

Operante conditionering : 

- Verband tussen gedrag en haar effecten 
- ‘Actief’ leerproces, het is doelbewust 
- Omgeving wordt controleerbaar, je hebt invloed op je omgeving 

 
4.5. CONCLUSIES CONDITIONERING 

Klassieke en operante conditionering zijn leerprocessen die voldoen aan twee basale behoeften van de 
mens: voorspelbaarheid en controleerbaarheid. 

Niet noodzakelijk afzonderlijke leerprocessen:  

- Primaire bekrachtigers, vb. snoep als +S+ 
- Secundaire bekrachtigers of geconditioneerde bekrachtigers,  vb. “goed zo” samen met snoep 

è snoep is UCS, “goed zo” de CS. Het compliment wordt dus ook een bekrachtiger. Binnen het 
operante conditioneren kan je via klassieke conditionering conditioneren op hoge orde. 

Angst: vaak klassiek geconditioneerde basis maar door operante conditionering (0S-) in stand gehouden. 

Een voorbeeld van operante conditionering : chocolade als beloning voor goed gedrag (+S+) , sprayen 
met water als straf (+S-), elektrische schok als straf, …  

Wanneer we kijken naar operante conditionering, dan is het zo dat gedragingen meerder gevolgen 
hebben. Het zijn enkel de contingente gedragingen die van belang zijn, omdat ze gelijk zijn met de 
verwachtingen.  

4.6. SOCIAAL OF OBSERVATIONEEL LEREN 

Hoe kan men leren? We gaan indirect leren door 
observatie van andermans gedrag en de observatie ervan. 
onrechtstreekse confrontatie met informatie, door 
observatie van soortgenoot 

- Ook: sociaal leren, “vicarious learning”, leren 
door imitatie 

- Experimenten van Bandura (1965, 1969): 
- Kleuters zien een film waarin een vrouw een pop (Bobo doll) slaat en schopt 
- Afloop van agressieve act voor vrouw varieert naargelang conditie 
- Kleuters worden alleen gelaten met Bobo doll 
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Sociaal leren gebeurt dagelijks 

Noodzakelijke factoren voor het leerproces: 

- Aandacht voor het te leren gedrag 
- Opslag van de geobserveerde scène in het geheugen, men moet in staat zijn om dit gedrag te 

onthouden 
- Motivatie om het geobserveerde gedrag te stellen 
- In staat zijn om gedrag te stellen: 

- Gedragsmatige predispositie 
- Ontwikkelingsdimensie  
- Fysiologische factoren 
- Een voorbeeld : kleine kinderen kunnen niet fietsen door naar de koers te kijken 

Faciliterende factoren voor het leerproces: 

- Respect voor model 
- Herkenbaarheid van zichzelf in model (bijvoorbeeld hetzelfde geslacht) 
- Model springt in vergelijking met anderen eruit (= opvallend genoeg om aandacht te trekken) 
- Het model wordt beloond voor zijn gedrag 

Voorbeelden:  

- we moeten niet per se zelf voelen of een deur gesloten is als iemand anders dit al deed 
- je wacht nog even met eten als een ander meteen met water zijn eten moet “blussen” 
- taalgebruik overnemen uit andere regio’s 
- preventiecampagnes op TV 

Hoe groot is de impact? 

- Agressie op TV 
- Homoseksuele ouders 

 
5. TOEPASSING VAN GEDRAGSTHERAPEUTISCHE PRINCIPES 

 
- Psychotherapie 
- Onderwijs 
- Zorg voor personen met een beperking 
- Psychiatrie 
- Sociaal werk 
- Zelf-management, zelf-modificatie, zelf-controle 
- Gezondheidspsychologie 
- Community Psychology 
- Industrie, zakenwereld 
- Sportpsychologie 
- … 
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HOOFDSTUK 3 : GEDRAGSTHERAPIE  

1. WAT IS GEDRAGSTHERAPIE? 

Basis axioma: Alle gedrag is aangeleerd (een uitgangspunt in de gedragstherapie). We leren ook 
bijvoorbeeld om angsten te ontwikkelen, om overmatig te gaan drinken. Onder probleemgedrag liggen 
ook leerprincipes aan de grondslag.  

Gedragstherapie is het proces waarbij HV en CL samen uitlokkende factoren van de klacht beïnvloeden. 
Welke factoren houden een bepaald gedrag in stand? We kijken ook naar de gevolgen van bepaalde 
gedragingen. Door hiernaar te kijken, proberen we gedrag te veranderen. 

Inventarisatie van voorwaarden en condities die gedrag beïnvloeden en in stand houden 

Gedrag 

= zinvolle reactie op een betekenisvolle situatie (interactie met omgeving is belangrijk) à de operante  

= cognitie, emotie en waarneembaar gedrag 

2. KENMERKEN EN MYTHES VAN DE GEDRAGSTHERAPIE 

Elk psychologisch model heeft z’n voor – en nadelen. 

- Niet alleen voor eenvoudige problemen (slaapprobleem bij een kleuter, spinnenfobie). Het is 
een stroming die ook gebruikt kan worden voor complexe problemen (gameverslaving én 
autisme).  

- Niet altijd van korte duur 
- De relatie CL-HV niet autoritair, wel directief. De therapeut is sturend. 
- Gericht op verandering van gedrag, emotionele en cognitieve processen 
- Gebaseerd op leertheoretische principes waarbij S-R-S (stimulus – respons – stimulus) 

verbanden belangrijk zijn 
 

- Gericht op het verwerven van inzicht 
- Er bestaat geen vaste relatie tussen klacht en toe te passen techniek. Niet elke therapeut volgen 

strikt protocollen.  Er wordt ook gekeken naar de individuele cliënt. Deze protocollen zijn echter 
wel bruikbaar. Ook wanneer je onderzoek doet naar de efficiëntie is een protocol nodig.  

- Gericht op het ‘hier en nu’, maar houdt rekening met het verleden. Er wordt altijd een 
ontwikkelingsgeschiedenis opgesteld MAAR de focus ligt toch meer in het heden. 

- Wetenschappelijk gefundeerd en werkt in wetenschappelijke stijl. De therapie wordt gezien als 
een studie met hypothese en conclusie.  
 

3. HET GEDRAGSTHERAPEUTISCH PROCES 

De empirische cyclus; langs de rechterkant de cyclus in de gedragstherapie. 
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We gebruiken heel wat manieren om materiaal te verzamelen. De problemen worden samengebracht 
in  een schema. 

Functionele analyse (betekenis analyse = de klassieke component en functie analyse = de operante 
component) en de holistische theorie (een schematische voorstelling van problemen) : de 
achtergrondverzameling. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld.  

3.1. OBSERVATIE EN INTERPRATATIE 

 

We proberen om zoveel mogelijk zaken zelf te 
observeren. MAAR we kunnen enkele ons eigen gedrag 
in combinatie met emoties observeren. Indien we dit bij 
anderen doen, dan is er een deel interpretatie bij.  

 

3.2. INTAKEGESPREK 
 

- Duur: 2 tot 3 gesprekken (niet genoeg met één gesprek) 
- Doel:  

- informatie verzamelen, in kaart brengen wat de klachten zijn en proberen zoeken naar 
de mogelijke oorzaken 

- komen tot consensus over klacht en oorzaak 
- therapieplan ontwikkelen op basis van probleemidentificatie 

- Is reeds interventie, mensen helpen op basis van de 5 G’s.  
- Focus op inhoud EN relatie. We moeten proberen om de cliënt op zijn gemak te stellen. 

De kwaliteit van de intake is een functie van: 

- Gespreksvaardigheden (algemene en modelspecifieke) 
- Kennis van psychopathologie 
- Psychologische processen 
- Therapeutische relatie 

De non specifieke aspecten zijn belangrijk bij het al dan niet slagen van de interventie. 

 

 



Psychologische modellen 2020 - 2021 

19 
 

4. MODEL VOOR PROBLEEMIDENTIFICATIE 
 

- Geïntegreerd model om de probleemidentificatie te sturen 
- Geen lineair verloop, wel dynamisch. Je kan ook later nog info verwerven  
- Gedragstherapeutisch 
- Doel: probleemidentificatie te structureren om op een efficiënte manier tot indicatiestelling te 

komen 

 

4.1. AANMELDING 
 

4.1.1. WIE KOMT MET WAT, NET NU, NAAR HIER? 

Wie ? Wie ervaart de moeilijkheden? Persoon in zijn omgeving plaatsen 

- 1°netwerk: persoon zelf 
- 2°netwerk: gezin, familie, werk/schoolsituatie 
- 3°netwerk: persoon binnen de hulpverlening. Zijn er  al hulpverleners betrokken bij deze 

persoon? 

Met wat? Aanmeldingsklachten, waarmee wordt je opgebeld? Deze klacht is heel vaak de 
spreekwoordelijke druppel en zijn er nog meerdere problemen aanwezig. Meestal gaan mensen meer 
klachten hebben voordat ze de stap zetten naar hulpverlening. 

Net nu? Wat is er gebeurd, waarom niet vroeger, later? 

Hier? Setting, doorverwijzing, na falen van anderen, waarom bij die therapeut...? 
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4.1.2. RUIMERE CONTEXT 
 

- Klachteninventarisatie 
- Ruimere context van de persoon 

- Netwerk 
- Gezinsdynamieken 
- Hobby’s, een uitlaatklep? 

- Wat is de setting? Op welke lijn bevinden we ons? In welk centrum bevinden we ons?  
- Hoe presenteert de cliënt zich? Gaat de cliënt gemakkelijk kunnen praten? Voelt de cliënt zich 

op z’n gemak? Hoe is het met de energie? 
- Hoe is het met de relatie cliënt-HV? 
- Wat is de verhouding peilen (verder zoeken) en invoegen (meegaan in het verhaal)?  
- Wat is de eenheid van bevraging? Wie wordt er meegevraagd op de therapie? 
- Solidariseert HV niet teveel met een persoon? Heb je een voorkeur voor een persoon? Je moet 

zorgen dat elke persoon even veel gehoord wordt en dat iedereen z’n inbreng even groot is in 
de sessie. 
 

4.2. KLACHTENANALYSE 
 

4.2.1. ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS 

= een beeld vormen van de globale, algemene persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de 
klacht.  

Omtrent persoonlijke ontwikkeling: 

-  Jeugd, school, sociale relaties, relevante gebeurtenissen, transitiefases  
-  Tijdslijn; we gaan een stuk van het leven van de cliënt op een tijdslijn zetten om daarop 

transities te zien. Op deze manier heb je een soort ijkpunten om naartoe te verwijzen. 

Omtrent klacht: 

-  Waar ligt de interpunctie? Wanneer is de klacht begonnen? 
-  Structuurgelijkheid, zijn er zaken die terugkomen over generaties heen? Een voorbeeld : zowel 

vader als zoon gepest omwille van rost haar 
-  variabiliteit qua intensiteit (vb. escalatie) en frequentie 
-  betrokkenen bij klacht en situaties 
- In een schema : verloop van de klachten 

Gebeurtenissen hierbij zo OBJECTIEF mogelijk trachten te beschrijven 

4.2.2. HANTERINGSGEDRAG 

Hoe gaat men met de problemen om? 

-  Situatiegericht gedrag:  
- confrontatie aangaan versus vermijding/niets doen 

-  Perceptie en evaluatie van het probleem 
- optimisme/aanvaarding versus pessimisme/rumineren (over een probleem in rondjes 

blijven nadenken, de negatieve gedachten laten blijven hangen en niet tot een oplossing 
komen NIET hetzelfde als piekeren) 
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-  Spanningsreductie, afreageren op spanning 
- actief (rondjes lopen) versus palliatief gedrag (bepaalde verslavingen, overmatig 

drinken, automutilatie) 
-  Uiten van emoties, hoe omgaan met moeilijkheden) 

- constructief (gevoelens uiten en praten) versus niet-constructief (kwaad worden, 
roepen, vechten, verwijten) 
 

Perceptie van verloop en uitkomst 

Waartoe zal de aandoening leiden? 

Perceptie van controle en hantering en uitkomst 

Wie heeft wat al geprobeerd en hoe liep dit af? Had dit al dan niet succes? 

Locus of control: intern of extern? Ligt de oorzaak bij de cliënt of daarbuiten?  

Sociale ondersteuning 

Vb. familie, vrienden, … 

4.2.3.  ZIEKTETHEORIE 

Kanaal : In welk kanaal worden de klachten gepresenteerd? Klachten zullen zich binnen de drie kanalen 
kunnen presenteren. Elke klacht kan zich binnen meer dan één kanaal tonen. MAAR er staat wel vaak 
één kanaal op de voorgrond. Dit kanaal kan verschillen bij verschillende klachten 

 

Attributies : 

= oorzaken die mensen toeschrijven aan eigen of andermans gedrag 

per persoon en per klacht : wat ziet betrokkene als oorzaak van de klacht 

Causaliteitsoorsprong (binnen of buiten persoon) 

Een voorbeeld : een tiener met slechte punten voor wiskunde. Hij legt de oorzaak bij een onverwachte 
toets van een slechte leerkracht. Hij legt de oorzaak dus extern, bij de leerkracht. De ouders 
daarentegen leggen de oorzaak bij de relatie van hun zoon. Zij leggen de oorzaak van het probleem bij 
de zoon, intern.  

- Intern: vb. inspanning, aanleg, vaardigheden 
- Extern: vb. toeval, leerkracht, moeilijkheid 

Stabiel – onstabiel (fluctuaties in de tijd) 

- Stabiel, iets wat altijd zo zal zijn : vb. aanleg, intelligentie, persoonlijkheid, niet sociaal zijn 
- Onstabiel, iets wat kan veranderen : vb. inspanning, humeur, toeval 
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Globaal – situatiespecifiek (fluctuaties in ruimte) waarop heeft deze klacht gevolgen?  

- Globaal: oorzaak heeft effect op verschillende domeinen van functioneren vb. intelligentie 
- Specifiek: treedt op samenhangend met specifieke situaties, oorzaak heeft enkel effect op deze 

klacht 

Controleerbaarheid, veranderbaarheid (door de persoon zelf) 

- Controleerbaar : vb. inspanning die je levert 
- Oncontroleerbaar, je kan er zelf niets aan doen : vb. ontwikkelingsstoornis, persoonlijkheid 

Als therapeut moet je de attributies wijzigen: 

- van globaal naar situatiespecifiek 
- van stabiel naar onstabiel 
- van extern naar intern of omgekeerd 
- van oncontroleerbaar naar controleerbaar 

à herkaderen van onveranderbaar naar veranderbaar. 

Genezingstheorie 

- Wat verwacht de cliënt van de hulpverlening? Wat is de doelstelling van de cliënt? Het moet 
een realistische doelstelling zijn. Een voorbeeld : je kan niet dagelijks gelukkig zijn, iedereen 
heeft wel eens slechte dagen. Hoe kan je met deze slechte dagen omgaan? 

- Op welke manier verwacht de cliënt dat er verandering zal komen? 

Gezondheidstheorie 

- Wat wil men bereiken? 
- Wat wil men in de plaats? 
- Wat zijn de doelstellingen? 

 
4.3. VOORLOPIGE PROBLEEMSAMENHANG (VPS) 

 
- Een overzichtelijk schema als eerste poging (hypothesen) om relaties tussen de verschillende 

probleemgebieden binnen het gehele functioneren samen te vatten 
- De holistische theorie is finaler 

 
-  Klachten van de cliënt worden gebundeld en worden omgezet in probleemclusters 
-  Weergeven van eerste veronderstellingen (hypothesen) 
-  Wordt samen met de cliënt besproken, het wordt zowel voor onszelf als voor de cliënt 

opgesteld 

Bestaat uit 2 fasen: 

(1) voorlopige probleemsamenhang  
 

- i.e. inventarisatie, ordening en samenhang van beschikbare gegevens uit aanmelding, 
ziektetheorie, ontwikkelings- geschiedenis 
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(2) holistische theorie 
 

- i.e. aanpassing van voorlopige probleemsamenhang op  basis van gegevens uit 
diagnosestelling, metingen, opdrachten na toetsing en doorlopen van de empirische cyclus  
 
4.3.1.  STAPPEN 

Stap 1: opstellen van een lijst met klachten en probleemgebieden  

- Op basis van informatie een lijst maken met klachten en probleemgebieden. Meestal komt 
iemand niet met slechts één probleem. 

- Nog geen syndromen, nog geen labels geven want diagnosestelling moet nog plaats vinden. 
Maar er kunnen wel al clusters gevormd worden. Indien er zaken nog niet onderzocht zijn, 
worden ze nog niet benoemd. Indien de diagnose voordien al gemaakt is, dan mag dit wel 
opgenomen worden in de VPS 

- Zelden één probleem, meestal problemenlijst 
- Elementen op de problemenlijst 

- Waarschijnlijkheidswaarde (zaken die waarschijnlijk aanwezig zijn, moeten misschien 
nog getoetst worden) 

- Problematische waarde 
- Mate van concreetheid (een voorbeeld : niet kunnen slapen) 

Stap 2: Op grond van verhaal van cliënt clusteren 

- Samenbrengen functioneel identiek (gedrag met dezelfde antecedenten en consequenten) / 
syndromaal verwant gedrag onder algemene noemer 

- Kan nog uitgebreid zijn 

Antecedent : angst voor school – consequent : niet naar school gaan 

Stap 3: Chronologisch ordenen 

Er zal van links naar rechts en van boven naar onder geordend worden.  

Links = startproblemen = zaken die al aanwezig zijn, in aanleg vb. als iemand fysieke beperking heeft, 
hevig temperament, aanleg, gezinssituatie  

Rechts = staartproblemen= is meestal de aanmeldingsklacht  

En daartussen zo chronologisch mogelijk de andere factoren gaan proberen plaatsen   

Stap 4: Causaliteitsrelaties aangeven met pijlen 

Structurering van de problemen = een theorie over de samenhang 

Er worden pijlen getrokken in de vakken. MAAR niet alles mag zomaar verbonden worden. Er kan 
bijvoorbeeld een lineair verband zijn, een moderant verband, een mediërend verband, een circulair 
verband.   

Een voorbeeld van een moderant verband : problemen thuis na het werk, een extra oorzaak kan 
overmatig drinken zijn 

Een voorbeeld van een circulair verband : je jaagt je op waardoor je depressieve gevoelens krijgt, maar 
daardoor zal je nog meer geïrriteerd zijn. 
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Voorleggen van voorlopige probleemsamenhang 

- Aanknopen bij wat cliënt heeft gezegd 
- Eenvoudig kort, duidelijk, schematisch 
- Eerste te bewerken probleem selecteren 
- Mening cliënt 

Functies voor cliënt 

Klacht wordt oplosbaar, overzichtelijk 

- Minder ervaren van hulpeloosheid 
- Theoretisch inzicht in zichzelf 
- Wijze van denken (model leren) 
- Eerste vorm van cognitieve herstructurering 

Therapeut en cliënt zijn het oneens over VPS 

- Therapeut volgt de cliënt want begin van de therapeutische relatie, geen goed idee om 
weerstand te bieden 

- Geen weerstandsanalyse 
- Kies perifeer probleem :  

- Diagnostische functie 
- Vertrouwen 

Therapeut en cliënt zijn het eens met VPS, gevoel van erkenning 

- Concretisering, topografische analyse (doorgedreven concretiseringen), metingen, opdrachten, 
vragenlijsten, testing, … 

- Opstellen voorlopige probleemsamenhang geeft aanzet tot functionele analyses & heeft 
implicaties voor: 

- Functie analyse en betekenis analyse opstellen om daarna behandelplan op te stellen 
- indicatiestelling en behandelplan 
- selectie interventies 
- voorspellingen & evaluatie: wat er zal veranderen? 

 
4.4. ONDERKENNENDE EN VERKLARENDE FASE 

Onderkenning 

- Toetsen van de aanwezigheid en ernst van een variabele 
- Is een probleem al dan niet aanwezig en hoe ernstig is dit?  
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Verklaring 

- Verduidelijking van relatie tussen variabelen (“omdat”, “doordat”) 
- We zoeken de verbanden tussen twee vakken in de vps. Een voorbeeld : iemand heeft dwang 

omdat ze achtig is.  

Hoe gaan we toetsen? We gaan onderzoeksvragen en hypothesen opstellen. Onderzoeksvraag heeft 
een algemeen karakter, hypothese is meer specifiek en toetsbaar. Een hypothese is een concrete 
vertaling van de onderzoeksvraag.  

Onderzoeksvraag:  

- “Is er sprake van emotionele labiliteit?” 

Hypothese:  

- “Er zijn meermaals per dag momenten waarbij patiënte plots van een leeg gevoel overgaat naar 
hevige angstgevoelens” 
 
4.4.1. ONDERKENNEDE FASE 

Probleemselectie aan de hand van criteria: 

-  Waarschijnlijkheidswaarde; aan de slag gaan met zaken die centraler staan in de vps 
-  Problematische waarde 
-  Centraliteit in de causale structuur - en aan de slag, eerder met zaken aan de slag die centraler 

staan in de VPS. We denken dat als we deze aanpakken, we zo de zaken die hieruit volgen mee 
kunnen gaan beïnvloeden 

-  Concreetheid 
-  Behandelbaarheid; we gaan omgaan met de zaken waar we als hulpverlener iets kunnen 

betekenen voor de cliënt 

Probleem operationaliseerbaar maken via: 

- topografische analyse; een manier om een probleem of bepaalde gedragingen heel diepgaand 
te gaan concretiseren. Een manier waarop we gedrag in kaart kunnen brengen, met aandacht 
voor de antecedenten en consequenten. 

- metingen en opdrachten (een voorbeeld : een registratieopdracht)  
- observaties 
- testmateriaal  

Onderzoeksvraag en hypothese gericht op: 

- aanwezigheid van probleem? 
- intensiteit en frequentie van probleem? 

 
4.4.2. VERKLARENDE FASE 

We gaan ons richten op de pijlen, op de verbanden tussen probleemclusters 

Onderzoeksvraag en hypothese gericht op vaststellen van één of meerdere pijlen tussen cellen van 
voorlopige probleemsamenhang 
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Verbanden worden getoetst via: 

-  topografische analyse 
-  opdrachten 
-  observatie 
-  Literatuur 

 
4.4.3 METINGEN EN OPDRACHTEN 

Functies voor therapeut 

- Diagnostische functie: hoe vaak en hoe ernstig? 
- Baseline voor evaluatie therapie 
- Materiaal voor Topografische, Betekenis en Functie analyse 
- Vinger aan de pols voor nieuwe problemen – er kunnen nog extra, relevante problemen bij 

komen waar de cliënt eerst nog niet over sprak.  

Functies voor cliënt 

- Cliënt leert op objectieve manier naar probleem kijken, je leert wat afstand te nemen 
- Cliënt leert een cognitief schema: ABC (antecedent, behavior en consequent) we gaan 

inzoomen op wat er aan het gedrag vooraf gaat en wat erop volgt 
- Cliënt wordt actieve probleemoplosser 
- Verhoogt therapiebetrokkenheid 
- Baseline als geheugensteun voor vordering 

Soorten opdrachten 

-  Auto-observatie (je krijgt toegang tot de gedachten van de cliënt, MAAR je eigen interpretatie 
komt er ook nog bij) 

-  Hetero-observatie 
-  Gezamenlijke observatie 
-  Vragenlijsten 

Elementen van de opdrachten 

-  Operationalisatie van de klacht: 
- Frequentie (een voorbeeld; hoeveel wordt aan automutilatie gedaan) 
- Intensiteit  

-  Vragen naar situatieve bepaaldheid van de klacht: 
- Antecedenten en consequenten (uitlokkende en in stand houdende factoren)  

-  Algemene waardering; hoe voelt die persoon zich? Was het een goeie of een slechte dag?  
-  Oog voor goed functioneren 
-  Steeds in schema! 

Meegeven van opdrachten 

-  Motiveer en sluit aan bij sessie 
-  Opbouwen en inoefenen in therapie 
-  Bespreek elke vraag van de cliënt 
-  Aanpassen aan taal en stijl van de cliënt 
-  Bespreek de modaliteiten van invullen 
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-  Inbouwen van geheugensteun 
-  Bespreek opdrachten 

Verwerking 

-  Bespreken 
-  Grafieken 

Plaats van assessment :  

Functioneren van CL in kaart brengen 

-  Cognitief onderzoek 
-  Neuropsychologisch onderzoek 
-  Belevings- en persoonlijkheidsonderzoek 

Relevantie 

- Klachteninventarisatie 
- Klacht vergelijken met normgroep 
- Hypothesevorming 
- Keuze voor cognitieve behandelingstechniek 

Assessment = het gebruiken van instrumenten om bepaalde zaken in kaart te brengen. Een voorbeeld : 
intelligentietesten om intelligentie, cognitie na te gaan.  

Belevingsonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, een vergelijking met een normgroep à voor de 
hypothesevorming en toetsen van hypothesen. 

4.4.4. TOPOGRAFISCHE ANALYSE (TA) 

Een manier van concretisering van een situatie. Het kan zijn dat we hieruit patronen herkennen.  

- Verzamelen van feitelijkheden = OBSERVATIE 
- Nauwkeurige analyse van situaties waarin het probleem zich  
- stelt met de bedoeling functionele analyses te kunnen opstellen 
- Keten van gedrag, cognities, emoties, antecedenten en consequenten è observaties uit vele 

situaties, geen hypothese (emoties kunnen ook een gevolg zijn) 
- Concreet en gedetailleerd in chronologie zetten, filmisch verloop 
- Opstellen van S-R-S schema’s, ketens.  

Informatie voornamelijk gesprekstechnisch verkrijgen: belang van concretiseren 

4 manieren: 

- Een incident bespreken (wat deed je, wat dacht je, …) Maar toch gaan mensen soms toch niet 
altijd zelf aan de informatie geraken. Een oplossing hiervoor kan een verbeeldende terugkeer 
zijn. Het kan helpen om bijvoorbeeld meer details van de situatie te pakken te krijgen. 

- Registratie of meting 
- In imagine terugkeren naar de situatie en laten herbeleven en vertellen 
- Directie observatie 
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4.4.5. BETEKENISANALYSE (BE) 

Op basis van de te pakken gekregen informatie  

- Gebaseerd op klassieke conditionering 
- Gaat over het leren van betekenissen: de CS activeert de representatie van de UCS en lokt zo 

de CR uit 
- Welk patroon keert steeds terug? Essentiële stimulus (CS) en reactie (CR) opsporen 
- UCS-UCR verwijst naar basisthema’s: fundamentele situaties van fysiologisch en psychisch 

onwelzijn (basisbehoeften) 
- Als mens hebben we heel wat behoeften. Als we aan deze behoeften niet kunnen voldoen, dan 

komen emoties los.  

 

Een actietendens is een neiging om gedrag te stellen, maar niet het gedrag zelf.  

Basisbehoeften: Behoeftepiramide van Maslow (1943) 

Sequentiële conditionering 

- Bij confrontatie met CS wordt UCS-UCR verwacht, TENZIJ verhinderd door operant gedrag 
- Dit kan door ervaring zijn, door horen zeggen, …  
- Vb. in een ruimte met veel volk à flauwvallen OF dicht bij de deur bij frisse lucht 

Referentiële conditionering 

- Geen verband in tijd, UCS-UCR wordt niet verwacht (link via herinnering) 
-  Vb. sneeuwen à breuk met lief, sigaar à denken aan vader 
- Andere technieken om deze problemen aan te pakken 

In de realiteit bevraag je steeds meer om zo de hele context te begrijpen 
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Een voorbeeld van operante conditionering : 

- je trekt aan een staart van een kat, je krijgt een krabbel à +S- 
- op zondag naar je grootouders om zakgeld te krijgen à +S+ 
- hulp met de afwas maar mama doet verder à -S- 
- groep werkt mee dus een taak moet niet gemaakt worden à 0S- 
- een snoep moet afgegeven worden à -S+ 
- teveel ruzie dus geen tv op een avond à 0S+ 

 
- Zoeken naar patronen van gedrag: grootste gemene deler 

Antecedenten:  

- Discriminatieve stimuli en faciliterende factoren 

Consequenten:  

- Onmiddellijke bekrachtigers en lange termijn gevolgen 
- Contingente vs. niet contingente gevolgen 
- Gedrag heeft meestal meerdere gevolgen, niet slechts één 

- Een voorbeeld :  naar je grootouders gaan, zakgeld krijgen, blij om je grootouders te 
zien, en geen tijd om met vrienden af te spreken 

Contingentie: logische samenhang tussen het gestelde gedrag en zijn consequenten die bepaalt wat de 
persoon leert 

Consequenten: contingent versus niet-contingent 

- contingent = de gevolgen die aan het gedrag gekoppeld zijn, zorgen ervoor dat de persoon leert, 
hebben invloed op het gedrag van de persoon 

- niet-contingent = de gevolgen die aan het gedrag gekoppeld zijn, zorgen er niet voor dat de 
persoon iets leert, hebben geen invloed op het gedrag van de persoon 

M.a.w.: geen leren zonder contingente gevolgen dus ook geen functieanalyse zonder contingente 
gevolgen. Als we in een verhaal enkel niet contingente gevolgen zien, dan gaan we toch op zoek naar 
de contingente die ervoor zorgen dat het gedrag blijft bestaan.  

Contingent =  

- gedrag wordt aangeleerd/versterkt/blijft bestaan omdat er positieve gevolgen aan gekoppeld 
zijn 

- gedrag wordt afgeleerd/afgezwakt omdat er negatieve gevolgen aan gekoppeld zijn  

Niet contingent =  

- gedrag wordt aangeleerd/versterkt/blijft bestaan, ondanks de negatieve gevolgen die eraan 
gekoppeld zijn 

- gedrag wordt afgeleerd/afgezwakt, ondanks de positieve gevolgen die eraan gekoppeld zijn  
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4.5. HOLISTISCHE THEORIE 
 

Iets finaler dan een VPS. We gaan op dezelfde manier aan de slag als bij een vps, deze wordt eigenlijk 
vooral aangepast.  

- Op basis van gegevens verzameld uit metingen, opdrachten, TA, BA en FA de voorlopige 
probleemsamenhang herzien. 

- Zelfde werkwijze als bij voorlopige probleemsamenhang 
 

4.6. INDICATIESTELLING 
 

4.6.1. DOELSTELLINGEN 

De problemen die in kaart gebracht zijn, moeten aangepakt worden. Het startpunt van deze aanpak is 
de doelstelling 

1. Zijn noodzakelijk om indicatiestelling te kunnen doen 
2. Gebaseerd op HT, ETBP (eerste te bewerken probleem), TA, BA, FA 
3. Voordelen 

1. Referentiepunt bij evaluatie 
2. Therapeutische waarde voor een cliënt 
3. Bescherming van therapeut voor totale verantwoording  

Hoe doelstellingen opstellen? 

1. Zo concreet en operationaliseerbaar mogelijk 
2. HOOFDDOEL = kern van probleemgedrag (een voorbeeld : slaapproblemen) 

INTERMEDIAIRE DOELEN = determinanten v probleem (een voorbeeld : piekermomenten) 
    

4. Zekerheid relatie met hoofddoel 
5. Belangrijkheid relatie 
6. Algemeen nut 
7. Geen relatie met ander probleemgebied 

 
3. Doelstellingen afgestemd op BA en FA: waarop wil je werken? 

 
- Eerst kijken naar BA (FA vaak omwille van BA). Voor elk onderdeel wordt een doel geformuleerd.  
- Sequentieel en referentieel leren. Blootstelling is bijvoorbeeld niet bij beide mogelijk.  
- Extra doelen 

Moeilijkheden bij doelbepaling 

- Geen enkel intermediair doel wordt haalbaar geacht, bepaalde zaken zijn niet weg te nemen 
(een fysieke klacht bijvoorbeeld) 

- ETP is afhankelijk van onveranderbare elementen 
- Doel van de cliënt = luchtkasteel (het moet een realistisch doel zijn voor zowel de cliënt als 

hulpverlener) 
- Een van de betrokken partijen is niet akkoord (een voorbeeld : kind en ouder zijn het niet eens 

over de doelstelling) 
- Cliënt vindt doelstellingen irrelevant 
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- Contracten kunnen opgesteld worden met doelstelling erin 
 

4.6.2. THERAPIEPLAN 
 

- Individuele bepaling voor elke cliënt 
- Voor elk intermediair doel   

→  aanleren of afleren 
→ respondent of operant 

- Concreet vertalen wat je wilt bereiken 
- Keuze van technieken, er zijn heel wat mogelijkheden 
- Registratie 

 
5. EEN VOORBEELD  

Hoofddoel : Gewenst gedrag in omgang met leeftijdgenoten i.p.v. ongewenst gedrag (stoer doen, slaan, 
vechten) 

Intermediaire doelen 

- BA Traumatische ervaring (uitgelachen, gepest op scouts) 
- Angst voor afwijzing 
- FA stoer doen, slaan, vechten 
- isolatie (weinig sociale contacten) sociale relaties uit de weg gaan 

Supplementair doel : Werken aan sociaal vaardigheidstekort 

Intermediair doel 1 : Opheffen van effecten van traumatische ervaringen  

- Techniek: SD (systematische desensitisatie)  

Intermediair doel 2 : Opheffen angst voor sociale contacten  met leeftijdgenoten (Afleren van 
respondent gedrag) 

- Techniek: SD 

Intermediair doel 3 : Verhogen frequentie contacten met leeftijdgenoten  

- (Aanleren operant gedrag) 
- Techniek: Rollenspel, opdrachten, operante technieken 

Intermediair doel 4 : Verminderen van agressief gedrag 

- (Afleren operant gedrag) 
- Techniek: strafprocedures, gedragsinstructies,  
- zelfcontroletechnieken 

Supplementair doel : Verhogen van adequate sociale vaardigheden 

- (werken aan vaardigheidstekort) 
- Techniek: Sociale vaardigheidstraining 
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HOOFDSTUK 4 : RELATIE – EN GEZINSTHERAPIE 

1. RELATIE – EN GEZINSTHERAPIE / SYSTEEMTHERAPIE 
 

- term ‘systeemtherapie’ wordt alsmaar minder gehanteerd 
- men spreekt van ‘relatie- en gezinstherapie’ 
- hierbinnen een belangrijke systeemgerichte stroming, die een theoretische fundering vond in 

de Algemene Systemen Theorie (general systems theorie), die eigenlijk een metatheorie is 
 

1.1. SYSTEEMTHEORETISCHE BENADERING 
 
- niet te verwarren met Communicatietheorie die een andere theoretische pijler vormt van de 

relatie- en gezinstherapie 
- systeembenadering houdt in dat men zich bewust is van de circulaire processen die zich in 

natuurlijke groepen afspelen 
- hoewel niet even centraal in alle relatie- en gezinstherapeutische modellen, is de Algemene 

Systemen Theorie toch het centrale concept dat alle modellen verbindt 
 

1.2. OPVATTINGEN OVER CAUSALITEIT 

We kunnen causaliteit bekijken als verschillende modellen. 

(1) Monocausaal lineair model 

Agens à symptomen à verloop à uitkomst 

- Een voorbeeld : een virus à een bepaald symptoom à verloop à uitkomst 
- Deze modellen zijn wel heel erg simplistisch  

 
(2) Lineair beperkt interactief model 

+ gastheerfactoren 

agens à            à symptomen à  verloop à  uitkomst 

+ omgevingsfactoren  

(3) Multicausaal model 

Meerdere factoren à organisme à symptomen à (verloop) à (uitkomst) 

Een voorbeeld : wanneer we slaap willen verklaren kunnen er meerdere factoren aan de oorsprong 
liggen die gaan samenwerken. Het blijft echter wel allemaal lineair 

(4) Circulaire causaliteit 
 

Een interactie tussen omgeving en individu 
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2. ALGEMENE SYSTEMEN THEORIE 
 
- Bioloog Von Bertalanffy ontwikkelde vanaf 1928 enkele concepten. Hij ontwikkelde de eerste 

symteemtheorie 
- Sprak in 1945 (na de oorlog) voor het eerst over General Systems Theory  
- Systeemvisie brak na de oorlog goed door, versterkt door bijdragen uit de cybernetica en de 

informatietheorie 
- Systeembenadering vond toepassingen in diverse gebieden zoals computerwetenschap, 

bedrijfspsychologie,‘community planning’ enzovoort 
- Antropoloog Bateson was de eerste die het systeembegrip toepaste om gestoord gedrag van 

mensen in groepsverband (bv. gezin) te begrijpen  
- In de systeemtheorie wordt individueel ongewenst gedrag opgevat als uitdrukkingsvorm van 

stoornissen in de onderlinge relaties van het systeem waarvan de persoon die dit ongewenste 
gedrag vertoont, deel uitmaakt. Als iemand een probleem heeft in een systeem, dan duidt dit 
aan dat er een probleem is in de organisatie van het systeem 
 

2.1. ENKELE SYSTEEMTHEORETISCHE BASISCONCEPTEN 
 

2.1.1. SYSTEEM 
 

- een verzameling van elementen die in een bepaalde samenhangende relatie tot elkaar staan  
- of: een georganiseerd en zich organiserend geheel van relaties 
- of: een geheel van objecten, samen met de kenmerken van die objecten en hun betrekkingen 

de omgeving van het systeem is het supra-systeem, de componenten zijn de subsystemen 

Een voorbeeld : subsysteem van ouders, subsysteem van kinderen, supra – systeem is de buurt 

2.1.2. STRUCTUUR (OF ORGANISATIE) 
 

- het netwerk van relaties tussen de elementen van een dynamisch systeem 
- organische systemen (zowel biologische als sociale) zijn open: ze wisselen materiaal, energie of 

informatie uit met de omgeving 
- de grens wordt afgebakend op basis van herkenbare patronen, hij is semipermeabel. Hij laat 

dus zaken door maar hij schrikt ook een beetje af. Hij bepaalt de identiteit van een systeem.  
- een systeem is gesloten als er geen enkele vorm van import of export is (vb. chemische reactie 

in een afgesloten vat) 
 

2.1.3. TOTALITEIT  

een systeem is een totaliteit en zijn objecten en hun kenmerken kunnen alleen begrepen worden als 
functies van het totale geheel. Dit houdt onoptelbaarheid in: het geheel is meer dan de som van de 
delen 

Een voorbeeld : een voetbalploeg is een systeem. Soms wint een ploeg met minder getalenteerde 
spelers en dit komt bijvoorbeeld door motivatie. Het geheel is dus meer dan de som van de delen. 

We kunnen een gezin bijvoorbeeld nooit begrijpen door iedereen eens apart te spreken 
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2.1.4. COMMUNICATIE 

Uitwisseling van informatie tussen twee elementen. Is één van de belangrijkste manieren waarop 
gezinsleden de aard van hun onderlinge relaties definiëren, controleren en versterken 

Een voorbeeld : Ouders bepalen het uur van thuiskomst bij het uitgaan. Door het geven van informatie 
bepalen we ook hoe de relatie gedefinieerd wordt.  

A-B-A: basiseenheid van observatie (oorzaak – gevolg, situatie – respons) 

- niet eenzijdigheid: verwijst naar de reciproke uitwisseling van informatie, of wederzijdse 
beïnvloeding tussen A en B 

- (interactie)patronen: geordende sequensen, herhalingen van reciproke uitwisselingen; 
concretisering van relatiepatronen 

- We zijn geïnteresseerd in patronen. We willen deze patronen in communicatie weergeven. We 
zijn minder geïnteresseerd in de info die gegeven wordt, wel in de patronen. 
 

2.1.5. MORFOSTASE OF HOMEOSTASE 

Verwijst naar de manier waarop een systeem verstoringen elimineert en in staat is een bepaalde 
structuur te behouden (stabiliteit): herstel van bestaand evenwicht na verstoring op basis van negatieve 
feedback-mechanismen, verandering van eerste orde 

Homeostase: we willen hetzelfde 

Morfostase : we willen verandering 

Een voorbeeld : de thermostaat die ingesteld staat op 20graden. Eens het bijvoorbeeld plots 19 graden 
wordt, zal de verwarming in gang schieten om terug het evenwicht te bereiken. (negatieve feedback) 

2.1.6. ISOMORFIE 

Structuurgelijkheid niet tegenstaande wijzigende elementen 

De ouders zorgen voor de boodschappen om voedsel te hebben. Er is een tijdelijke verandering van 
elementen maar toch is er nog steeds gelijkheid. 

2.1.7. MORFOGENESE 

Herafstelling op een meer complex niveau van evenwicht op basis van positieve feedbackmechanismen, 
verandering van tweede orde 

2.1.8. GROEI 

Voorspelbare veranderingen, gekoppeld aan het gezinsontwikkelingsmodel of de levenscyclus van het 
gezin 

Een voorbeeld : het gezin gaat elke week op bezoek bij één van de grootouders. De oudste dochter gaat 
na een tijdje niet meer mee omdat ze andere plannen heeft op zondag. Dit brengt het systeem, het 
evenwicht in gevaar. Uiteindelijk wordt bepaald dat de dochter nog één maal per maand mee moet. Ze 
krijgt zelf de verantwoordelijkheid om te kiezen wanneer dit is (morfogenese) 
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3. GEZINSONTWIKKELING EN OUDERSCHAP 

Ouderschapservaring is ontwikkelingsconcept 

Variabele “tijd” staat centraal 

Initiële fase van de gezinsontwikkeling 

- Onevenwicht in de uitwisseling van hulp in het voordeel van het kind 
- Kinderen ontwikkelen een gehechtheidsband die de basis vormt voor latere relaties 
- Kinderen idealiseren hun ouders 

Kind jongvolwassen, ouders van middelbare leeftijd: 

- Meer evenwicht in de uitwisselingen 
- De idealisering maakt plaats voor ontnuchtering 

Laatste gedeelte van de levensloop van de ouders: 

- Proces keert om: meer hulp in voordeel ouders 
- De ontnuchtering van het kind is geëvolueerd naar maturiteit 

 
4. FUNCTIONELE EN DISFUNCTIONELE PATRONEN 

Baby – ouders  

 

Jong kind – ouders 

    

Ouder kind – ouders 
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Adolescent –ouders 

    

Volwassen kind – ouders 

   

Volwassen kind – bejaarde ouders 

   

5. IMPLICATIES VAN DE AST VOOR DE HULPVERLENING 

Stoornis of symptoom: 

- ≠ kenmerk van een persoon 
- = deel van disfunctionele relaties tussen delen van een geheel 
- heeft communicatieve functie ‘hier loopt iets fout in de onderlinge relaties’ 

Diagnostiek: 

- Eerst aflijnen van systeem, waaruit bestaat het? 
- Gericht op relationeel netwerk 
- Essentie: detecteren van interactiepatronen 

Interventie: 

- Niet gericht naar probleemdrager 
- Gericht op het herstel van regulatieve processen zodat probleemgedrag overbodig wordt 
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5.1. MENSMODEL 
 
- Persoonlijkheidskenmerken, emoties, cognities...≠ basis voor de studie van psychologische 

problemen 
- Wel: interactiepatronen 

plaats van de persoon? 

- Actieve informatieverwerker 
- Deel van netwerk van communicerende personen 
- Beïnvloedt en wordt beïnvloed 
- Regelgevend en regelvolgend 
- Anticiperend en zichzelf differentiërend 

Positief mensbeeld 

6. COMMUNICATIE : COMPLEXITEIT 

Uitgangspunt: klassieke logische paradoxen: 

- “Alle Cretenzers zijn leugenaars”, zei de Cretenzer 
- “De kapitein geeft de soldaat-barbier de opdracht alle soldaten te scheren die zichzelf niet 

scheren” 
 

6.1. PARADOXALE COMMUNICATIE IN MENSELIJKE OMGANG 
 
- “Ik wil dat je mij domineert”, zei de vrouw tegen haar man 
- “Wees toch niet altijd zo gehoorzaam”, zei de moeder tegen het kind 

Je verwacht iets, maar je zegt het tegenovergestelde 

6.2. COMMUNICATIE 
 

- Gelaagd: inhoud en relatie 
- Meerduidig:  gekwalificeerd door prosodische en paralinguistische aspecten zoals gebaren en 

intonatie  
- Contextueel 

 
6.3. AXIOMA’S VAN WAZLAWICK 

 
6.3.1. EERSTE AXIOMA 

 
- ALLE GEDRAG IS COMMUNICATIE, MEN KAN NIET NIET COMMUNICEREN 
- Bewust communiceren of wederzijds begrip is niet nodig 

Een voorbeeld : als een kind boos en niet spreekt met je, is er toch communicatie 
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Fouten tegen eerste axioma: 

- Pogingen om niet te communiceren, zich gedragen alsof men niet betrokken is 
- Bv. presenteren van een symptoom, nonsens vertellen, veranderen van onderwerp = 

zelfdiskwalificatie 
- Ontkennen van de communicatie van de ander: negatie en diskwalificatie 

 
6.3.2. TWEEDE AXIOMA: 

 
- ELKE COMMUNICATIE OMVAT EEN INHOUDS- EN BETREKKINGSASPECT 
- Communicatie geeft niet enkel informatie maar definieert ook de relatie tussen wie  

communiceert 

Een voorbeeld : man en vrouw komen in relatietherapie – man heeft 50 000 geleend aan broer en vrouw 
vindt dit niet oké. Geen probleem omwille van het geld, maar probleem omdat het niet besproken is. 
De inhoud is dus eigenlijk niet belangrijk. Het gaat om het feit dat de vrouw niet accepteert dat de man 
haar dit niet verteld heeft en de beslissing alleen heeft genomen. Het gaat dus niet over de inhoud, 
maar over het principe 

Fouten tegen tweede axioma: 

- Negeren van het betrekkingsaspect: betrekkingsblindheid 
- Men blijft maar ruzie maken over het geld, omdat men eigenlijk niet wil toegeven dat het daar 

niet om gaat. 
 

6.3.3. DERDE AXIOMA 
 

- DE RELATIE TUSSEN TWEE OF MEER INTERACTIEPARTNERS WORDT BEPAALD DOOR HUN 
INTERPUNCTIE 

Fouten tegen derde axioma: 

- Ontkennen van de relativiteit van de interpunctie 

We gaan altijd denken dat de oorzaak bij de ander ligt.  

Een voorbeeld : moeder laat teveel toe en de vader is te streng.  

6.3.4. VIERDE AXIOMA 
 

- MENSEN COMMUNICEREN ZOWEL DIGITAAL ALS ANALOOG 
- digitaal = gesproken of geschreven woorden 
- analoog = bijna alle nonverbale aspecten 

Fouten tegen vierde axioma: 

- meerduidigheid van analoge communicatie vb tranen, vuist,….. 
- Incongruentie tussen digitaal en analoog 
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6.3.5. VIJFDE AXIOMA 
 

- ELKE UITWISSELING VAN COMMUNICATIE IS OFWEL SYMMETRISCH OFWEL COMPLEMENTAIR 
- Symmetrisch: gebaseerd op gelijkheid en elkaars spiegelbeeld 
- Complementair: gebaseerd op verschil (leiden-volgen) 

- Vb. moeder-kind, arts-patient… 
- Metacomplementair: ene persoon zorgt dat de andere de leiding neemt 

Fouten tegen vijfde axioma: 

- Symmetrische escalatie; wanneer twee mensen altijd denken dat ze gelijk hebben (hoe een 
gerecht maken) 

- Starre complementariteit; gezinnen waar één iemand steeds de leiding neemt (geen gezonde 
relatie) 
 

6.4. RECENTE AANVULLINGEN OP COMMUNICATIETHEORIE 

Dimensies van communicatiesequensen 

- Engagement - vermijding 
- Positief - negatief 
- Constructief – destructief 

 
7. RELATIE – EN GEZINSTHERAPIE 

 
- Moet gebaseerd zijn op theoretisch kader dat interpersoonlijke factoren centraal stelt naast 

persoonlijke factoren 
- Grote variëteit aan therapeutische scholen 
- Met centrale focus op ofwel: 

- Probleem-onderhoudende gedragspatronen 
- Historische, contextuele predisposities  
- Problematische of dwingende opvattingen of narratieven 

 
7.1. STROMINGEN MET FOCUS OP GEDRAGSPATRONEN 

 
- Zich herhalende patronen van gezinsinteracties en hun rol in het onderhouden van symptomen 
- Doel is de patronen te doorbreken 

- Communicatietheoretisch / strategisch (o.m. Haley, Watzlawick) 
- Cybernetisch / Milanees (o.m. Selvini Palazzoli, Andolfi) 
- Structureel (vooral Minuchin) 
- Leertheoretisch / gedragstherapeutisch (o. m. Jacobson, Gordon) 
- Psycho-educatie (o.m. McFarlane) 

 
7.2. STROMINGEN MET FOCUS OP HISTORISCHE, CONTEXTUELE FACTOREN 

 
- Historische, contextuele en constitutionele factoren leiden tot bepaald systeem van 

opvattingen en gedragspatronen 
- Factoren uit het verleden spelen een rol 
- Historische factoren aanpakken: intergenerationeel werken of bredere context 
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- Analytisch / contextuele / intergenerationele school (o.m. Bowen, Nagy) 
- Experiëntiële stroming (o.m. Satir, Whitaker) 

 
7.3. STROMINGEN MET FOCUS OP BELIEFS 

 
- Stellen systeem van opvattingen en narratieven (verhalen) centraal dat zich herhalende 

gedragspatronen onderhoudt 
- Sociaal-constructionistische school (o.m. Anderson) 
- Narratieve benaderingen (o.m. White) 
- Probleemoplossende therapie (o.m. De Shazer) 

 
7.4. OOK ANDERE INDELINGEN / CATEGORISATIES ZIJN MOGELIJK 

Zie bijvoorbeeld handboek: 

- Modellen met historische focus, niet dezelfde modellen als hierboven 
- Op het heden gericht systemische benaderingen, general systems theory staat centraal 
- Op het heden gerichte non-systemische benaderingen 
- Integratieve modellen 

 
8. UITWERKING : STRUCTURELE GEZINSTHERAPIE SALVADOR MINUCHIN 

 
- Duidelijkst en makkelijkst te begrijpen model 
- Praktisch model, geen allesomvattende theorie over gezinstherapie, geen groot theoretisch 

kader 
- Vooral bruikbaar bij gezinnen met kinderen 
- Nog steeds richtinggevend kader voor hedendaagse relatie- en gezinstherapie, nog vaak 

gebruikt 
- Structuur: komt uit de antropologie (Levi Straus (1958) Structural Antropology)  
- Niet gebaseerd op de general  systems theory 
- Structurele oriëntatie in Europa heeft zelfde basisoriëntatie als systeemoriëntatie in VS: 

- Aandacht voor gehelen 
- Aandacht voor relaties tussen fenomenen onderling 
- Hun relatie met het geheel  
- Regels betreffende die relaties 

- Dus: hoewel systeemtheorie geen inspiratie was, toch systeembenadering bij uitstek 
- structuur voor het eerst gebruikt in 1967: Families of the slums: an exploration of their structure 

and treatment 
 

8.1. UITGANSPUNTEN EN CONCEPTEN 
 
- ieder gezin vervult een aantal functies 
- (vb. zorgen voor inkomen, voeden en opvoeden van de kinderen, inrichten van een woning) 
- functies worden uitgeoefend door concrete interacties of transacties 
- herhaalde transacties vormen patronen van hoe, wanneer en met wie er een relatie is 
- deze transactiepatronen zijn de basisregels van het gezinssysteem 
- gezinsstructuur verwijst naar basisregels in de transactiepatronen 
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- ieder gezin heeft repertoire aan transactiepatronen die kunnen uitgehaald worden wanneer ze 
nodig zij 

- gezinnen ontwikkelen eigen identiteit: voorkeurtransactiepatronen die in de loop van de 
gezinslevenscyclus worden aangepast 

- gezin differentieert zich en oefent functies uit door subsystemen te organiseren 
- partnersubsysteem 
- oudersubsysteem 
- kindersubsysteem 

- grens verwijst naar de regel die bepaalt wie participeert in een bepaalde functie 
- grenzen moeten duidelijk en flexibel zijn 
- semi-permeabele grenzen zijn de beste oplossing voor differentiatie en behoud van uitwisseling 

 
- alliantie: (tijdelijke) samenwerking tussen 2 of meer leden van een gezin in functie van taak of 

thema (vb. voetballen door vader en zoon) 
- coalitie: samenspannen van 2 of meer leden van een gezin tegen een ander lid 
- hiërarchie: 2 invullingen 

- niet alle transactiepatronen zijn even belangrijk 
- een normatief model : respect voor de generatielijn. Ouders zijn ouders en kinderen 

zijn kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding, kinderen moeten hier 
niet in moeien 

- ideaal-typische opvatting over het gezin: 
- Goed onderscheiden en goed functionerende subsystemen 
- Grenzen variëren i.f.v. taak en gezinsontwikkeling 

- 2 hoofdtaken van het gezinssysteem: 
- Voortbestaan van het gezin verzekeren 
- Psychosociale groei van ieder gezinslid bevorderen 

- kracht van een gezin hangt af van het beschikbaar zijn van alternatieve transactiepatronen en 
van de flexibiliteit waarmee ze kunnen worden gemobiliseerd (een voorbeeld : oma erbij halen) 

- gezin is open socio-cultureel systeem in transformatie 
 

8.2. GEZINSPROBLEMEN ZIJN STRUCTUURPROBLEMEN 

grensproblemen: 

- te vaag: enmeshment of kluwen 
- een kluwengezin is een gezin waar de deuren altijd open staan, waar het ligt altijd op 

groen staat. Iedereen in dit gezin is sterk op elkaar betrokken. Er is dus weinig afleiding. 
à vage angsten en somatische klachten 
 
 

- te star: disengagement of los-zand 
- alle deuren zijn dicht, niemand weet van elkaar. Niemand weet waar de ander mee 

bezig is.  
à delinquentie 

grensoverschrijding 

- niet respecteren van generatielijnen tast gezinshiërarchie aan 
- Vb.: coalitie ouder + kind tegen ouder 
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- Vb.: “detouring” ouders communiceren met elkaar via de kinderen 
 

- gezinsstructuur is nooit ‘an sich’ disfunctioneel, steeds bekijken in het licht van type functie, 
ontwikkelingsstadium ...(= context) 

- gezinsstructuur veroorzaakt nooit een probleem 
 

8.3. GEZINSAANPASSING 

4 bronnen van stress die een gezinssysteem kunnen overbelasten 

- stressgevende contact van een gezinslid met de buitenwereld 
- stressgevende contact van het hele gezin met de buitenwereld 
- stress in de transitieperioden 

- ontwikkeling gezinslid (een voorbeeld : wanneer het gezin niet kan inspelen op de 
ontwikkeling van een kind) 

- opname gezinslid (er komt iemand bij in het systeem) 
- uitsluiting gezinslid 

- specifieke problemen (b.v. beperking) 
 

8.4. STRESSMODELLEN 
 

- Stressor: een levensgebeurtenis of transitie die 
impact heeft op de gezinsunit en die leidt tot, of 
potentieel zou kunnen leiden tot, een 
verandering in het sociale gezinssysteem 
- Stress: wanneer de gebruikelijke 
transformatieprocessen in een gezin 
onvoldoende zijn om om te gaan met een 
verandering of nieuwe input in het systeem 
èeen bijstellingsfase (“adjustment”) 
- Crisis: duidt op het onvermogen om stabiliteit 
te herwinnen 
è aanpassingsfase (“adaptation”)  

 
8.5. DIAGNOSTIEK EN INTERVENTIE 

 
- Diagnostiek is geen onderscheiden fase ten aanzien van de therapie 
- Reeds vanaf het eerste contact is de hulpverlener gericht op: 

- de identificatie van het probleem  
- het bepalen van de subsystemen waarbinnen het probleem gedeeld wordt  
- het bepalen van de  functie die gestoord is   
- het bepalen van de mate van flexibiliteit vs rigiditeit in de probleemoplossing  

= bepalen van de plaatswaarde van de problematiek 
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8.6. TECHNIEKEN 

invoegen: globaal meegaan met de emotionele toon en de zich presenterende organisatie van het gezin. 
De hulpverlener gaat meegaan met de toon en de organisatie van het gezin.  

- werkrelatie creëren 
- eerste observaties weergeven in een voorlopige gezinskaart 

Wat is een ideaal gezin? Alliantie, coalitie 

taxeren: nagaan van de plaatswaarde van het probleem (benoemen, lokalisatie, functie die gestoord is, 
flexibiliteit vs rigiditeit) 

peilen: bepalen van de soepelheid van het netwerk; diagnose en interventie lopen in mekaar over. Peilen 
betekent dat men gaat ingrijpen. 

dit gebeurt o.m: 

- via taken geven (ook huiswerk) 
- via omkeringen 
- via het activeren van interacties 
- via het markeren van grenzen (individueel en subsysteem) 
- via het betrekken van de perifere figuur 
- via het gebruik van metaforen 
- via stress-verhoging 
- via overdrijven van het symptoom 
- via minder nadruk leggen op het symptoom 
- via herbenoemen 

De hulpverlening krijgt te maken met een systeem en die zal de fouten herkennen. Hoe kunnen we hier 
beweging in brengen? We moeten eerst kijken naar de capaciteiten van het gezin.  

9. RELATIE EN GEZINSTHERAPIE : INTAKE 
 
- Bevraging van de feiten (syndroom/ hoofd-probleem en perifere problemen) 

- Wat + hantering 
- Bevraging van de betekenis binnen het systeem 

-  Gedragspatronen 
-  Beliefs (m.i.v. attributies) 
-  Contextuele factoren 

- Systeemhypothese(n) 
- Voor elk probleem kan een initiële hypothese best geconstrueerd worden op basis van 

concepten uit de verschillende richtingen 
- We beschikken we over heel wat interventies die gedragspatronen, beliefs, of meer contextuele 

factoren benadrukken. De uiteindelijke interventie is er één die het beste past bij de familie en 
het meest gebruik maakt van hun sterktes. 
 

9.1. GEZINSASSESSMENT 
 
- Modellen: meestal te eenzijdig 
- Hulpmiddelen: GDS, GEST, genogram,..  
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- Therapeut moet intelligente vragen stellen 
 

9.2. VRAGEN STELLEN 
 
- Therapeut moet intelligente vragen stellen die de juiste informatie opleveren 
- Vaak onderverdeeld in lineair vs circulair 
- Ook verdere indeling is mogelijk in vier types (Tomm, 1988), gesitueerd op twee assen: 

- variatie m.b.t. “gericht op oriëntatie/exploratie” vs “gericht op beïnvloeding” 
- variatie m.b.t. lineariteit vs circulariteit 

 
9.2.1. RECHTSTREEKSE OF DIRECTE VRAGEN 

Lineair denkkader 

- Informatie voor de therapeut 
- Onderzoekend, deductief 
- Rond inhoud, over “de feiten” 
- Bedoeld om een probleem uit te leggen 
- Duiden vaak iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen 
- vb. waarom spijbelt uw kind? 
- Antwoord: “hij haat leerkrachten, hij haat kinderen, hij gaat niet graag naar school” 

 
9.2.2. CIRCULAIRE VRAGEN 

Circulair: alles is met alles verbonden 

- Informatie voor de therapeut 
- Exploratief, vanuit nieuwsgierigheid therapeut 
- Informatie over patronen binnen gezin of connecties gezin-buitenwereld 
- vb. “wat is er anders aan de dagen dat uw kind niet naar school gaat ?” * “wie in het gezin merkt 

eerst dat uw zoon niet naar school gaat?” * “wie zal het meest opgelucht zijn als dit probleem 
is opgelost?” 

- Wat betekent dit binnen uw gezin? 
- Kunnen focussen op heden, verleden of toekomst (hypothetische gebeurtenissen) 

 
9.2.3. STRATEGISCHE VRAGEN 

Lineair denkkader (oorzaak-gevolg) 

- Suggereren beïnvloeding, opperen mogelijkheden in bepaalde richting 
- = beïnvloedende vragen 
- Vb. “wat zou er gebeuren als u, mijnheer en mevrouw, het obstructief gedrag van uw zoon zou 

negeren?” 
- Huidige interactiepatronen proberen doorbreken 
- Manier waarop gezin nu met situaties omgaat, proberen veranderen 
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9.2.4. REFLEXTIEVE VRAGEN 

Circulaire assumptie 

- Faciliteren verandering in een systeem 
- Zonder in een bepaalde richting te sturen 
- Therapeut probeert d.m.v. vragen nieuwe reacties bij het gezin te bewerkstelligen 
- Therapeut gaat ervan uit dat gezin in staat is anders te reageren (neutrale houding) 
- vb. “als uw zoon gevoelens had die hij niet met u kan delen, hoe kan u hem duidelijk maken dat 

hij bij u terecht kan?”  
- Laten de deur open voor verschillende mogelijkheden 

 
9.3. GENOGRAM 

Het wordt gebruikt in richtingen die meer op het verleden gericht zijn. Dit dient vooral om te kijken naar 
problemen die bijvoorbeeld in generaties meegaan; alcoholproblemen. Moeten we rekening houden 
met de familiegeschiedenis? 

 

9.3.1. GEZINSDIMENSIESCHALEN (OLSON) 

Family Adaptability and Cohesion Scale 

- FACES III in het Nederlands vertaald 
- 44-item vragenlijst 
- Meetpretentie: structuur gezin 
- Theorie Minuchin 
- Twee assen: gezinsadaptatie en gezinscohesie 
- Adaptatie = hoe gezin met regels omgaat: rigied tot chaotisch 

- Is dat een gezin waar de regels al dan niet gevolgd worden? 
- Cohesie = emotionele betrokkenheid – transactiepatronen: loszandgezin tot “enmeshed” of 

kluwengezin 
- Hoe nauw is het gezin met elkaar betrokken? 

- Circumplexmodel: 16 vakken (4 per dimensie) 
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à Ideaal is moderate adaptatie en cohesie 

- Cohesie: 23 items in de vragenlijst & adaptatie: 13 items 
- Sociale wenselijkheid: 8 items 
- Vierpuntenschaal 
- Normtabellen 
- Weinig empirische ondersteuning, lineair! De vragenlijst moet lineair gebruikt worden, er wordt 

niet naar de gemiddelde score gekeken 
- Matige validiteit en betrouwbaarheid 
- Zwakke normering 

Cohesieschaal: 

- Wij roepen voortdurend elkaars hulp in 
- Wij zijn gewoon onze boontjes te doppen 
- In ons gezin gaat ieder zijn eigen gang 

Adaptatieschaal: 

- Als iemand een taak op zich neemt, blijft dat zijn taak 
- Alle beslissingen moeten door iedereen goedgekeurd worden 
- In ons gezin is het onduidelijk welke regels er gelden, omdat ze telkens veranderen 

à een instrument waar men wel iets kan, maar niet genormeerd. Men kan er wel iets mee in een niet 
klinische context 

9.3.2. GEZINS SYSTEEM TEST (GEHRING) 

Een ander verhaal, een andere test.  

- Twee dimensies: gekeken naar cohesie en hiërarchie 
- Cohesie: zoals in de GDS; samenhangend geheel 
- Hiërarchie: autoriteit, dominantie, macht in beslissingen of invloed op elkaar 

- Wie is er de baas? Wie neemt de beslissingen? Wie beïnvloedt wie in het gein? 
- Flexibiliteit: vermogen om cohesie en hiërarchie aan te passen naar gelang de context en de 

situatie waarin het gezin zich bevindt 
- Grens, wie behoort dat een bepaald subsysteem? 
- Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie 
- Individueel en interactief 
- Vanaf 6 jaar 
- Onderzoek en klinische praktijk 
- Ideaal: gemiddelde of hoge cohesie, gemiddelde hiërarchie 

Testinstructie:  

- D.m.v. bord, poppen, en voetstukken laten zien hoe dicht alle gezinsleden bij elkaar staan en 
hoeveel macht en invloed elk gezinslid heeft in het gezin 

- Perspectief van leden uit de gezinnen 
- Gekleurde poppetjes; de klachtendrager, iemand met een beperking 
- Kijk naar de positie van de poppetjes, de hoogte, de afstand, …  

 
- Matig tot goede validiteit en betrouwbaarheid 
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- Voordelen: 
- Gebruik bij vrij jonge kinderen 
- Kwalitatief en kwantitatief 
- Individueel en interactief 
- Actuele, ideale en conflict gezinsstructuur 
- Globaal en situatiespecifiek (kan veranderen) 
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HOOFDSTUK 5 : PSYCHODYNAMISCH DENKKADER 

1. PSYCHODYNAMISCH? 

Het is geëvolueerd naar een hedendaagse vorm van therapie die ver af staat van de psychoanalyse. 
Welke zaken hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een psychodynamisch model.  

- Psychoanalyse 
- Ego-psychologie of zelfpsychologie 
- Psychoanalytische therapie 
- Objectrelationele Psychoanalytische therapie 
- Mentalisatiebevorderende therapie 
- Ik -steunende psychotherapie 
- Gezinsdynamische therapie 
- Hermeneutische diagnostiek 

 
2. DOELSTELLING 

Afbrengen van de gedachte : 

- Sextheorie? 
- ‘My shrink’ publiek? Bedoelt voor de rijke Amerikaanse bevolking 
- Passief tot luie therapeut? 
- Geen diagnostiek, geen techniek? 
- Langdurig en alleen maar diepgaand? 
- Divan? Enige hanteerbare middel 

à niet meer aan de orde 

3. MODELLEN, ACHTERGROND, THEORIE 
 
3.1. PSYCHOANALYSTISCH GEDACHTENGOED 

Theorie over de persoonlijkheid: model over hoe mensen in elkaar zitten, hoe begrijpen we mensen 

- Methode om de psyche te begrijpen: diagnose opstellen 
- Behandelingsstrategie: therapie aan de hand van een bepaalde methode 

 
3.2. PSYCHODYNAMISCHE PSYCHOTHERAPIE? 

De huidige vormen van psychoanalytische therapie zijn een integratie vanuit de klassieke psychoanalyse, 
ik-ondersteunende modellen en objectrelationele modellen. Drie grote groepen waaruit de 
psychodynamische therapie uit gegroeid is. 

- Dynamische aspecten staan voorop: d.w.z.samenspel aanleg, ontwikkeling, life events…, ligt 
niet vast! Niet deterministisch! Het staat niet los van elkaar, ze spelen op elkaar in.  

- Het onbewuste speelt een rol in wie we werden en zijn. Niet enkel wat we weten, zal ons sturen, 
ook de onbekende elementen spelen mee in onze manier van worden. 

- De methodiek van het werken met de overdracht om onbewuste dynamieken in het hier en nu 
van de relatie met de therapeut zichtbaar te maken en te bewerken. Het is doorheen het 
werken met de relatie, dat we dingen kunnen zichtbaar maken.  

- Werken van ‘ervaren’ naar ‘denken over’ 
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- Ook de therapeut zit er tussen; two person psychology!! Zowel de therapeut als de cliënt 
hebben een invloed op de relatie 
 

3.3. KLASSIEKE PSYCHOANALYSE 
 

- Drift en motivatie psychologie S. Freud 
- Ego psychologie: coping en verdediging. A. Freud 
- Angelsaksische objectrelationele psychologie: innerlijke representatie van relatie met 

belangrijke andere. M. Klein 
- De basis over de objectrelationele psychologie; het object betekent de ander. De 

belangrijke relatie met belangrijke anderen staat centraal. Hoe worden we daardoor 
wie we nu zijn? 

- Zelf psychologie: cohesie en verwezenlijking v.h. zelf. H.Kohut 
- Amerikaanse relationele psychoanalytische therapie. D. Winnicott…hechtingsresearchers 
- Mentalisatie bevorderende therapie hechtingsresearchers . J Bowlby 
- Link met ontwikkelingsdenkers, evolutiepsychologie en neurobiologie 

- Een voeding en ondersteuning voor de theoriën 
 

3.3.1. SYMPTOOM ALS TAAL : HYSTERIE 
 

- Hypnose op zoek naar het onbewuste conflict 
- Vrije associatie: taal van het onbewuste wordt zichtbaar. We geven iets minder sturing aan 

datgene wat aan bod moet komen. Er is een vrije toelating om te spreken of zwijgen over wat 
je wilt 

- Katharsis (Freud)  
- Overdracht en tegenoverdracht – ook de therapeut heeft een invloed. De cliënt heeft in zijn 

overdracht verwachtingen en angsten naar de therapeut en ook de therapeut heeft vanuit zijn 
geschiedenis aantal verwachtingen en angsten rond relatie 

- Via associatie/hypnose bewust worden van pijnlijke herinneringen  
- Verdwijnen van de symptomen 

 
3.3.2. S. FREUD : INTRA PSYCHISCH LEVEN IS DYNAMISCH VERBONDEN 

 
- Motieven 
- Wensen 
- Angsten 
- Verdedigingen 
- Regulatoire capaciteiten (hoe iets beheersen) 

à Dynamiek en conflict : ontstaan van structuur wordt bepaald door samenspel ervaringen en aanleg 

3.3.3. MOTIVATIETHEORIE  
 

- Primair narcisme is niet aan te houden. Baby heeft moeder nodig om te overleven en om 
homeostase te bewaken 

- Nood aan relationeel engagement (zonder een ander kunnen wij niet functioneren) 
- Ontwikkeling van een psychische structuur grijpt daarom steeds plaats in een context van 

sociale interacties welke intern bewaard worden 
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- Denken in termen van ik en de ander 
- Een cliënt zal altijd in een relationele relatie met de therapeut aan de slag gaan 

- Baby ziet, hoort, ervaart, voelt…in samenzijn met iemand : opgeslagen herinneringen hieraan = 
begin van psychologische structuur 

- We hebben relaties nodig, affectionele relaties 
 

3.3.4. DRIFTTHEORIE (FREUD) 

Libidinale drift; evolutiepsychologie 

- Ieder in ons heeft een drift (een pakket energie die we hebben om te functioneren). Het doet 
ons verlangen om te leven. (Eros = het verlangen om in leven te blijven, dus nood aan 
voortplanting) 

Agressieve drift; evolutiepsychologie 

- Het is even noodzakelijk dat er een pool is om aan te spreken wanneer we moeten overleven.  
 

- Bron van spanning in het lichaam 
- Naast een bron van energie die we nodig hebben 

- Met een zekere graad van intensiteit 
- Spanning moet afgevoerd worden via modus anders ontstaat angst 
- Modus: via mond (alles willen binnenhalen), sfincter (ook kunnen afsluiten van de wereld), 

genitale streek 
  

3.3.5. CONFLICTTHEORIE (FREUD) 

Intrapsychisch conflict: 

- Verlangen, wens, drift 
- In conflict met realiteit, ander, later geweten, of ander eigen (tegengesteld) verlangen 

- Een voorbeeld : geen eten geven wanneer een baby huilt, maar een ritme doen starten 
- Niet direct invullen van het verlangen 

- Ontstaan van angst en signaalangst (onrust) 
- Defensieve reactie tegen angst: verdedigingen 

- We zullen systemen hebben om ons te verdedigen tegen het conflict dat we voelen 
 

3.3.6. ONTWIKKELING VAN VERLANGEN EN ANGST  

Elk van deze deelgebieden zal je ten volle kunnen beleven.  

- Oraal : passiviteit, afhankelijkheid, gehechtheid. verlies van object 
- Anaal : autonomie, kracht, afgrenzing. verlies van liefde 
- Fallisch narcistisch : sexuele identiteit, initiatief. castratieangst 
- Genitaal oedipaal : triangulatie (ouders en kind), generationeel positioneren. schuld en 

schaamte 
 
 

 



Psychologische modellen 2020 - 2021 

51 
 

3.3.7. ONTWIKKELING VAN EGO EN VAN VERDEDIGING TEGEN ANGST 

Er moet iets ontstaan als mediator die ervoor zal zorgen er een overeenkomst wordt gesloten 

- Opbouw van het ego als mediërende structuur tussen Es (Id, drift) en realiteit of geweten 
- Van lustprincipe naar realiteitsprincipe 

- Het realiteitsprincipe zal meer sturend worden, de ander zal meespelen.  
- Opbouw van ik- functies en ik- gevoel (identiteit), van hulp-ik via internalisatie naar ego. 

(separatie-individuatie) 
- Taal is een ik – principe, iets wat je helpt om met de realiteit om te gaan 
- Een symboolfunctie is iets dat verwijst naar iets anders (vb. een knuffel die verwijst naar 

mama) 
- Ik – functies gaan ontstaan doorheen de conflicten die ervaren worden 

- Primitieve verdedigingsmechanismen vs hogere defensie mechanismen. 
 

3.3.8. FREUD’S PSYCHOANALYSE IN HET KORT 
 

- Een deel van het leven verloopt onbewust; via accidenteel gedrag en symptomen toont het zich 
- Gedrag wordt gestuurd door het verlangen naar maximale lust en minimale pijn 
- Innerlijke conflicten tussen drift en realiteit/super-ego zijn onvermijdelijk 
- Signaalangst zet defensiemechanismen in gang, zo weet men niets meer van ongewenst 

verlangen en verdwijnt de angst 
- Als defensie niet goed functioneert: symptoom 
- Psychische fenomenen worden geplaatst in een psychodynamisch geheel waarvan de 

ontwikkeling afhankelijk is van constitutionele factoren en geschiedenis. 
- Multipele determinatie; diverse oorzaken voor =  symptoom;  diverse symptomen voor = 

dynamiek 
 

3.4. EGOPSYCHOLOGIE 
 

3.4.1. EGO-(IK-ZELF) PSYCHOLOGIE 

Ego is een aangeboren apparaat, (ik-kernen) niet alleen secundair ontwikkeld om conflicten op te lossen. 
Is autonoom gericht op ontwikkelen, los van de drift 

- Gevormd vanuit een aantal conflicten (om ze op te lossen) 
- Hoe zit het ego apparaat van mijn cliënt eruit? 
- Je hebt een probleem wanneer deze niet volgens verwachting is aangepast en niet effectief is 

wanneer er een conflict is. 
 

- Cognitieve functies, uitstel van bevrediging, realiteitstoetsing, oordeel 
- Verdedigingsmechanismen (secundair) 
- Pathologie? Hoe aangepast aan ontwikkeling en  hoe effectief in conflict 
- A. Freud, M. Mahler, H.Hartmann, E. Jacobson, H. Kohut, O. Kernberg 
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3.4.2. EGO: FUNCTIONELE EENHEID EN SUBJECT 

Ik- functies:  

- Mediërend tussen innerlijke en uiterlijke realiteit (kast met laden, boom met takken) 
- Waarneming, motoriek, taal, realiteitstoetsing, denken, differentiatie van het voelen, fantasie, 

impulsbeheersing, frustratie- excitatie- angst- en pijntolerantie, verdedigingsmechanismen, en 
integratie of harmonie    

Elk van deze functies zullen tot ontwikkeling komen. De separatie – individualisatie periode, ouders laten 
je net genoeg los om ontwikkeling toe te laten 

Ik- gevoel:  

-   integratie denken, voelen, handelen: identiteit, continu en autonoom 
 

3.4.3. IK – ONTWIKKELING 
 

- Ik wil autonoom ontwikkelingen, los van drift. Narcistisch verlangen  
- Ik - kernen in aanleg. Bv. Sensitief. Neurologisch. Bv. schermfunctie 
- M. Mahler: separatie-individuatie (o tot 3) 

- Op 3jaar zijn kinderen schoolrijp 
- ‘Hulp – ik’ wordt via internalisatie ‘ik’ 
- Een voorwaarde : Good-enough mothering – geen alles inhoudende zorgfiguur 
- Ik - functies hebben een betekenis binnen het affectief relationele bv. ‘mama’. Samenhang 

functie, beleving, betekenis 
 

3.4.4. IK - ZWAKTE  VS  IK – STERKTE 
 

- Stevigheid van het ego - apparaat bepaalt soort therapie. 
- Ik- steunende therapie, gericht op versteviging van het ego. 
- Explorerende therapie gericht op oplossen van intrapsychische conflicten (neurotische 

pathologie) 

Aanleg bv. temperament 

3.5. OBJECTRELATIONELE PSYCHO – ANALYTISCHE PSYCHOTHERAPIE 

W.Fairbairn: de mens is gemotiveerd om een ander op te zoeken vs S. Freud: de mens is gemotiveerd 
vanuit sexuele of agressieve drift 

- Focus op internalisatie van relaties met significante anderen of representaties van anderen.  
- Onze relatief stabiele patronen van in de wereld te staan zijn verbonden met geïnternaliseerde 

identificaties met significante verzorgers 
- Herhaling van deze sleutelervaringen bepalen ons zelf -systeem en karakter 
- Goed-ik= geïnternaliseerde goede ervaringen met moeder 

- Integratie van goede en slechte stukken van zichzelf 
- Slecht- ik= geïnternaliseerde slechte ervaringen met moeder 
- Integratie van goed-ik en slecht –ik is noodzakelijk anders splitsing 
- Niet -ik (not me, alien self) traumatische ervaringen, naar onbewuste gedissocieerd 
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Melanie Klein :  

- Staat dichter bij de cognitieve en sociale psychologie 
- Focus op het verstaan van de ontwikkeling van de persoonlijkheid vanuit de relaties met 

zorgdragers, met anderen 
- Kind is gericht op het hebben van relaties en wil het eigen zelf ontwikkelen (zoals de ego – 

psychologen) 
- Geen driften maar verlangens (relationeel) 
- Agressie is een reactie op kwetsuren binnen relaties, geen drift. Kan beheerst worden als er 

voldoende liefdevolle relationele ervaringen zijn  
 

3.6. HECHTINGSDENKEN 

Veilig gehechte kinderen hebben open communicatiepatronen en meer mogelijkheden om flexibele 
modellen van zichzelf en anderen te hanteren, laten meer ervaringen in het bewustzijn toe en hebben 
meer tolerantie voor angst en excitatie 

Onveilig gehechte kinderen hebben rigiede, geïnhibeerde verwachtingen van zichzelf en anderen 

- Mentalisatie (denken over je relaties met anderen) als kern in hechtingsproces 
 

- Infant en attachment research kunnen brug slaan tussen het empirisch denken en het 
hermeneutisch denken. Bowlby. Mary Ainsworth 

- Ook binnen het psychoanalytisch denken groeit het ‘evidence based’ werken en onderzoek naar 
processen. Fonagy  

- Band met neurowetenschappen  
 

3.7. NEUROPSYCHOANALYSE 
 

- Jaak Panksepp   
- ‘Affective neuroscience’ 
- De biologische basis van de psychoanalyse 
- Steeds meer en meer verbondenheid met de empirie 

 
4. DIAGNOSTIEK 
 
4.1. HERMENEUTISCHE DIAGNOSTIEK 

 
- Begrijpen vs kennen en weten 

- Het gaat niet over de benaming van een klacht, maar over de ervaringen  
- Begrijpen van klacht, probleem, symptoom 
- Zo goed mogelijk inzicht hebben 
- Zo goed mogelijk helpen 

à Geen standaard zorgproces.  

- Subject vs object 
- Etiket vs hulp 
- Kind in gezin in maatschappij 
- Diagnose en therapie 
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- Van beeld naar verhaal; dynamiek  
- We kijken verder  

Anders dan emprirische diagnostiek 

- Vragenlijsten op zoek naar bevestiging of ontkenning van een stoornis, eigenschap, trek… 
- Cut- off score 

 
4.1.1. VERHAAL = MATERIAAL 

Materiaal ordenen: 

- Naar inhoud: motieven, conflicten, thema’s 
- Naar vormgeving: ego-functioneren (hoe vertoont het ego zich) 
- Naar relationeel functioneren 

Bekijken binnen:  

- Ontwikkelingspsychologisch kader 
- Psychodynamisch kader 
- Structureel kader 

 
4.1.2. INHOUD : WAT VERTELT MEN / NIET 

 
- Wat vertelt men? Wat vertelt men net niet? 
- Wensen, verlangens, angsten, gevoelens, klachten? 
- Herhaalde thema’s. Bv. zorg, macht, sexualiteit? 
- Systematisch, vrij bevragen 

 
4.1.3. VORM : EGO – FUNCTIONEREN. HOE VERTELT MEN? 

 
- Ik- functies 
- Omgang met gevoelens 
- Copingmechanismen en verdedigingswijzen 
- Schommelingen tgv bepaalde thema’s of relaties 
- Openheid voor verandering? Is er mogelijk tot therapie? 

 
4.1.4. RELATIONEEL FUNCTIONEREN : WIE KOMT HOE IN BEELD 

 
- Hoe is de relatie met de onderzoeker? 
- Hoe flexibel? 
- Hoe zijn de relaties in de huidige realiteit?  
- Hoe waren de vroegkinderlijke relaties? 
- Geïnternaliseerde patronen? 

 
4.2. ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 

 
- Thema’s, vorm, relationeel functioneren in overeenstemming met ontwikkelingsmoment? 
- Is er sprake van regressie? Algemeen of beperkt? Tijdelijk of blijvend? Disharmonie? 
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- Waarom is die regressie is? Gaat het over de hele persoonlijkheid of slecht over een 
deel? 

- Is er nog ontwikkelingsdrang? 
- Conflict of defect? 

 
4.2.1. STRUCTUREEL ONTWIKKELINGSMODEL 

Hoe organiseert een persoon zijn ervaringen in elke ontwikkelingsfase? 

- Telkens naar een hoger niveau 
- Ontwikkelingsfases kennen een organisatieniveau + een soort typische ervaringen die in 

samenspel zijn met het organisatieniveau 
 

4.3. STRUCTURELE DIAGNOSTIEK 

Wat is het organisatieniveau van een persoon? Op deze manier kunnen we een beeld van een persoon 
creëren 

- Persoonlijkheidsorganisatie ten grondslag aan het manifeste gedrag: organisatieniveau van zelf, 
anderen, ervaringen, gevoelens, denken… 

- Vanaf 18jr spreekt men van persoonlijkheidsstoornissen 
- Bij kinderen spreekt men van persoonlijkheidsorganisatie in opbouw, in ontwikkeling 

 
5. THERAPIE 
 
5.1. INDICATIES IN FUNCTIE VAN STRUCTUUR 

 
- Neurotisch: psychoanalyse en explorerend (de hoogste structuur) 
- Borderline: ego ondersteunend 

- Borderline structuur is manier van zich te organiseren borderline struct: dat van 
niveau iets lager is, zullen geholpen worden door ego onderst, relat pscych, mentalit 
bevorderend 

- Relationeel psychoanalytisch 
- Mentalisatiebevorderend 

- Psychotisch: realiteits ondersteunend, integratief 
- Medicatie 
- Context en cultuur, epistemic trust! 

 
5.2. PSYCHOANLYSE – EXPLORERENDE THERAPIE 

 
- Inzicht in overdracht-weerstand-angst-conflict-gevoel-drift 
- Via relatie met therapeut- ouders en anderen nu- ouders vroeger 
- Vrije associatie: zo merken we weerstanden… 
- Doel= symptomen verminderen, vermeerderen van vrijheid van handelen 
- Integratie van niet geaccepteerde delen van zichzelf 
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5.2.1. ELEMENTEN 

We werken in de relatie met de therapeut 

- Overdracht; herhaling van verwachtingen, angsten, wensen in relatie met therapeut 
- Weerstand hiertegenover; vanuit schaamte, schuld, angst 

- Een conflictgebied waar mensen liever niet aan komen 
- Interpretatie en confrontatie: tact en timing 
- Tegenoverdracht kan interpretatie bepalen* 

- Als therapeut heb je ook heel wat overdracht gevoelens. Je kan bijvoorbeeld verkeerde 
zaken interpreteren 

- Therapeutische alliantie: veiligheid, begrijpen, empathie, onbevooroordeeld, narcistische 
krenkingen laag gehouden* 

- Ervarende en observerende therapeut wordt geïnternaliseerd 
- Een soort van andere blauwdruk na de andere blauwdruk die misschien traumatiserend 

waren in voorgaande ervaringen 
 

5.2.2. VERWACHTINGEN 
 

- Zichzelf beter verstaan, accepteren, organiseren; meer in totaliteit dan in gedrag 
- Minder defensief, angstig, schuldig 
- Meer effectief in werk, spel, liefde 
- Nieuwe relatie met significante personen via identificatie met het begrip van de therapeut 
- In klassieke psychoanalyse of explorerende therapie ligt de nadruk meer op de interpretaties, 

in de ondersteunende therapie op de relatie met de therapeut 
 

5.3. EGO VERSTERKENDE THERAPIE / RELATIONELE PSYCHOANALYTISCHE THERAPIE MB(K)T 

De structuurdiagnostiek gaat over een manier van organiseren 

- Defecten in persoonsontwikkeling 
- Structuurpathologie: borderline 
- Ernstige ego- regressies, mediërende functioneren van het ego is niet zo sterk 
- Totale niveau van functioneren deficiënt 
- Mentale processtoornissen 

- Meenemen in denken wat er gebeurt, vanop afstand nadenken over 
- Je functioneren zal een ander niveau behalen, er zullen dan ook minder 

gedragsproblemen zijn 
- Pre-oedipale problematieken 

 
5.4. IK – STEUNENDE THERAPIE 

 
- Nadruk op relatie met therapeut ipv interpretatie 
- Meer actief ondersteunende interventies 
- Meer dan alleen maar training van functies 
- Therapeut is meer een structuurvormend identificatiemodel, hulp-ik  
- Minder binnen de overdracht, meer binnen de actuele realiteit werken 
- Spanningsniveau beperkt houden 
- Meer naar positieve ik-kernen (wat is veerkrachtig) zoeken dan naar conflictueuze aspecten 
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- ‘Good enough mother’ D. Winnicott 
- Net goed genoeg maar ook ruimte om zelf te proberen 

- Holding:continuïteit, houvast, integratie (weinig breuken) 
- Containment: verdragen, bewaren, verbinden van negatieve gevoelens 
- ‘Goede’ objectrelatie, met gedoseerde inbreng van frustratie en ‘slechte’ elementen  
- Attunement (zich als therapeut afstemmen op de noden van de cliënt) 
- Ondersteunen van de adaptieve kant van het ik en de afweer 

 
5.5. STEUNENDE RELATIONELE PSYCHOANALYTISCHE THERAPIE 

 
- Biedt kansen op ontwikkeling van ik-functies 
- Biedt kansen op reïntegratie van gedissocieerde delen 

- Terug tot het weten toelaten 
- Door veilige relatie met de therapeut stilaan durven kijken naar ingeperkte relationele 

patronen,  durven mentaliseren, nieuwe relaties  durven vertrouwen, en oude achterlaten 
 

5.6. NIEUWE VORMEN GEBASEERD OP HECHTINGSDENKEN 
 

- MBT mentalisatie bevorderende therapie Peter Fonagy, Anthony Bateman 
- EFT emotionally focused therapy 
- DIT Dynamic interpersonal therapy 

 
6. CULTUUR 
 
- Therapie gesteund op Westerse modellen van vertrouwen op te bouwen 
- Meer inzetten op context 
- Meer inzetten op preventie om vertrouwen te versterken en minder wantrouwen te hebben 

tgo therapie 
 

- Paradox tussen vroeg ‘bepaald’ zijn en geloof in therapie.  
- Om zichzelf en anderen te kennen, te accepteren, te verdragen … 
- Oplossing: werken met jonge kinderen (vroeg interveniëren, er is nog veel in ontwikkeling) 
- Preventie 
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HOOFDSTUK 6 : REMEDIËREND HOORCOLLEGE 

1. ZIEKTETHEORIE 

Wat denken de ouders en de cliënt zelf? 

1.1. KANALEN  

 

Als je kijkt naar de klachten, in welk kanaal zitten we dan? Als je het concretiseert, is dit dan eerder 
gedragsmatig, cognitief of op bassi van het gevoel?  

Het kan ook in verschillende kanalen zitten. Het kanaal moet je voor elke klacht apart gaan bekijken. 

1.2. ATTRIBUTIES 

Per persoon en per klacht : wat ziet betrokkene als oorzaak van de klacht? De verschillende oorzaken 
moeten bevraagd worden.  

! verhaal van de cliënt is hierbij belangrijk, we gaan als expert nog weinig mee nadenken. We moeten 
kijken naar de persoon waarover het gaat. 

? Zijn de attributies werkbaar of moet je herattribueren 

Beschrijven per persoon en per klacht  

Kijk naar oorzaak!!!! voor bepalen van de 4 dimensies:                        

Oorsprong  (binnen/buiten persoon)  

- intern : aanleg, interesse,  vaardigheden 
- extern : leerkracht, toeval, moeilijkheid 

Stabiliteit  (fluctuaties in tijd)  

- stabiel : aanleg, intelligentie, persoonlijkheid 
- onstabiel : inspanning, toeval, humeur 

Controleerbaarheid  (voor de cliënt zelf) (veranderbaarheid) 

- controleerbaar : inspanning, vaardigheden 
- oncontroleerbaar : ontw.stoornis, persoonlijkheid 

Globaliteit 

- globaal : effect op ≠ domeinen van functioneren 
- specifiek: samenhangend met specifieke situaties 
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Een voorbeeld :  

Klachten + Kanaal Oorzaak (per betrokken persoon) Dimensies (van de oorzaak) 
 
Leerproblemen 
à Gedragsmatig 
 

Ouders : minder cognitieve 
mogelijkheden / tragere ontwikkeling 
Hanne : minder cognitieve 
mogelijkheden / tragere ontwikkeling 

Intern, oncontroleerbaar, stabiel en 
globaal 

 
Faalangst 
à cognitief 
 

 
Ouders : leerproblemen 
Hanne : pesterijen 

 

 

2. TOPOGRAFISCHE ANALYSES 

HOE?  Voornamelijk gesprekstechnisch : zeer concrete, gesloten vragen 

Met de cliënt terug gaan naar de laatste keer dat een bepaalde situatie gebeurde, veel vragen stellen 

3 manieren 

- Incident bespreken in therapie (verbaal, rollenspel, materiaal) 
- Registratie of meting 
- Directe, rechtstreekse observatie (bv. school, gesprek) 

à Filmisch en schematisch verloop à Veel verschillende situaties 

RESULTAAT? 

- = keten van antecedenten, cognities, emoties, gedrag en consequenten  
- concreet en gedetailleerd in chronologie zetten 
- = opzetten van S (buiten de cliënt) R (gedrag van de cliënt) S-ketens 

 

2.1. VOORBEELDEN 
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Opmerkingen  

TA’s kunnen zowel gebruikt worden om onderkennende als verklarende (verbanden!) 
onderzoeksvragen te toetsen  

TA is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van therapeutische relatie 

Soms kan informatie schaamtevol of emotioneel geladen zijn, waardoor je deze niet snel krijgt è geef 
dan bv opdracht mee om thuis iets uit te schrijven 

2.2. OEFENINGEN 
 

1. Prestatiesituatie op school 
2. Prestatiesituatie thuis 
3. Sociale situaties op school 
4. Sociale situatie thuis (omgang met zus) 
5. Topografische analyses: moeder 
6. Topografische analyses: vader 

 
3. FUNTIONELE ANALYSES : BA EN FA 

 
3.1. THEORIE 

 

3.1.1. FUNCTIEANALYSE 

Operante conditionering = leren van de samenhang tussen wat organisme doet en het resultaat wat er 
op volgt 

DOEL FUNCTIE-ANALYSE 

- relatie leggen tussen problematisch gedrag en relevante antecedenten en consequenten 

Antecedenten 

- discriminatieve stimuli (Sd) 
- situatie waarin een bepaald gedrag aanleiding geeft tot een bepaald gevolg 
- lokt het gedrag niet uit  
- duidt aan of het wel of niet zin heeft een bepaald gedrag te stellen 
- geeft de condities aan in de vorm van een ‘als-dan-regel’  
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Consequenten 

- Bekrachtigers op korte termijn 
- Lange termijn effecten 

HOE ? 

- Vanuit topografische analyse (SRS keten) komen tot essentiële leerwetten 
- 1 leerwet= 1 operant met zijn gevolgen en contingenties 

LEERWET: 

-  beschrijving van het specifieke gedrag 
-  beschrijving van de context waarin gedrag al dan niet bekrachtigers oplevert (antecedent) 
-  beschrijving van het gevolg (consequenten) 

Sd . R → S 

3.1.2. CONTINGENTIE 

Welke gevolgen maken dat de persoon leert, dat gedrag al dan niet gesteld wordt? 

- bepaalt wat persoon leert, wat het gedrag in stand houdt 
- Wat is contingent ? 

- Is ook afhankelijk van verhaal cliënt 
- Wat heeft meeste waarde voor cliënt? 

- Indien de cliënt rookt omdat hij zich dan minder gespannen voelt 
- is de contingente consequentie het verminderen van de spanning  
- en de niet-contingente consequentie het veel moeten hoesten 

Sd  .   R  è   - S- minder gespannen 

roken      + S- veel hoesten (niet contingent) 

- Bij verslaving 
- KT gevolgen vaak contingent 
- LT gevolgen vaak niet-contingent 

 
3.1.3. BEKRACHTIGERS 

 

3.2. PIJNPUNTEN EXTRA OEFENINGEN UIT WERKCOLLEGE TWEE 
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3.3. BA EN FA JONI 

CS      à  UCS / UCR 

Sociale situaties waarin ze (g)een   Kerngebeurtenis : verlieservaringen 

reactie krijgt van anderen    Kerngedachte? Ik doe iets mis of ben niet goed  

       Behoefte : erkenning 

      à CR 

       E : verdrietig, onzeker 

       F : tranen in ogen krijgen 

       AT : neiging tot snijden 

 

 

Joni wordt overspoeld door emoties . snijden  à  Spanning daalt 

Negatieve reacties van anderen 

Schuldgevoelens 

Erkenning van andere voor haar lijden 
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HOOFDSTUK 7 : PERSON – CENTERED BENADERING 

Het is geen groot doordrongen techniek. De benadering an sich wordt niet zo vaak beoefend door 
therapeuten. Het is een benadering die we als zuivere therapievorm amper terug vinden. 

1. PERSON – CENTERED EXPERIËNTIËLE PSYCHOTHERAPIEËN 

Deze therapeutische richtingen behoren tot de ruime familie van de experiëntiële en humanistische 
psychotherapieën 

Vele benamingen: 

- Non-directief 
- Rogeriaans 
- Experientieel 
- Client-centered 
- Person-centered 

Geen consensus 

2. PERSON – CENTERED (ROGERS) 
 
2.1. CARL RANSOM ROGERS 

Een belangrijk psycholoog me ook belangrijke boeken, belangrijke werken: 

- 1942: Counselling and psychotherapy 
- 1951: Client-Centered Therapy 
- 1961: On becoming a person 
- 1980: A way of being 
- Vooral beïnvloed door Rank, Dewey, Goldstein, Buber en Tillich 

 
2.2. PERSON – CENTERED BENADERING 

 
- Centraal: basis optimisme over onze capaciteiten (als mens) en primaire motivatie 
- Ieder mens streeft ernaar die persoon te zijn die hij werkelijk is en datgene te doen, wat hij 

werkelijk wil  
- Als iemand zich daarin om de een of andere reden belemmerd voelt, kunnen psychische 

problemen ontstaan  
- Daarbij kan sprake zijn van het gevoel dat iemand ver verwijderd is van zichzelf 
- Het oplossen van problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf 
- Person-centered psychotherapie heeft daarom tot doel je te laten ervaren wie je bent, wat je 

wilt en wat je belemmert in het leven 
- Het van binnenuit ervaren van je gedachten en gevoelens is een eerste stap op weg naar 

acceptatie 
- Het is de bedoeling dat de therapie leidt tot toenemende zelfaanvaarding 
- Door je beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van je mogelijkheden zal je 

er beter in slagen om met moeilijke situaties in het leven om te gaan 
- Psychische problemen en klachten wijzen er vaak op dat iemand is vastgelopen in zijn 

persoonlijke ontwikkeling 
- Persoonsgerichte psychotherapie is te zien als een proces, waarin iemand zich kan ontwikkelen 
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- De therapie is ook persoonsgericht. De psychotherapeut neemt de cliënt als uitgangspunt: “Wat 
voor iemand is hij? Hoe ziet hij andere mensen? Hoe kijkt hij zelf tegen klachten aan?” 

- De psychotherapeut kijkt als het ware met de cliënt door zijn persoonlijke bril 
- Het gaat er niet zo zeer om hoe de psychotherapeut de problemen ziet, het gaat er vooral om 

welke betekenis de problemen voor de cliënt hebben 
- Persoonsgericht werken betekent ook dat de cliënt, in overleg met de  psychotherapeut, 

bepaalt wat er met de therapie beoogd wordt 
 

2.3. UITGANGSPUNTEN EN BASISCONCEPTEN 

Actualiseringstendens: soort basisdispositie van de mens  

= een aangeboren drijfveer waarin het verlangen tot uiting komt tot ontplooiing, zich te ontwikkelen en 
de eigen mogelijkheden te realiseren. Dit gebeurt door meer gedifferentieerde en geïntegreerde 
persoonlijke levensstructuren te vormen 

- Ontwikkeling van het zelfconcept: speelt een centrale rol in onze ontwikkeling en ons 
functioneren 

- Als de ontwikkeling van ons zelfconcept in harmonie verloopt met ons actualiseringstendens, 
verloopt ons leven voorspoedig 

- Ons zelf leren kennen verloopt niet in isolatie 
- Het relationele aspect van dit proces kan problemen veroorzaken 
- Ons zelf-begrijpen ontwikkelt wanneer we sterk afhankelijk zijn van anderen voor ons fysiek en 

emotioneel welzijn (ouders, leerkrachten, het gaat om mensen die veel voor ons betekenen en 
waar we op één of andere manier afhankelijk van zijn) 

- Dit installeert een potentieel conflict tussen onze groei en het tevreden stellen van de mensen 
om ons heen 

- Soms leidt dit er toe dat we denken alleen waardevol te zijn als we beantwoorden aan de 
waarden en normen van anderen 

- Rogers noemt dit het internaliseren van ‘conditions of worth’ 
- Daardoor gaan we aspecten van ons zelfconcept rigied onveranderlijk houden, we gaan die niet 

laten mee evolueren 
- Dit leidt tot een discrepantie tussen zelfconcept en ervaring 
- Als we teveel ervaringen hebben die ons zelfconcept in vraag stellen of die verschillende delen 

van onszelf in conflict met elkaar brengen, zal dit angst veroorzaken 
- We gaan onze interne en externe ervaringen dan filteren door distorsie en ontkenning 
- Onze continue inspanningen om interne conflicten te vermijden, wordt cash betaald: depressie, 

angst, dissociatie,……….. (hiermee trekken we dan naar een psycholoog, een psychotherapeut) 
- Als ouders moeten we erop letten dat kinderen niet handelen volgens een 

waardenpatroon hoewel dit niet in lijn ligt met de persoon die ze zelf zijn 
- Doel van therapie : condities aanbieden die oplossen van innerlijke conflicten mogelijk maken 
- aanvaarding, empathie en congruentie zullen een klimaat creëren van onvoorwaardelijke 

veiligheid en vertrouwen 
- Gevoelens, gedachten en waarnemingen die voordien vervormd of verdreven werden, kunnen 

bewust blijven en geherevalueerd worden 
- Er is geen specifiek doel 
- De therapeut tracht eerder op een bepaalde manier te zijn, dan iets te doen of bereiken 
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2.4. CONGRUENTIE (ECHTHEID) 
 

- De hulpverlener is zelfbewust en open, gaat echt zijn in de 
relatie 

- Hij moet ‘echt’ zijn in de therapeutische relatie, alert voor de 
aanwezigheid en beweging van gedachten, gevoelens en 
percepties 

- Geen professionele ‘rol’ spleen, geen therapeutische rol 
- De echtheid moet zich ook tonen aan de cliënt 

 
2.5. EMPATHIE 

 
- ‘Diep’ luisteren naar de interne wereld van de ander 
- Trachten te begrijpen wat in ‘internal frame of reference’ van de cliënt omgaat 
- Zo goed mogelijk zien en voelen zoals de client ziet en voelt 
- Begrip op een niet beoordelende wijze communiceren 
- Dit kan zowel verbaal als non-verbaal 

 
2.6. AANVAARDING 

 
- Onvoorwaardelijke positieve achting, respect, loven 
- De hulpverlener aanvaardt de cliënt, zonder dat die op een bepaalde manier moet zijn of zich 

moet conformeren (tegengestelde van ‘conditions of worth’ opleggen) 
- Schept veiligheid voor de client, zonder veiligheid kan de hulpverlening niet plaatsvinden 

 
2.7. TOEKOMST 

 
- In 1982 werd Rogers beschouwd als de meest invloedrijke therapeut, zelfs boven Freud 
- Invloed blijft, maar therapeuten (ook person-centered therapeuten) werken vaak eclectisch 
- Uitgangspunten staan haaks op ‘medisch model’ en EST beweging (cf. les 1) en dit kan voor 

problemen zorgen 
 

2.8. CASUS GLORIA (1965) 
 

- Had tegen haar dochter gelogen over sexuele relatie  
- Wil van Rogers weten of ze haar dochter wel of niet de waarheid moet vertellen 
- Rogers weigert om zelf het antwoord te geven 

Bij kinderen : met spel werken 

3. INTEGRATIEVE THEORIEËN 

Blijkbaar geen therapeutisch model ‘beter’ dan de andere, zo blijkt uit onderzoek (cf. Les 1) 

Overigens: genuanceerde kijk op Empirically Validated Treatments, o.m. in rekening brengen:  

- Sommige therapieën laten zich beter onderzoeken dan andere 
- Verschillende definities over effectiviteit 
- Naturalistische waarde van het onderzoek 
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- Belang van theoretische trouw 
- Suggereert wel dat er iets werkt 

 
- Er is een zeker naar mekaar toegroeien van diverse modellen o.i.v. constructivisme en sociaal-

constructionisme 
- Dit is voortdurend in evolutie 
- Men hoopt dat integratieve benaderingen meer effectief en ruimer toepasbaar zullen zijn dan 

afzonderlijke modellen 
 

3.1. VIER INTEGRATIE – WIJZEN 
 

- Technisch eclecticisme 
- Gemeenschappelijke factoren 
- Theoretische integratie 
- Assimilatieve integratie 

 
3.2. COMMON FACTORS 

 
- Gaat uit van de identificatie van effectieve factoren die in elke vorm van therapie voorkomen 
- Therapeut tracht welke van die factoren het meest belangrijk zal zijn bij een individuele cliënt 
- Gaat op basis daarvan interventies kiezen 
- Niet te simplistisch denken hierover 
- Voorbeeld: Common-factors integrative therapy van Garfield 

 
3.3. TECHNISCH ECLECTICISME 

 
- Klinische strategieën en technieken van 2 of meer therapieën worden tegelijkertijd of 

achtereenvolgens gebruikt 
- Minst conceptuele of theoretische integratie 
- ‘blind’ eclecticisme is te veroordelen 
- A mish-mash of theories, a hugger-mugger of procedures, a gallimaufry of therapies (Eysenck, 

1970) dient vermeden 
- Zekere conceptuele basis is nodig 

Voorbeeld: Multimodale therapie van Lazarus (zie ook handboek pagina 447 en 448 voor andere 
voorbeelden) 

- Complex, moeilijk en gesofisticeerd 
- Kan lijken op technische eclecticisme, maar er is een duidelijk conceptueel kader 
- Bijvoorbeeld integratie van psychoanalyse en gedragstherapie door Wachtel 
- Maar is dit wel zo integratief ? 

 
3.4. THEORETISCHE INTEGRATIE 

 
- Complex, moeilijk en gesofisticeerd 
- Kan lijken op technische eclecticisme, maar er is een duidelijk conceptueel kader 
- Bijvoorbeeld integratie van psychoanalyse en gedragstherapie door Wachtel 
- Maar is dit wel zo integratief ? 
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3.5. ASSIMILATIEVE INTEGRATIE 
 

- Hoofdoriëntatie, maar bereidheid om perspectieven of werkwijzen van andere scholen te 
integreren 

- Nieuwe technieken worden in het conceptuele model opgenomen en krijgen daardoor een 
andere impact en betekenis 

- Voorbeeld: psychodynamische integratieve theorie van Stricker en Gold 
 

4. VERANTWOORDE ZORG 

In de definities, in de omschrijvingen deze vier zaken. De vier kenmerken van de verantwoorde zorg 

- Efficiëntie (doelmatigheid) 
- Effectiviteit (doeltreffendheid) 
- Toegankelijkheid 
- Kwaliteit 

Maar het is echter meer dan dat.  

4.1. EVIDENCE BASED PRACTICE 

We hebben het daar vaak over, maar er is veel meer nodig om goede zorg te voorzien.  

4.2. PRACTICE BASED EVIDENCE 

Er bestaat ook een andere kant 

We moeten een voortdurende wisselwerking zien tussen beide onderzoeken.  

4.3. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 

Effectladder: methodisch kader voor praktijkgericht onderzoek naar interventies (van Yperen, Veerman 
& Bijl, 2017) 

 

  

 Niveau 5 
Sterke empirische aanwijzingen 

 

   
 Niveau 4 

Goede empirische aanwijzingen 
 

   
 Niveau 3 

Eerste empirische aanwijzingen 
 

   
 Niveau 2 

Theoretische aanwijzingen 
 

   
 Niveau 1 

Descriptieve aanwijzingen 
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