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Gedrags- en emotionele stoornissen (GES)  
 

Van Aichorn tot de Beweging voor vernieuwing van opvoeding en onderwijs (de 

nieuwe schoolbeweging)  

 

Aichhorn 

- Werkt met verwaarloosde jeugd/kinderen 

- De groep als therapeutisch instrument  

o Belang vd groep  

o Woelige tijd  problematiek door situaties  werken met groep (wegens 

gebrek tijd/mensen om iedereen individueel te behandelen)  

o Voor het eerst sprake van therapeutisch milieu (nu: “leefklimaat”) = 

omgeving/context creëren waarbij therapeutische waarde van groep naar voor 

komt 

 

- Belang van inzichten in de psychoanalyse voor opvoeding  

o Aan de slag in het hier en nu  

o In het proces van handelen, gaan we in relatie met de jongere 

o Van op afstand kan men niet hetzelfde doen  

 

- Analyse van het symptoom  

o Voorbij symptomen kijken, wat ligt erachter (theorie psychoanalyse) 

o Negatieve symptomen, maar ook positieve: wat is kracht/sterkte van de 

jongere?  

 huidige aandacht voor ‘strenght based work’ 

o Ging hier erg ver in, in groep (discussies laten uitspelen: wie doet wat?) 

 

- Wederkerige beïnvloeding 

o Groepsindeling wordt bepaald door de dynamiek en de integratiekracht vd 

groep 

o Alles hangt aan elkaar: groep beïnvloed ons, maar aparte delen bepalen ook 

de groep  

o Indeling obv: welke groep kan elkaar zo goed mogelijk beïnvloeden  

 

- Kernideeën: op zoek naar onderliggende betekenis van gedrag, door mee te gaan, 

zich in te leven in verhaal jongere  

o  begrip/inzicht verkrijgen in daden/gevoelens  

 

- Vrije gemeenschap  

o Dagelijkse conflicten: opvoedkundig doel ~ psychoanalyse: conflicten = 

leermomenten, mensen met trauma ontwikkelen mechanismen om 

achterliggende oorzaken te verbergen: conflicten laten deze naar boven 

komen 

o Niet machtsgericht (geen tucht/straf of ijzeren discipline  in die tijd wel nog 

gebruikelijk) 

o Gedachte: “autoriteit door macht werkt niet”  

o Inspraak jeugd  
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o Besef dat stellen van bepaalde regels omgekeerd effect kan bekomen  

 

- Positieve opvoedingsstijl: belang van de positieve geest van de opvoeder  

o Grote eis tov praktijkmensen  

o Positieve geest in instelling brengen  

o Nu: inclusieve organisaties ( toen: grote gesloten instituten met uniformen) 

 

- Maaltijden als poort tot genegenheid 

o Werken met kinderen/jongeren: liefde en genegenheid is noodzaak  

o ‘kan niet werken met hen als je hen niet graag ziet’  

o Maaltijden: moment van gesprek, contact, positieve relatieopbouw  

 

Makarenko  

- Russisch pedagoog; context Rusland; revolutie (gevestigde macht wordt naar 

beneden gehaald)  opstand, armoede  jongeren die goede opvoeding hadden 

geraken toch in problemen  

- Marxistische ideologie 

o Begrijpen van probleemgedrag: geen perspectief, moeilijke periode (armoede, 

crisis) 

- Belang van zinvolle arbeid 

o Ging doelgericht aan de slag met de jongeren (belang van zingeving) 

o In groep (marxisme)  werkcollectieven  samen in arbeid verenigen om 

land sterker te maken  

o Geen diepzinnige pedagogische hulpverlening; werken 

o Werk als belangrijke factor van rehabilitatie  

- Reële verantwoordelijkheid id maatschappij  

o Ervaringsgericht aan de slag in de maatschappij  

o Doelgericht werken  terug zingeven dmv arbeid  probleemgedrag 

verminderen/vermijden  

o Maatschappelijke relevantie  

- Ontwikkeling van mogelijkheden  

- Collectiviteit 

o Opvoeden door de groep  

o Werken in groep; deel voor zichzelf en deel voor staat  

- Discipline  

o Meer militaire structuur  Ainchhorn 

o Discipline van belang, maar niet kernidee  

o Verantwoordelijkheid gedragen door de groep 

o Groepsgericht: verantwoordelijkheid dragen voor de groep  

o De groep limiteert en organiseert de persoonlijke vrijheid  

 Kan persoonlijke vrijheid beperken (regels, verantwoordelijkheid tov…)  

 Regels zijn niet statisch; maar in beweging: groep kan regels 

bespreekbaar maken, kan vrij denken over context (nu nog: 

leefgroepen stimuleren om mee te laten denken, inspraak te geven)  

- ‘gewone’ opvoeding  

o Kijkt naar de volledige persoon, niet alleen naar probleemgedrag  

o Geen label ‘slecht’: jongeren op verkeerde pad zijn niet anders dan anderen 

- Opvoeding reëel en politiek  
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- Moraliteit 

o Goed gedrag 

o Groeit vanuit samen bezig zijn  

o Ook: Steiner, nieuwe schoolbeweging  

- "De dialectiek van de pedagogische actie is zo groot dat geen enkel middel een positief effect 

kan hebben als niet meteen en tegelijkertijd een hele reeks andere middelen in werking 

worden gezet (…). Op zich kan elk middel goed of slecht zijn. Het bepalende element is 

echter niet de geïsoleerde actie ervan maar die van een geheel van middelen die harmonieus 

georganiseerd zijn."  

o Individu kan heel belangrijke invloed hebben op geheel  

 

Na WOII  

- Bowbly, Winnicott en Anna Freud (ego ontwikkeling: wat is ego regulatie? Hoe deze 

versterken?) 

- De opvang van geëvacueerde kinderen  

o Integratie als persoon in ‘good enough environment’  

 (van ‘good enough mother’ afgeleid: ruimte geven in balans met 

structuur)  

o Combinatie van helende, voedende en onderwijskundige taken  

o De groep kan als therapeutisch middel 

o Transitionele ruimte van ervaring 

 Ruimte waar je kan ontwikkelen  

o Grensgebied tss de subjectieve ervaring vd interne psychische wereld en de 

realiteit vd buitenwereld  

 ‘derde ruimte’ of ‘illusionair gebied’ 

o Lichamelijke invloed van trauma-ervaring: bepaalde kinderen waren ‘niet meer 

te redden’ ondanks hulp, gingen ze er fysiek toch aan onderdoor  

 

Winnicot   

- Invloed van omgeving op ontwikkeling van het ‘ik’  

o Kind groeit in interactie met omgeving  

o Goede omgeving  goed ‘zelf’ ontwikkelen 

o Verwachtingen van omgeving (over/onderschatting) kunnen aanleiding geven 

tot de ontwikkeling van een ‘vals zelf’  

o Nadruk op ego, niet op driften  

o Creatie van transitionele ruimte en object (moeder als belangrijke spilfiguur)  

 Object dat erg belangrijk is in kindertijd 

- Belang transitionele ruimte en object  

o Kind wordt geboren zonder ego, niet echt sprake van eigen identiteit  

 ontwikkeling hiervan is gebaseerd op belangrijkste, eerste zorgfiguur (vaak 

moeder; of vader; of iemand anders)  hechting  

 breuk met dit zorgfiguur is belangrijk voor ego  

 kind zal kenmerken van eerste zorgende toewijzen aan een object  

 helpt kind om afstand te nemen, hechting projecteren op object  

o moet ruimtes creëren die hetzelfde gevoel meegeven: warmte, liefde 

uitstralen, gezelligheid = transitionele ruimtes inrichten + personen/personeel 

die hetzelfde doen (binnen leefgroepen soms moeilijk: transitie eigen 
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wereld/kamer naar therapiegroep/ruimte/voorziening  zo inrichten dat 

jongeren kansen krijgen om stappen te zetten) = enabling environment  

o veiligheid is prioriteit  dan kunnen we bouwen 

 

Bettelheim 

- psychoanalyst  

- de groep, omgeving en milieu als belangrijk onderdeel vd behandeling  

o omgeving is zo gepland en gestructureerd zodat kinderen goed kunnen 

ontwikkelen  

o sturen vd behandeling 

o functies vh ‘ik’ proberen versterken  

- ‘ijskastmoeders’-opvoeding verantwoordelijk voor autisme 

 

Redl – Wineman  

- Werkten samen: Redl: leerling van Aichorn & Wineman: psychotherapie en 

milieutherapie  

- Ego-psychologie vh verwaarloosde kind  

o Defensiemechanismen van ego doorbreken  

 Bv: verdringen, andere de schuld geven, projecteren  

o Ego versterken  

o Structuur en regelmaat + kinderen kunnen zichzelf tonen 

  

- Belang van totaal behandelingsplan  

o Niet enkel gedrag aanpakken 

o Kinderen projecteren via hun gedrag hun kwetsuren op hun zorgfiguren  

vaak tegenreactie van zorgfiguren: tegenprojectie  proberen tegenprojectie 

te vermijden 

 

- Belang van programmatie en planning 

o Planmatige, methodische aanpak  

o Nood aan goede methodieken en goed team waarbinnen ruimte is voor 

gesprek, dialoog, steun 

 

- Symptoomtolerantie  

o Van personen rond kind 

o Kaderen binnen problematiek  

o Veilig gevoel voorop 

 

- Meeste therapeutisch effect in life space  

o In dagdagelijkse omgeving  

o Huidig: life space crisis intervention (kinderen inzicht geven in welk patroon 

hun gedrag eigenlijk verklaart) 

 

Kok 

- Specifiek opvoeden  

o Gewone opvoeding overaccentueren  

o Bv: inzetten op structuur of andere aspecten die kinderen nodig hebben  

- Inspiratie:  
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o Fenomenologisch: verklaring zoeken voor fenomeen dat je ziet (Langeveld)  

o Humanistisch: maakbaarheid vd mens (Rogers)  

- 3 types vraagstelling:  

o bevrijdend,  

o structurerend,  

o affectief & structurerend  

 kinderen tonen waar ze nood aan hebben  

 behandeling moet tegemoetkomen aan vraagstelling kind  

- 3 assen:  

o Affectieve as,  

o Cognitieve as,  

o Connatieve as (wil/motivatie)  

- 3 graadsstrategieën:  

o 1e graad: klimaat 

 Sfeer? Leefklimaat moet mogelijkheden geven  

o 2de graad: groep 

 In groep therapeutische reacties leren (groepstherapie) 

o 3de graad: individu  

 Wat heeft individu nodig buiten klimaat en groep?  

- Aandacht voor omgeving  

o Kinderen die gebrek hebben aan structuur, duidelijkheid en/of 

voorspelbaarheid  

o vb huidig onderzoek: hoe krijgt leefklimaat vorm in gesloten instellingen  

 

Ter Horst   

- Herstel van het gewone leven 

o Focus op wat we allemaal doen 

o Hoe kunnen we als opvoeder gewone leven organiseren 

o Vb. kind dat niet oplet  veel label krijgen van ADHD of autisme, maar kan 

bijvoorbeeld ook zijn omdat kind geen aangepaste bril heeft en bord dus 

gewoon niet kan zien 

o Terug belang van rituelen: samen eten, samen delen, …  

- Gebaseerd op Kohnstamm, Buber, Moor, Langeveld 

o Kohnstamm: het is belangrijk mensen op te voeden tot de persoon die ze 

moeten worden (personalisme) 

o Buber: het relationele 

o Moor: orthopedagogiek is pedagogiek en niets anders (gaat in tegen 

medische visie) 

o Langeveld: zoeken wat er achter een bepaald gedrag zit 

- Personalistisch, dialogisch, holistisch 

o Normatief voor opvoeder  

- De problematische opvoedingssituatie is een veld 

- De orthopedagogiek is een planwetenschap 

- Grondvormen van opvoeding 

 

Beweging van vernieuwing van opvoeding en onderwijs (BVOO)  

= beweging tegen klassiek/traditioneel onderwijs, begin 20ste eeuw  
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- Kritiek op bijvoorbeeld: 

o De schoolse overbelasting 

 Uniforme onderwijsmethoden (iedereen op dezelfde manier) 

 Nadruk op het intellectuele vermogen (geen beweging/andere 

competenties) 

o De geestelijke dwang en educatieve dressuur 

o De traditionele schoolse disciplines 

o Ethische postulaten: vertrekken vanuit bepaalde kaders en daarvan afwijken 

kan niet 

o Wereldvreemdheid 

o Individualisme 

o Morele vorming 

 

- Principes: 

o Functionele pedagogie 

 Functionalisme: Basisvaardigheden leren waarmee je iets bent 

 Opvoeding die vertrekt vanuit de behoeften en interesses van het kind 

(Claparède, 1919)  maatwerk: vanuit noden kind 

 Voorbereiding op de wereld v.d. praktische ervaring 

 ‘Actieve school’ (school niet als statisch instituut maar als beweging: 

deuren school staat open)  

 

o Pedagogie van de activiteit 

 Activiteit omvat: 

 Motorische activiteit  

 Verbale activiteit 

 Mentale activiteit 

 Het kind en zijn werkelijke interesses staan centraal in het 

proces van opvoeding en onderwijs 

 Proefondervindelijk vaststellen: de wil tot onderzoek/verkenning vd 

omgeving  

 Wat drijft kinderen en jongeren?  ervaringsgericht werken  hierop 

aansluiten  

 

o Pedagogie van de interesse 

 Kinderen zijn van nature vaak geïnteresseerd 

 Drie fasen in het opvoedings- en onderwijsproces: 

1.  spontane activiteit 

2.  verruiming van de interesse 

3.  systematisch aanpakken van de zaken en 

wetenschapsbeoefening 

 Traditioneel onderwijs: geen ruimte/tijd voor exploratie en 

zelfverwezenlijking  huidig onderwijs: ook te weinig (behalve Freinet) 

 

o Sociale en morele vorming 

 Levensschool i.p.v. leerschool 

 Opvoeding = morele opvoeding 
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 Karaktervorming, wilsvorming en ontwikkeling van 

gevoelswereld 

 Morele vorming  

 door stimulatie van de actieve participatie en de sociale 

betrokkenheid (coöperatie) van het kind  

 Morele vorming is een natuurlijk gebeuren: Verwevenheid van 

individuele vrijheid, zelfstandigheid en sociale 

verantwoordelijkheid  

 Werkwijzen: 

 Kringgesprekken 

 Open confrontaties 

 Samen zoeken naar actieve oplossingen en mogelijkheden 

 

De ‘nieuwe school’ 

- Ruraal gelegen 

- Projectonderwijs, ervaringsgericht leren, openluchtleven en zelfwerkzaamheid 

- Leefgemeenschap naar familiaal model 

 Terug naar natuur, landelijk, beweging naar ‘echte wereld’, buitenlucht, terug naar 

essentie  

- Kritische bedenking huidig onderwijs: hoewel vandaag veel principes van “nieuwe 

school” geïntegreerd toch nog te weinig ruimte voor creativiteit/ervaringen/…   
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Loczy & Falck  

 

Algemeen: Het Loczy-instituut als voorbeeld vd beweging voor vernieuwing van opvoeding 

en onderwijs 

- BVOO 

- Afzetten tegen onderwijs (toen)  

o Zitten en luisteren 

o Discipline 

- Interageren  

- vb. Piaget 

- Pedagogische benadering: opvoeding van de totale persoon 

o Leerstof studeren 

o Eigenheid van het kind 

 

Emmi Pickler 

- Stichting Nederland gebruikt haar methode nog altijd 

- Opleiding in Weense kinderkliniek van Prof. Pirquet  Emmi Pikler heeft methodiek 

ontwikkeld  Falk heeft het in het Loczy-instituut verdergezet 

- Oprichter van het Loczy-instituut te Boedapest 

o Ikv veiligheid geplaatste kind omschrijven opgeleide opvoedsters alle 

handelingen die ze met kind uitvoeren (bijvoorbeeld bij bad-moment) 

- Een kindvriendelijke, anti-autoritaire werkwijze  

o Basis: 

 Onderzoek van het natuurlijk ontwikkelingsproces van het kind 

 Belang van een autonome en anti-autoritaire opvoeding (BVOO) 

 Psycho-analytische idee: belang van vroegkinderlijke ervaringen voor 

de latere ontwikkeling 

 vb. belang van veiligheid 

 ! binding met moeder heel belangrijk 

 Hechtingstheorie van Bowlby, Spitz, van Ijzendoorn 

 

Bowlby, Spitz & Ysendoorn 

- Spitz 

o Het hospitalisatiesydroom 

 Vastgesteld door Spitz in begin van de 20ste eeuw. Bewijs van nefaste 

gevolgen veroorzaakt door het gebrek aan moederfiguur.  

 Onderzoek op vraag van de WHO door Bowlby. Die werd bekend voor 

zijn werk rond moeder-kind relatie en de toestanden in inrichtingen 

 

o  Maternal deprivation:  

 gemis of verlies van moederfiguur/bemoedering (= warme, liefdevolle 

affectieve sfeer, communicatie, stimulatie en exploratie): impact op 

kind (nefaste gevolgen: maternal deprivation) 

 ontstaat wanneer kind wordt opgenomen in inrichting en onvoldoende 

gelegenheid heeft tot interactie met een moederfiguur 

 

 



12 
 

o  Anaclytische depressie:  

 treedt op bij kinderen die door omstandigheden hun moeder verliezen 

als ze ongeveer 6 maanden oud zijn.  

 Patroon van symptomen in 3 fasen:  

1. kind zoekt contact door veel wenen, aan iedereen 

vastklampen 

2. jammeren, gewichtsverlies, stagnatie in ontwikkeling 

3. Kind zoekt geencontact meer, motorische stagnatie veel 

erger, gewichtsverlies en starre gelaatsuitdrukkingen 

 Na enkele maanden: gevolgen kunnen nog omgekeerd worden 

(HERSTEL NOG MOGELIJK)  

 

o  Hospitalisme:  

 treedt op wanneer scheiding langer duurt dan 5 maanden (2e helft van 

1ste levensjaar: periode waarin scheiding zeer gevoelig is voor verdere 

ontwikkeling van kind) 

 HERSTEL IS PRACTISCH NIHIL, onomkeerbare gevolgen, kind wordt 

‘apathisch’ tov anderen  

 Bizarre hoofd en lichaamsbewegingen 

 5 maanden = vergeetpunt volgens Spitz (  Bowlby: 3 jaar) 

 

- Bowlby 

o Hechtingstheorie (’50) 

 baby’s stellen geen bewust gedrag maar wel doelgericht omwille van 

overlevingswaarde van de beschikbaarheid van interactie met een 

volwassen soortgenoot = evolutietheorie 

 “Moederliefde is voor de psychische ontwikkeling van kinderen even 

belangrijk als eiwitten en vitaminen dat zijn voor de fysieke 

ontwikkeling” 

 Belang van moederfiguur  

 

o Evolutionistisch-biologisch model: de biologische waarde van dit gedrag = 

beschermen tegen gevaar 

 Moederfiguur beschermt, voorziet in noden  

 

o Gehechtheid  

 als middel om genegenheid op te wekken  niet uitdrukking van 

genegenheid 

 Ze zijn afhankelijk van de moeder voor hun levensbehoeften 

  

o Homeostatisch model 

 wanneer evenwicht verstoort door wegvallen van moeder, dan treedt 

mechanisme in werking om dit evenwicht te herstellen 

 Gaat over alle gedrag dat erop gericht is om de persoon dichterbij te 

brengen (wenen, op schoot kruipen…) 

 Dit gedrag zal nog eventjes aanhouden nadat moeder terug is om 

daarna terug te gaan spelen en exploreren 
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o Hiërarchie van hechtingsfiguren 

 Ontbreken van een duurzame gehechtheidsrelatie in de eerste 

levensjaren nefast voor de emotionele ontwikkeling van kind. De 

moeder is de hechtingsfiguur. In mindere mate hechten de kinderen 

zich aan anderen. 

 In éérste instantie één centraal moederfiguur ( van Ijzendoorn: 

verbredingstheorie)) 

o vroeger overtuigt dat moederdeprivatie even schadelijk was voor de 

psychische gezondheid van het kind als besmettelijke ziekten voor het 

lichaam.  

 

- Van Ijzendoorn: De verbredingshypothese – meervoudige attachements mogelijk 

o Voor hechting van een kind is het van belang dat een kind met meerdere 

personen een hechtingsrelatie kan aangaan  

 Vermeerdering van aantal relaties heeft geen negatieve gevolgen voor 

de kwaliteit van deze relaties 

 Verschillende relaties kunnen dezelfde functies uitoefenen  

veiligheid en continuïteit vanuit verschillende relaties (meervoudige 

attachment) 

 Een verbreding zorgt niet voor instabiel en onvoorspelbaar milieu 

o Beter om een stabiele relatie te hebben met meerdere verzorgers.  

 Scheiding van geprivilegieerde verzorger is dan ook niet zo pijnlijk.  

 vb: grootouders, papa, andere zorgfiguren, … 

o Conclusies mbt ontwikkeling van kinderen:  

 Moeder niet vervangbaar – moeder is van primordiaal belang voor 

goede ontwikkeling 

 Moeder vervangbaar door moeder-substituut binnen familiaal kader 

(bemoedering is nodig) 

 Moeder vervangbaar binnen collectief kader (niet de relatie verzorger-

kind staat centraal wel de omgevingsomstandigheden en de kwaliteit 

van de zorgen) 

 

Loczy instituut: Pikler  Falk 

- Pedagogische benadering Pickler: 4 principes:  

o De waarde van een bevoorrechte affectieve relatie en het belang van de vorm 

die deze relatie aanneemt in een institutioneel kader. 

 Het kind wordt nooit als object behandeld, maar steeds als een 

individu dat voelt, observeert en begrijpt: steeds in interactie 

 Jongste baby’s erkend als volwaardige partners en niet als objecten 

van zorg 

 Behoefte van kind om persoonlijke band te volbrengen 

o Het belang van de autonome activiteit van het kind. 

 Belang van kind om zinvolle activiteiten te doen 

 Vanaf hun prilste jeugd creëren begeleidsters omstandigheden voor 

kinderen waarin ze het plezier kunnen ontdekken van hun spontane 

activiteit.  

 In het Loczy-instituut krijgt dit principe vooral vorm tijdens het ‘vrij spel’   
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o De noodzaak om de bewustwording bij het kind van zichzelf en zijn omgeving 

te bevorderen. 

 Omgeving creëren waar dit alles mogelijk is 

 Inbouwen van acties die het bewustzijn van het kind over zichzelf, zijn 

leven en zijn omgeving bevorderen:  

 vb. regelmaat in de dagelijkse gebeurtenissen voor elk kind 

individueel, gebaseerd op zijn ritme en mogelijkheden, zowel in 

de tijd als in de ruimte (beurtrol bij verzorging en eten, schikken 

van speelgoed…)  

o De aandacht voor een goede lichamelijke gezondheid. 

 Lichamelijke gezondheid is het resultaat vh tegelijkertijd respecteren 

vd 3 vorige principes  

 Als alle aspecten goed zitten, zal een kind lichamelijk ook goed 

ontwikkelen 

 

- Pikler:  

o erkent Bowlby mbt belang van hechting aan moeder in eerste levensjaar, 

responsiviteit, voorspelbaarheid, vrijheid, …  

o belang voor responsiviteit! 

 

-  Falk:  

o moeder niet vervangbaar dus moeder-kind relatie mag niet gereproduceerd 

worden 

o Oplossing: Het kind ervaringen van een heel andere aard aanbieden 

 Een betekenisvolle, andere relatie bieden 

 Kan wel andere soort ervaringen aanbieden voor het kind 

 Niet doen alsof jij de moeder bent en die moederband wil maken 

o Verzorger-kind relatie 

 Binding voorkomen want scheiding is onafwendbaar 

 Verzorgster is geen moedersubstituut 

o Non-interventionisme 

 Kind laten ontdekken, observeren en niet tussenkomen, enkel het 

materiaal waarmee kind speelt aanpassen  kind krijgt vertrouwen in 

eigen handelen en kunnen 

 Kind volgen in zijn/haar vragen en noden, volgen in zijn/haar interacite  

o Veiligheid en stabiliteit 

 vb. werken met zelfde verpleger/verzorger op bepaalde momenten 

o Basisvoorwaarde: bijzondere relatie met ‘permanente’ volwassene 

 

Het Loczy instituut 

- Uitgangspunt: respect voor de eigen persoon van elk kind 

 

- Aandacht voor de diverse stadia van ontwikkeling  

o Kind behandelen vanuit zijn eigen beleving 

o Opvoeding = inherent aan het kind 

o opvoeder: observeren; hoe gedraagt kind zich, hoe kan kind verder 

ontwikkelen (welk materiaal aanbieden?)  

 niet vooruitlopen op ontwikkeling kind  
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 belang van observatie staat heel centraal in principes  

 

- Non-interventionisme 

o Natuurlijke ontplooiing  

o Omgeving scheppen die daarvoor de beste kansen biedt en signalen 

opvangen 

 

- Omgeving  

o Aparte leefgroepen 

 Ruimte veranderen (muren verplaatsen) naargelang kind groeit 

 Materialen aanpassen naargelang leeftijd zodat kind kan groeien 

 

- Taal 

o Attent voor signalen van kind 

o Omringende wereld constant benoemen 

 

- Ontwikkelingsritme  

o Totale vrijheid van handelen + bescherming tegen gevaren 

 

- Organisatie 

o Observaties  

 Kijken wat kind wil en nodig heeft 

 Hiervoor moet je veel meer aandacht hebben dan je zelf denkt 

o Succesfactoren vd organisatie?  

 Uitgangspunt: ‘gezien de kinderen in een instelling verblijven, mag 

men ze niet méér beloven dan wat men ze kan geven, maar wat we ze 

geven moet constant en zeker zijn’  

 Andere soort relatieopbouw beloven, die toch ook kwaliteitsvol zal/kan 

zijn  

o Continuïteit id relatie begeleider – kind:  

 Vaste leefgroepen met acht kinderen  

 Elke begeleider is aandachtsbegeleider van een beperkt aantal 

kinderen 

 Interactie met kind en aandachtsbegeleider wordt nooit 

onderbroken/verstoord binnen leefgroep  

 Dagelijkse rapportage over elk kind, maandelijks verslag over elk van 

hun aandachtskinderen   

 evaluatie-instrument voor het eigen pedagogisch handelen: 

open voor de vraag van het kind en zijn algemene ontwikkeling, 

zonder eigen verlangens te laten doorwegen 

 Organisatie wordt bepaald door de behoeften en vragen van de 

kinderen  

o Continuïteit tss instelling – ouders:  

 Zeer gedetailleerd vertellen aan ouders mbt dagelijkse belevenissen, 

leefwijze en aard van hun kind 

 Zowel scheiding als ontmoeting tss ouder en kind worden voorbereid 

en begeleid  

 Overgang voorbereiding huis; instelling of instelling; huis/pleeggezin  
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Psychopathologie bij jongeren in gemeenschapsinstellingen voor bijzondere 

jeugdzorg  

 

Ruimer kader 

Jongeren in gemeenschapsinstelling = antisociale jongeren?  

(Algemeen denkkader, maar is dit wel zo?)  

 

Setting  

- 3 grote gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen  

o De Grubbe (Everberg): plaatsing van 1 maand vooraleer rechter beslist of 

jongere in begeleidingsinstelling geplaatst wordt 

o De Kempen (Mol): halfopen instelling De Markt (jongens en meisjes) en 

gesloten instelling De Hutten   

o De Zande: Beernem (meisjes), Ruiselede (halfopen), Wingene (gesloten) 

 

 meer plaats voor jongens, plaatsen voor meisjes is veel meer beperkt  

 

- plaatsing jeugdrechter:  

o MOF: crimineel feit  

o VOS: nu niet meer rede tot plaatsing: enkel 2 weken herstelgerichte time-out 

bij VOS (elke campus heeft plaats voorzien om jongeren 2 weken time-out te 

kunnen geven)  

 

Antisociaal gedrag 

- Heel ruim, heterogeen begrip (bv. delinquentie, agressie, wangedrag…) 

- Vele theorieën (bv. Hirschi, Moffitt) 

o Hirschi: sociale controle theorie 

 Waarom tijdens adolescentie afwijkend gedrag toeneemt 

 hoe meer jongeren zich gebonden voelen met de maatschappij, hoe 

minder ze feiten zullen plegen 

o Moffitt: ontwikkelingstheorie met 2 paden 

 Onderscheid tss jongeren die vanaf kleins af aan problemen vertonen 

en jongeren bij wie dit vanaf de adolescentie optreedt 

 Life course persistent groep zullen van vroege leeftijd tot late leeftijd 

altijd feiten plegen 

 Adolescence limited groep: antisociaal gedrag begint in adolescentie 

en eindigt dan ook 

- Vele disciplines (bv. criminologie, psychologie, orthopedagogiek…) 

- Vele invalshoeken (bv. kindkenmerken, ouderschap, maatschappij…) 

- Vele diagnostische benaderingen  

o bv. categoriaal (dichotoom: heb je stoornis ja of nee) 

o dimensioneel (verschillende symptomen)  

o functioneel  

→ én, én, én, …   

antisociaal gedrag is moeilijk te omschrijven, is veel omvattend  

 

 ‘ook daders hebben recht op behandeling’  

o Ook kijken naar psychopathologie, niet enkel naar antisociaal gedrag 
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o Recht op behandeling 

o Jonge daders bijna altijd psychische problematiek, die nog eens divers is  

 

Diagnostische benaderingen 

 

Waarom diagnostiek?  

- Doel:  

o Volledig mogelijk symptomen en gedragspatronen in kaart brengen van 

jongeren  

o Forensische jeugdpsychiater: delict gerelateerd gedrag voornamelijk  

o Psychische stoornissen/problemen: zelfde diagnostiek als reguliere 

geestelijke gezondheidszorg  

- Belangrijk om holistische theorie op te stellen voor jongeren waarbij huidige klachten 

in kaart worden gebracht naast geschiedenis van jongere, biologische en sociale 

achtergrond en aandacht voor omgeving  

 

Meerwaarde?  

- Voordelen:  

o Verklaring voor bepaald gedrag  

o Aangrijpingspunten (hoe hiermee verder gaan?)  

 Ontwikkelingsstimulering  

 Ouders in opvoeding  

o Gemiste comorbiditeit (samengaan van verschillende diagnoses)  

- Nadelen:  

o Etikettering/labeling: moeilijk om vanaf te geraken  

o Verwachtingspatroon: verwachten bepaald gedrag 

o Kinderen zijn in ontwikkeling  diagnose vaststaand: is diagnose deel van 

ontwikkeling/opgroeien?  

 

Stoornis: ja/nee  

 

Klachten/symptomen:   

      verschillende  

 

Functie van gedrag?  

 

 

1. Categorische diagnostiek    zwart/wit 

o Focus: Gedrag als DIAGN. CATEGORIE/STOORNIS 

o Dichotoom: ja versus nee 

o bv. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM), Diagnostic 

Interview Schedule for Children (DISC) 

o adhv vragenlijsten/gesprekstechnieken (‘checklist’: voor bepaalde stoornis 

moet men bepaald gedrag stellen) 

 

2. Dimensionele diagnostiek    vele mogelijkheden  

o Focus: Gedrag als SYMPTOOM-/KLACHTENDIMENSIES 

o Continuüm  ( niet meer dichotoom) 
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 adaptief – maladaptief 

 normaal – klinisch 

o bv: Youth Self-Report (YSR): vragenlist met 120 items, oordeel jongere en 

ouder/leerkracht, helemaal niet (0), een beetje of soms (1) duidelijk/vaak (2) 

Dimensionele Persoonlijkheidssymptomen Itempool (DIPSI): helemaal niet (1) 

– (2) – (3) – (4) - (5) heel goed past bij jou 

 

3. Functionele diagnostiek    persoonlijk verhaal  

o Focus: Gedrag als SYMPTOOM VAN … 

o Onderliggend functioneren 

 Gedrag verklaren door onderliggende oorzaken te zoeken 

o Onderliggende mechanismen 

 Achterliggende systemen beschrijven  

o bv. Psychoanalyse 

Gedrag (zichtbaar) onlosmakelijk verbonden met: vroegkinderlijke 

ervaringen, ouder-kindrelatie, trauma’s, driften (onderbewuste) 

 bv: vroegkinderlijke ervaringen van afwijzing en vernedering 

 bv: zichzelf beschermen tegen ondergeschikt gevoel/schaamte 

 kan leiden tot vijandigheid/woede tov anderen 

o ook in forensische psychiatrie  

o risico inschatting maken: welke interventies kunnen aangeboden worden aan 

jongere?  rede achter gedrag speelt ook mee in soort behandeling/aanpak  

o Bv: depressie heeft verschillende symptomen  

 Concentratieproblemen, slaapproblemen, … kunnen ook bij andere 

problematiek spelen  

 Aanknopingspunten vinden voor individuele behandeling  

 

Prevalentie van psychopathologie  

- Groot aantal binnen adolescenten ervaren psychische problemen  

o Aantal binnen jeugdige delinquenten nóg horen  

o Zelfde trend bij volwassenen in detentie  

- Gemeenschapsinstellingen: jongeren met gedragsstoornissen  

o Vandalisme 

o Agressie 

o Diefstal  

o Serieuze schending maatregelen  

 

Conduct disorder  

- Plaatsing in gemeenschapsinstelling  strafbare feiten plegen  

 Overeenkomst: meest voorkomende diagnose van CD (gedragsstoornis) waarvan 

criteria overlappen met strafbare feiten  

- “Jeugdige delinquenten vertonen ongeordend gedrag en lijden niet aan andere 

aandoeningen en hebben daarom geen interventies nodig op het gebied van 

geestelijke gezondheid.” 

o geen enkele data/studie toont dit aan: misvatting 

o gedragsproblemen is niet enige hoofdprobleem bij jongeren in 

gemeenschapsinstelling  
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o meerderheid jongeren hebben nog een andere, onderliggende psychische 

kwetsbaarheid/problematiek  

 

Leerstoornissen (SLD: Specific Learning Disability) 

- “scholing is oplossing voor sociale problemen”  

o Leerstoornis als belangrijke factor bij criminaliteit: niet aangetoond, maar wel 

veel problemen met schrijven binnen gemeenschapsinstelling  

o Wel: analfabeten, vroegtijdige schoolverlaters (weinig interesse in school, 

minimale betrokkenheid)  meer kans om gewelddadig gedrag te vertonen  

- Jongeren in instelling zitten gemiddeld meer achter dan jongeren buiten (spijbelen, 

schorsing, blijven zitten, …)  

o Veel leerstoornissen aanwezig binnen gemeenschapsinstelling 

- Dragen leerstoornissen bij aan jeugdcriminaliteit?  

o Omgevingsfactoren 

 Lager opleidingsniveau (deeltijdsonderwijs, niet ingeschreven, BSO…)  

 S.E.S. (financiële problemen kunnen reden zijn om feiten te plegen)  

 ‘poor parenting’ (afwezige ouders) 

 Geschiedenis misdrijven door ouders (bepaald gedrag overnemen)  

o Biologische factoren  

 Neuropsychologische gebreken (disfunctie zenuwstelsel): predispositie 

SLD om leerstoornis te ontwikkelen  ouders die hier niet op inspelen 

 problemen komen tot uiting  

 Vroege interventie nodig om op tijd in te spelen op problemen die zij ervaren  

 

Attention deficit/hyperactivity disorder  

- Studies tonen relatie aan tss ADHD en agressief gedrag  

o Ontwikkeling delinquentie en middelengebruik 

- ADHD en CD:  

o Meer arrestaties: meer veroordelingen (vanwege diagnose of meerdere 

arrestaties: strengere straf)   

o Vroegere leeftijd eerste arrestatie  

- ADHD en SLD:  

o aandachttekorten, leerproblemen, …  moeilijker om gewenst gedrag te 

herkennen en begrijpen, sociale regels begrijpen en volgen, …  delinquentie 

- draagt ADHD bij aan jeugdcriminaliteit?  

o neuropsych problemen  

 kan predispositie zijn voor leerstoornis (als hier geen ondersteuning 

voor is; tot uiting komen)  

 kan ook gekaderd worden binnen ontwikkelingsstoornis (zoals bv 

ADHD): wordt vaak niet gediagnosticeerd dus weten het eigenlijk niet  

   als jongere nog tegenslagen tegenkomt  in aanraking met  

meer problemen  school vermijden/verlaten; komt terecht in 

marginale milieu (zoekt acceptatie in andere milieu; pleegt 

hiervoor feiten) 

o Niet alleen ADHD/leerstoornis speelt rol, maar ook:  

 impulsiviteit 

 toekomstige gevolgen niet kunnen inschatten  

 behoefte aan stimulatie  
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 lage frustratietolerantie 

 lage zelfwaarde  

 andere riscofactoren  

 = zelfde risicofactoren vr jongeren met ADHD  

 hierdoor kan ADHD in zekere mate gelinkt worden   

     aan het plegen van feiten in de toekomst  

o Indirect door problemen op school; in marginale milieu terecht komen; zo in 

delinquentie terecht komen  

OF 

direct door risicofactoren gelinkt aan ADHD in delinquentie terecht komen  

 

Middel gerelateerde stoornis  

- Veel jongeren in gewone populatie gebruiken middelen, ook zo in 

gemeenschapsinstelling 

- Onderzoek 

o alcohol wekelijks tot zatheid  

o cannabis: heel erg veel élke dag  

o heel veel jongeren die veel drugs gebruiken in de gemeenschapsinstellingen 

o vaak ongeweten binnen instelling  

o gaat over jongens  

o drugs dealen vaak voorkomend probleem  

- draagt middelengebruik bij aan jeugdcriminaliteit?  

o middelen + criminaliteit: vaak voorkomend  

o middelen + andere gedragsstoornissen: vaak voorkomend  

 ADHD, ODD, …  

o Onderzoek: 90% vd jongeren met gedragsproblematiek gebruiken middelen  

o Link: gedragsproblemen = dingen doen die niet mogen  middelen gebruiken 

is daar een voorbeeld van  

o verklaring  

 middelen gebruiken: sensatie zoeken  

 mindere impulscontrole (besef komt pas als het te laat is)  

 middelengebruik maakt agressief  

 geen causaal verband  

 psychiatrische problematiek kan verergerd worden door 

middelenmisbruik, middelenmisbruik kan psychiatrische 

problematiek veroorzaken 

 gemeenschappelijke genetische achtergrond 

 

Angst- en stemmingsstoornis   

- Angststoornissen:  

o 2x hoger dan bij algemene adolescenten  

o Separatieangststoornis, paniekstoornis, obsesseive compulsieve stoornis, 

posttraumatische stressstoornis 

- Stemmingsstoornis:  

o Depressieve stoornis, dysthyme stoornis, manie 

o Ontwenningsgedrag  
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- Dragen affectieve stoornissen bij aan jeugdcriminaliteit?  

 verband op verschillende manieren te bekijken:  

o Jongere in verontrustende situatie  ontwikkeling depressieve stemming  

 bv: in instelling: weg van eigen leefmilieu  

 VOS of geen huisvestiging; depressie + feiten plegen vanwege situatie 

o Verband affectieve stoornissen en ‘acting-out’  

 Depressieve stemming kan predictor zijn van delinquent gedrag: kan 

ervoor zorgen dat je erger of sneller delinquent gedrag stelt  

 Symptomen van gedragsstoornissen komen vroeger naar voor bij 

jongeren met depressie (vanwege depressie stelt jongere 

gedragsproblemen)  

o Depressie kan sociaal functioneren aantasten  kwetsbaar voor delinquent 

gedrag  

 “kan me toch niets schelen”, te kort aan (juiste) vrienden, …  

 

Andere stoornissen  

- Prevalentie persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en mentale achterstand is niet 

duidelijk  

o Mogelijks persoonlijkheidsstoornissen aanwezig maar kunnen niet onderzocht 

worden bij jongeren (te vroeg voor diagnose)  

o Mogelijks lagere IQ-scores  

 

Comorbiditeit  

- 2 of meer stoornissen 

- hoog in gemeenschapsinstellingen  

- belangrijk om te kijken naar de verschillende stoornissen en verschillende problemen 

die spelen bij specifieke jongere  

 

Onderzoek  

- methodologische problemen (andere definities, andere metingen, uitsluiting bepaalde 

jongeren, te kleine steekproeven voor prevalentiecijfers, instrumenten die niet 

betrouwbaar zijn)  

- 3 grote conclusies: 

o Zelf na uitsluiting van CD, totale aandeel jongere met psychische problemen 

extreem hoog 

o Comorbiditeit is veel voorkomend 

o Aandeel psychische stoornissen bij delinquente jongeren is 2 tot 3 keer hoger 

dan in algemene jongerenbevolking  

 MAAR eerder onderzoek focust vooral op 

jongens 

 

Gender  

 

Meisjes?  

- De Zande: Beernem: gesloten instelling voor meisjes (tegenwoordig ook De Markt 

met enkele leefgroepen voor meisjes)  

o Misbruik, overvallen, agressief gedrag, druggebruik, dealen, moord, 

psychiatrische problematiek  
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- individueel lessenpakket, individuele psychologische begeleiding  

o staan er vaak alleen voor  

o meisjes die steeds terugkomen (voelen zich nergens behalve in Beernem 

‘thuis’; nestelen zich daar wegens gebrek aan thuissituatie)  

o op zoek gaan naar mensen die er wel nog zijn, op wie ze kunnen steunen, 

buiten HV  

- moeten soms jarenlang wachten op plaats in psychiatrische instelling  

o tijdens deze wachttijd komen ze terecht in plaats in Vlaanderen die geen 

meisjes kan weigeren: Beernem 

o suïcidaal gedrag, automutilatie, psychische stoornissen  

o gebrek aan middelen, geld, organisatie binnen bijzondere jeugdzorg  

grondige herstructurering nodig: wie waar onderbrengen  

- lange, gedwongen opname  

o steeds meer vragen bij 

o na 18: echte leven, individueel zonder steun van instelling als Beernem  

 

Genderverschillen  

- toenemende aandacht voor meisjes (vanwege meer plaatsingen meisjes)  

- voornaamste empirische bevindingen:  

o procentueel hebben meisjes meer psychische problemen dan jongens 

o jongens meer middelengerelateerde stoornissen  

- in België:  

o hypotheses:  

 prevalentie psychopathologie: ♂ < ♀ 

 uitgezonderd voor CD & marijuana use disorder 

o prevalentie psychopathologie afgelopen jaar  

 Internaliserend (stemmingsstoornis & angststoornis) 

 Externaliserend (gedragsstoornis & middel gerelateerde stoornis) 

o Resultaten:  

 Voorkomen van een stoornis: bij beiden hoog  bij meisjes nog hoger 

 Grotere groep meisjes: depressieve stoornis, separatieangst, post-

traumatische stressstoornis (link met seksueel misbruik)  

 Internaliserende problemen: procentueel hoger bij meisjes 

(externaliseerd: meer jongens)  

 Comorbiditeit in- en externaliseerd: meisjes  

o in GI:  

 externaliserende stoornissen: ♂  ≈  ♀ 

 agressief en delinquent gedrag is rede plaatsing (logisch)  

- gender paradox  

o minder meisjes; minder plaats + mildere behandeling  áls ze in GI 

terechtkomen; vaak wegens erger gedrag/ernstigere problemen, meer 

comorbiditeit (internaliserende en externaliserende)  

o meisjes: hogere drempel van risicofactoren  

 

Effecten van psychopathologie in jeugddelinquenten op individu en samenleving  

- harm to self  

o zelfbeschadiging en suïcide (ook na verlaten instelling) 
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o persisterend middelengebruik – verergeren (voor en na instelling) 

 belang aan interventies aan jongeren in GI  

 

- harm to others  

o recidive van feiten is hoog 

o associatie recidive en comorbiditeit psychopathologie  

o hebben van psychopathologie zegt op zich niets over al dan niet plegen van 

feiten  

 

Relatie jeugddelinquentie en geestelijke gezondheid  

- 2 verschillende visies:  

o Jeugddelinquentie  psychopathologie 

 Studies: angst- en stemmingsstoornissen – delinquentie 

 Restrictieve omgeving – vervreemding  

o Psychopathologie  jeugddelinquentie  

 Neuropsychologische gebreken: moeilijk temperament, hyperactiviteit, 

cognitieve gebreken 

 Omgeving: onvoldoende ouderschap, alleenstaande ouders, moeder 

met geestelijke gezondheidsproblemen, verstoorde familieband, 

armoede, slechte relaties met leerkrachten/leeftijdsgenoten  

 

Klinische implicaties  

- Effectieve psychische en psychiatrische ondersteuning, behandeling en nazorg 

-  Standaardscreening bij intake (bv. MAYSI-2) 

o Detecteren van acute psychische problemen 

o Detecteren nood aan verdere diagnostiek 

- Gender responsieve aanpak 

o Behandelmodellen voornamelijk gericht op mannen (gedragsmatig) 

o Meisjes nood aan relationele benadering 

o Aanpak verschilt voor gender  

- Oog voor perceptie van behoeften van jongeren zelf 

o Overtuiging: “problemen zullen zonder hulp van buitenaf verdwijnen” 

o Waar hebben zij nood aan?  

 

Slotgedachte 

 

‘onschoolbare’ jongere  tegenslagen; agressie; 

feitengepleegd 

 

 

zijn meer dan enkel het verkeerde gedrag dat ze 

gesteld hebben  
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Therapeutische gemeenschappen voor kinderen en adolescenten, Maxwell Jones en 

social learning  

 

Maxwell Jones als pionier voor therapeutische gemeenschappen en gebruik van groepen 

 

Terminologie 

- ‘Therapeutic Community’ 

o voor het eerst echt gebruikt door Tom Main (1946) 

o tijdens WOII: vooral voor soldaten die shellschok hadden 

o massaal aantal soldaten waardoor men beseft dat werken in groep effectiever 

is dan individueel (context/community creëren die mensen veiligheid kan 

bieden om te kunnen helen)  

- ‘Therapeutic Community Approach’ 

o Kennard (1998) en Clarck (1965) 

o Heel brede benadering 

o Alles wat te maken heeft met een theorie te ontwikkelen 

o Hoe milieu therapeutisch en pedagogisch maken?  

o Alles start met klimaat waar mensen in opgroeien  

- ‘Therapeutic Community Proper’ 

o Kennard (1998) en Clarck (1965) 

o Één bepaalde benadering/behandeling binnen een TG 

 

! Types 

 

‘Northfield Experiments’ Bridger en ‘Democratische’ T.G. Maxwell Jones 

- UK, 1942, psychiatrische patiënten 

- Jaren 40, na WOII, veel soldaten met post-traumatische stress; gevolgen van trauma 

(toen nog niet zo gediagnostiseerd) 

o shell shock; angst, trillen, grote psychosomatische klachten  

o veel soldaten in psychiatrische instellingen  

o Northfield Experiments Bridger; eerste keer psychoanalytische ideeën in 

groep 

 experiment 1 werkte niet; aparte groepen met gewone soldaten en 

officieren  Bridger: merkte op dat onderscheid tss groepen 

verdeeldheid met zich meebracht; werkte onproductief  

 Gesprekken met elkaar veel therapeutische dan gesprekken 

met therapeut 

 TG is ruimte om geleidelijk terug naar samenleving te gaan 

 Gestructureerde omgeving waar veel plaats is voor emoties 

 groep als geheel/eenheid moeten bekijken, niet opsplitsen in 

deelgroepen (verdeelde gemeenschap werkt niet) 

 Winnicott: goed genoeg ouderschap  binnen TG; ruimte creëren met 

basisveiligheid die rol van goed genoeg ouderschap, veilige figuur kan 

overnemen 

 Maxwell Jones: hiërarchie doorbreken binnen psychiatrische 

ziekenhuizen  
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De Therapeutische Gemeenschap voor Kinderen en Adolescenten – Pioniers 

- UK, 1900, ‘maladjusted’ children en nieuwe schoolbeweging 

- Sociaal onaangepaste, emotioneel verwaarloosde kinderen (problemen zoals 

moeilijke hechting, deprimerende omgeving...) 

- Nieuwe pioniers gingen met deze kinderen aan de slag binnen TG 

o Samenleven en -werken 

o Meedoen, vrijheid en zelfstandigheid 

o Geen tucht 

- Vroeg gestart als beweging  

o Heel onafhankelijk ontstaan van democratische TG 

 

‘Hiërarchische’ T.G. of concept-based T.C. Charles Dederich 

- USA, 1958, druggebruikers 

- druggebruikers  

- later ontstaan eind jaren 50, begin jaren ‘60 (flower power; opstoot druggebruik)  

hulpverlening was nog niet goed voorbereid op bepaald zwaar druggebruik  

- Charles Dederich: ging samenwonen (TG) met groep druggebruikers, merkte op dat 

dit een manier was om hen clean te krijgen: de groepsleer is heilzaam: mensen 

zorgen voor zichzelf en elkaar; creëerde hiërarchie binnen groep (triangle); mensen 

moesten hun verantwoordelijkheden opnemen  

o toont belang van het hebben van een rolmodel aan (toont aan peers 

voorbeeld van hoe het ook kan) 

o is uiteindelijk uitgegroeid tot sekte in Amerika (charisma van stichter van TG; 

gevaar tot uitmonding in sektevorming) 

- vb. De Kiem, De Sleutel 

 

De anti-psychiatrie en ‘Alternative Asylum’-benadering: Laing, Cooper 

- Europa-US, 1960 

o Vallen psychiatrie en medische visie van binnenuit aan 

o Gingen in tegen stigma, labeling van psychiatrische patiënten (creëert 

afstand) 

o Tegen de instelling van de psychiatrie 

 Rol psychiater en medische behandelingen (elektroshocks die toen 

nog frequent waren)  

 

Definitie (Kennard) 

- Een groep mensen die samenleven of regelmatig samenkomen en participeren in 

een aantal doelgerichte taken 

o Aanvankelijk waren TG’s allemaal residentieel, nu soms ook ambulant 

- Vertrouwelijke, niet hiërarchische relaties 

o Therapeuten zijn ook deel vd groep, net zoals patiënten 

- Regelmatig en frequent informatie tussen alle delen van de groep delen 

o Is waar TG om draait: zowel uitdagend als steunend voor leden  

- Gemeenschappelijke verbintenis/engagement: leren van de ervaring van het 

samenleven en/of –werken (living-learning) 

o Leren door samen te handelen (orthopedagogisch concept)  
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- Een algemeen engagement om problemen, spanningen en conflicten openlijk te 

onderzoeken en op te lossen (culture of enquiry) 

o Veel kunnen en mogen 

o Maar door je anderen kun je erover aangesproken worden; krachtig medium 

o Openstellen om antwoorden te geven, problematieken bloot te geven 

(emotioneel zwaar)  

- Psychodynamisch bewustzijn van individuele en groepsprocessen 

o Mensen zien ook bij anderen dat het werkt (men identificeert zich met hen) 

o Ideeën van (tegen)overdracht, gemeenschap die sterk genoeg is, goede 

therapeuten nodig, goed kunnen hanteren en interpreteren van 

groepsprocessen  

- Duidelijke bepalingen i.v.m. tijd, plaats en rollen waarin het bovenstaande kan 

plaatsvinden 

o Therapeutische diepgang  ook banale dingen van ‘samenleven’ zijn 

therapeutisch 

 

Therapeutische gemeenschappen voor kinderen en adolescenten 

 

Pioniers voor 1930 

- Initiatieven voor de ‘unschoolable’ door Mary Carpenter, William Hunt, Leila Rendel 

en Homer Lane 

- Homer Lane: ‘Little Commonwealth’ (Junior Republics) & Zelfbestuur via de ‘Citizen’s 

Court’ 

o Kinderrepubliekje: kinderen maken zelf de wetten 

o Opvoeder kan ook voor rechtbank komen 

 geloven in de goedheid van het kind en kinderen zelf laten besturen 

(beslissingsrecht kinderen)  

- Werk in het huishouden en boerderij 

 Samenleven en werken met kinderen  

- Delinquentie als resultante van emotionele deprivatie 

o Hechtingsmoeilijkheden; tekort aan binding met zorgfiguur; hardnekkig 

- Ideaal is ‘Christelijke liefde’ 

 Uit onvoorwaardelijke liefde voor kinderen  

 

Pioniers interbellum 

- Initiatieven voor ‘maladjusted children’ door o.a. Otto Shaw en David Wills, Marjorie 

Franklin 

- Planned Environment Therapy 

o Goed, gestructureerde omgevingstherapie/milieu  

o Houdvast bieden aan kinderen, tegelijk ook openheid om over problemen te 

spreken  

o Geen straffen, kinderen aanspreken over wat moeilijk loopt 

o Onder woorden brengen als strategie aanleren  

o Conflicten binnen gemeenschap gebruiken om aan de slag te gaan binnen TH 

 in ongedwongen contacten, samen dingen doen  therapeutische waarde en 

hoogtepunten want dan is men bezig met ontwikkeling 
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- verantwoordelijkheid geven aan kinderen in een atmosfeer die vrije expressie van 

gevoelens mogelijk maakt. De discipline volgt niet uit sancties maar volgt vanuit de 

gemeenschap als geheel 

- Q-camps “quest or query” (Hawkspur Green) (1936 – 1940) 

 

David Wills 

- Moral Treatment 

o Morele behandeling 

o Door samen te werken en te leven, kom je tot opvoeding (leren omgaan met 

elkaar en te botsen met elkaar) 

o tegen tucht/straffen  

- Liefde’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ 

- Straf kan niet worden gebruikt om gedrag te veranderen of beïnvloeden 

- Het domineren over anderen wordt niet toegelaten – egalitair  

o Conflicten worden in groep opgelost 

- ‘Maladjustment’ is een product van sociale factoren 

o Sociale component van probleemgedrag  

- Doel: atmosfeer vatbaar voor therapie 

- Nood aan figuur (therapeut, leerkracht of ander staflid) die met gedrag om kan, niet 

opgeeft, blijft werken met kind/jongere = sleutel van het proces 

o Kinderen proberen af te stoten (testen vertrouwen)  

- Leven in de gemeenschap, gebaseerd op hard werk, samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid 

- Mogelijkheid om therapeutische relaties aan te gaan met ‘rijpe’ volwassenen 

- Aansluitend bij het ‘goede familieleven’ (tijdsgeest van toen)  

 

Leven en werk van Maxwell Jones 

 

- Aandacht voor totaal milieu: Aichhorn 

o “het totale milieu moet dienstbaar worden gemaakt aan de behandeling”  

o Hoe leefklimaat en totale milieu therapeutisch inzetten?  

o Anti-tucht 

o Daarna: Bettelheim  

 Hoe kunnen we egofuncties kinderen sterker maken  

o ook Redl & Wineman  

 Hoe conflicten dagelijks leven gebruiken om met kinderen aan de slag 

te gaan  

 Conflicten = leermomenten  

o Sociotherapie  

 Proberen context gebruiken  

 vb: Kok: graadsstrategieën  

o  TG  

 

- Leven Maxwell Jones  

o WO II: eerste experimentele TG (Mill Hill) 

o Eerste echte sociale psychiater 

o Veel plekken gewoond; verschillende TG’s beïnvloed  
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Kort overzicht van belangrijke ‘TG’s’ Jones  

 

- Mill Hill 

o Herkent patroon bij soldaten met shell shock: psychosomatische klachten  

zet ze samen in groep  merkt dat praten in groep die dezelfde klachten 

hebben, helpt voor de patiënten  

o Behandeling als continu proces 

o Start ‘community meetings’ en ‘psychodrama’ 

 Ontdekt TH waarde van een groep  

 Psychodrama; uitspelen van situaties in TH groep; werkte goed bij 

soldaten (enige vorm van ontspanning)  

o Niet enkel sessie met dokter is therapie beschouwd; meer aandacht voor hoe 

de patiënt reageert op al wat gebeurt in zijn omgeving 

o Creëerde ander klimaat in ziekenhuis  

o Verandert sociale structuur van ziekenhuis; afvlakken van hiërarchie 

 

- Dartford ziekenhuis 

o Jones spreekt over ‘transitional community’ waarin gewerkt werd aan de 

sociale rehabilitatie van soldaten die in gevangenschap hebben geleefd 

 Trauma verwerken  

o Onderneemt een follow-up studie die de effectiviteit vd behandeling weergeeft 

o Geraakt overtuigd vh belang vh TG-concept  

 

- Industrial Neurosis Unit, Belmont Hospital; het latere Henderson Hospital 

o behandeling van ‘chronisch werkloze slachtoffers vd industriële samenleving’ 

o ‘But this new group had been shuffled from pillar to post and to survive had developed 

ingrained traits that  alienated them from society. Many of the women had been 

involved in petty crime most of their lives; some  had resorted to prostitution … The 

men, on the other  hand, without acceptable work habits, had developed  real skills of 

manipulation and were engaged in criminal  activities, often with violence ; most were 

experienced  con-men 

o “social misfits”  

o Opnieuw en opnieuw afgewezen door SL, zullen ook afgescheiden/geïsoleerd 

van die SL gaan leven  

o Mensen breder bekijken dan psychiatrische patiënten (ook: kunstenaar, 

kok…)  

 

Belangrijke concepten (essentiële kenmerken – Rapoport) 

- Tolerantie (‘Permissiveness’) 

- Democratie 

- Communalisme 

- Confrontatie met de werkelijkheid (‘Reality Testing’) 

o Rapoport: verslag over Jones’ principes 

o = nog steeds waardevolle principes mbt TG 
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Tolerantie 

- ‘…formal, explicit, rules and regulations are kept to a minimum. In the Unit, it is said that there 

are only two basic rules: ‘To attend the community meeting each morning at 8:30, and to be in 

pajamas ready for bed each evening at 9:00.’ 

- probleem bespreekbaar stellen tijdens de 8.30 meeting 

o structuur, maar crisissen mogen bestaan, gebeuren: bottom-up werken 

o krachtig dat peergroep in TG elkaar aanspreken (niet tuchtmaatregelen van 

therapeut)  

- geen ‘laissez-faire, laissez-passer’-houding 

 in allerlei organisaties/instellingen: veel regels  geen goed beeld over nut/doel 

van deze regels 

 

Democratie 

- zo weinig mogelijk hiërarchische structuren 

o niet enkel hiërarchie afvlakken, maar ook rollen  

o therapeut niet per se expert:  

 met wie heeft persoon klik/band; hier verder op ingaan  

 spontaan laten groeien van TH relatie = werkzaam  

- ‘In the Unit, there is not only a flattening of the hierarchy but also a blurring of the role 

structure. ... patients can select more freely the kinds of people to whom they tend to relate, 

and to relate to them in ways dedicated by inner compulsions rather than the role 

prescriptions.’  

- Zo weinig mogelijk formele symbolen (uniformen e.d.) hanteren 

- Zo weinig mogelijk regels introduceren 

o Welke regels zijn er, waarom, wat is het doel, zijn ze nog nuttig 

o Structuur bieden  nt overrompelen met restricties/regels  

- Zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de ganse groep leggen 

- Bij problemen verwijzen naar vroegere oplossingsmethoden 

o Bij een aantal moeilijkheden dient verwezen te worden naar hogere 

autoriteiten 

- Personeel selecteren naar persoonlijkheid die achter de T.G.-principes staat 

o Personeel is deel van gemeenschap, moet achter ideeën TG staan 

 

Communalisme 

- door face-to-face communicatie en vrije interactie wordt een gevoel van 

verbondenheid, sharing en belonging mogelijk gemaakt 

- Iedereen neemt deel aan: 

o het sociale leven op de afdeling 

o community meetings; de therapeutische groep, waaraan ook een(zelfde) arts 

deelneemt 

o de workshops 

- ‘we zijn deel van een groter geheel’ 

o Verbondenheid/belonging is heel krachtig; zeker bij kwetsbare mensen  

 

Reality testing 

- ‘The Unit ‘mirror’ aims at having rehabilitative value by replicating within the Unit as 

closely as possible the social situations of ordinary life outside.’  

o Spiegel zijn voor de ander, spiegel zijn voor de SL, peers zijn spiegel voor jou 
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- T.G. als microcosmos van de maatschappij 

- ‘This combination of permissiveness with confrontation and interpretation is central to 

all therapies based directly or indirectly on psychoanalysis.’  

o Kracht van TG:  

 Dingen toelaten binnen groep (warme omgeving creëren)  

 Confrontatie en interpretatie: in groep samenleven  ergernissen 

(wanneer? waarom?)  hiermee werken binnen TG  

 

Conclusies uit het werk in Belmont/Henderson 

- Van ‘unemployed drifters’ naar personen met allerhande “karakterstoornissen” 

- Uitwerking van het concept ‘therapeutische gemeenschap’ 

- Werk binnen de TG 

- Familiebijeenkomsten 

o TG los vd SL: gevaarlijk (sektevorming bv)  

- Psychodrama, community meeting 

 

Enkele specifieke onderwerpen 

 

Relatie Jones – psychoanalyse 

- ambivalente gevoelens 

- 'I was in analysis with Melanie Klein during the time I was at Henderson. I used to 

have to drive through London to her house, and you remember what a core that was. 

I often had extremely bad luck driving across London ... I would be worried about 

being late, since if I was, it would be interpreted as resistance. And so often, I would 

be angry as I rang her bell, even before lying down on the couch.' 

 

Relatie Jones – ‘Northfield experiments’  

- Tom Main werd sterk beïnvloed door zijn psychoanalytisch georiënteerde collega’s 

Bion en Foulkes binnen het Northfield Military Hospital in Birmingham en bouwde dus 

eigenlijk als het ware zijn T.G. op vanuit een weldoordachte psychoanalytische basis 

 

Democratische vs. Hiërarchische TG’s (zie verder MM: TG’s)  

  Meer gemeenschappelijk dan op eerste zicht: gelijkenissen in centrale principes  

 

- Democratische:  

o 1ste generatie 

o Maxwell Jones 

 

- Hiërarchische 

o Drugvrije TG 

o 2de en 3de generatie 

 

4 Centrale principes Democratische TG (Rapoport) 

- Permissiveness:  

o residents can freely express their thoughts and emotions without any negative 

repercussions (in the sense of punishment or censure). 

o Vrij emoties en gedachten uiten 

- Democracy:  
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o all residents and staff members have equal chances and opportunities to 

participate in the organisation of the TC. 

- Communalism:  

o face to face communication and free interaction to create a feeling of sharing 

and belonging. 

o Mensen zijn een deel van het geheel en van de gemeenschap 

- Reality testing:  

o residents can be, and should be, continually confronted with their own image 

(and the consequent impact of that) as perceived by other clients and staff 

members. 

o Continue confrontatie met zichzelf 

 

4 Centrale principes drugvrije TG 

- Community:  

o living together in a group and showing responsible concern and belonging is 

the main agent for therapeutic change and social learning. 

o Mensen leven samen  

o Gemeenschap is de methode 

- Hierarchy:  

o daily activities take place in a structured setting, where people ‘act as if’ they 

have no problems and where ‘older’ residents serve as role models. 

o Iedere vorm van democratie heeft een vorm van hiërarchie en omgekeerd 

- Confrontation:  

o negative behaviour, which interferes with the community concepts, values and 

philosophy is confronted and put to limit. During confrontations in encounter 

groups all feelings can freely and openly be expressed. 

o Mensen worden geconfronteerd op wat ze doen 

- Self-help:  

o the resident is the protagonist of his own treatment process. Other group 

members can only act as facilitators 

o Bewoner is protagonist van zijn eigen leven 

 

Similarities 

- Both types are essentially democratic; the concept-based TC is applied to other 

target groups (such as prisoners) both types address somewhat different ends in the 

treatment process: the concept- based TC is designed primarily for behavioural 

change, whereas the democratic TC is essentially focused on further social 

maturation and personality change 

o Beide zijn democratisch 

o Ze schrijven mensen verantwoordelijkheden toe waar ze klaar voor zijn  

- social learning is the key-concept within both types 

- confrontation (originating in Synanon as ‘the game’) within concept- based TC is 

evolving towards more dialogue, stressing the importance of equal and free 

communication within both approaches 

- both types of therapeutic communities (especially within corrections) are considered 

appropriate by the prison authorities, at least for those residents who have some 

motivation to change; 
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- motivation to treatment is identified as a crucial concept, especially with regard to 

post-prison aftercare (post-prison aftercare is considered extremely important in both 

types of therapeutic communities) 

- the challenges faced by both traditions are similar and both types struggle with the 

employment of staff members, the treatment versus security dilemma and both 

approaches are challenged by recent developments in the delivery of managed care. 

 

Dingleton Hospital in Melrose, Schotland (1962-1969) 

 

‘My goal was, as already stated, to bring about a social environment for creative fulfillment by fostering 

learning as a social process.’ (Jones)  

- SOCIAAL LEREN 

o Groei en ontwikkeling bij mensen in gang steken, stimuleren  

 

Social learning  

- ‘tweerichtingscommunicatie die ontspringt vanuit een innerlijke behoefte of stress en 

die leidt tot de (open of gesloten) uitdrukking van gevoelens, waarbij cognitieve 

processen en verandering betrokken zijn.’ (Jones)  

- Even samenleven  kleine conflictjes  leren praten hierover 

o Veranderingsprocessen ontstaan vanuit interpersoonlijke communicatie: 

spreken over wat zaken met ons doen, wat het met de andere doet, …  

 Conflicten, crisissen, problemen met 

elkaar bespreken  

 Vanuit het dagelijkse leven  

o Begeleid living learning 

o Goede TH die met deze 

processen kunnen omgaan 

 

 

Belangrijke elementen van sociaal leren 

- Facilitator 

o Mensen en omgeving nodig om dit in gang te steken, te begeleiden, te 

voorzien  

- (meervoudig) leiderschap 

o Mensen met goed leiderschap en meervoudig leiderschap stimuleren 

(sektevorming tegengaan)  

- Containment: containen en afbakenen van macht  

o geen ja-knikkers; sterke mensen nodig die mee sturen  

 

 

 

 

 

 

 
ter illustratie 
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- Gezamenlijk beslissingen nemen 

o De vooruitgang binnen de ontwikkeling van een therapeutische gemeenschap; 

van beneden uit  

o De therapeutische gemeenschap ontwikkelt zich als een geheel 

- Consensus 

- Sociaal leren als proces 

o interactie is het sleutelbegrip 

o evenals luisteren, een vaardigheid die dient ontwikkeld te worden 

o proces kan belangrijker zijn dan uitkomst  

 samen zoeken naar oplossing probleem: proces = leerzaam voor 

groep 

 kracht vd groep  

 groep hanteren is complex gegeven  

- Intuïtie 

o niet enkel vanuit theoretische kaders 

o buikgevoel speelt ook een rol, vult kennis en evidence based werk aan  

- Risico 

o wordt niet altijd geapprecieerd: huidige SL heel gecontroleerd  

o ook nodig; in ontwikkeling, opvoeding  

- Belang van de sociale omgeving 

o Holistische orthopedagogiek 

 Zo open en verbonden mogelijk  

o Open systeem 

o ‘Such systems, often called closed systems are hierarchical and are the antithesis of 

holism. What the world seems to lack are open or democratic systems where 

everyone belongs and has a say in the social organization and decision-making 

process of the total organization.’ 
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Het holistisch paradigma van het postmoderne opvoeden  

 

Verbinden van verschillende paradigma’s die naast elkaar bestaan  

- Verenigen van zaken die moeilijk zijn om te verbinden  

- Betekent niet alles verenigbaar maken, naar één kant schuiven  

- Integratief denken (paradigma’s niet in elkaar schuiven, maar naast elkaar laten 

bestaan in een model)  

- Holistisch: nieuwe manier van kijken naar orthopedagogie: niet binair denken over 

paradigma’s 

- Paradigma: evolutie van denken met dominant kader van kijken naar realiteit  

 

4 paradigma’s 

- existentieel fenomenologisch 

- empirisch analytisch 

- kritisch dialectisch materialistisch 

- holistisch  

 eerste 3 verbinden zich in holistisch paradigma (niet als oppositie van elkaar, 

maar geïntegreerd in holistisch model)  

- inzicht hebben in betekenis paradigma’s, theoretische vragen kunnen beantwoorden (adhv 

voorbeeld: link met theorie)  

 

1. Existentieel fenomenologisch paradigma 

 

- De mens als verhaal in zijn volle bestaan/existentie  

o Opvoedkundige situatie in zijn geheel bestuderen, mens als geheel 

beschouwen  

o vb. Ter Horst (lessen pioniers): kijken naar mens in dagdagelijks leven: de 

grondvormen (samen dingen doen, beleven, …)  

 mens leren kennen in zijn bestaan/existentie 

 belang om hier in relatie te gaan met persoon; orthopedagogie 

besteedt hier aandacht voor: mens in volle bestaan naar voor laten 

komen  

- Ideeën:  

o Narratieven van CL zelf  

o Kwalitatief onderzoek, participatief actie-onderzoek (actie bij 

cliënten/participanten: leefwereld CL meenemen)  

o Psycho-analyse: onbewuste speelt mee een rol  

- Leidend principe:  

o Werkelijkheid kun je niet zomaar kennen, je kunt ze interpreteren door 

diepgaand te kijken naar fenomenen 

o “we zien niet de volledige werkelijkheid, we proberen de werkelijkheid te 

interpreteren, we moeten voorbij eerste werkelijkheid kijken”  

o Voorbij eerste klachten/symptomen kijken; fenomenologisch kijken  

 Grondig gesprek/observatie: wie is persoon, in welke context? Mee in 

verhaal vd mens gaan, waar het om gaat: hoe staat die persoon in zijn 

existentie, in zijn geheel?  

o Kijken wat er achter gedrag zit, interpreteren  
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 fijne beschrijving: beter begrijpen, beter interpreteren wat er aan de 

hand is (diepgaand kijken naar werkelijkheid)  

 vertrekt vanuit belevingswereld CL: wat leeft er?  

- Nadruk op verbinding  

o Gaat terug op filosofische vraag over bestaan (existentiële vraag)  

o Hoe staan mens in volle bestaan id wereld en hoe kunnen we dit begrijpen?  

o Mensen hebben keuze  moeten keuzes maken (niet altijd evident  

ethische kwesties)  verantwoordelijkheid van keuzes dragen 

  

 Bespreken van verschillende paradigma’s gaat ook over hoe we kijken naar de impact vd 

mens zelf op het bestaan  

 
 

2. Empirisch analytisch paradigma 

 

- De mens als machine die volgens een aantal gedragswetten functioneert 

o Gedrag kun je aanleren, afleren... 

o Als we de machine vd mens begrijpen, kunnen we deze besturen  

mechanistische vd mens: kunnen wetten van werking vd mens kennen  

o Vrije wil?  bestuurbaarheid vd mens  

 Deterministisch  

 Niet alle empirische analisten gaan hierin mee (nuance)  

o Nog steeds redelijk dominant paradigma  

- Reductionisme 

o Gevaar mens herleiden tot één deel/kant 

- Vergelijken en toetsen 

o Vergelijken tav gemiddelde, mediaan  zegt niets over persoon apart 

o Hypothesen vormen met als doel om te toetsen/verifiëren (evidence based) 

o Kwantitatief onderzoek  

- Psychologische stroming; experimentele psychologie; gedragstherapie/behaviorisme 

(conditionering: herprogrammering vd mens is mogelijk)  

o Ook medische visie: medicatie om mens te herstructureren  

o Evidence-based kader: bewezen methoden  

o “tegen feiten kan je geen argumenten in brengen”  

 Werkelijkheid die we waarnemen is de enige waar we mee 

werken/verder kunnen; kijken hier niet voorbij (zoals existentieel 

fenomenologisch kader dat wel doen)  

- Essentialia/deeltjes vd mens zijn allemaal te kennen  existentieel fenomenologisch: 

nooit in staat om alle delen vd mens te kennen  

 

3. Kritisch dialectisch materialistisch paradigma 

 

- Als onderzoeker sta je nooit los van de context waarin je onderzoek doet 

o Wetenschapper is niet waardevrij 

o Onderzoeker is steeds deels betrokken partij  

o Houvast/referentie bv: mensenrechtenkader  valt hierop terug, verder op 

bouwen als kritisch dialectisch onderzoeker  

o Vraag naar referentiekader  

- Focus op sociale rechtvaardigheid 
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o In wetenschap naar voorgeschoven vanwege sociale ongelijkheid 

o Kritisch denken rond ongelijkheid, invloeden van systemen op posities van 

mensen  

o Personen in kwetsbare situaties (bv: term ‘handicap’ is vervangen; deze 

ongelijkheid vd term is aangevochten)  

- We hebben een rol te vervullen om kritisch naar samenleving te kijken: de mens als 

kritische burger 

o Kritisch omdat je iets tegenin brengt tegen heersende norm  

o Strijd om sociale ongelijkheid ongedaan te maken: kracht vd mensen zelf  

- Emancipatie 

o Samen met mensen in kwetsbare posities van onderuit machtspositie 

ontwikkelen: stem in maatschappelijk debat kunnen laten gelden  

o Samen als groep hiervoor opkomen  

- Diversiteit en inclusie 

- “mensen emanciperen zichzelf niet, maar worden ook niet geëmancipeerd”  

o Contradictorisch: mensen emanciperen zichzelf uiteraard voor een stuk, maar 

leven ook in een positie waarbinnen ze zich kunnen emanciperen (met 

mensen die die positie ook mee problematiseren; mee aan de kant vd mensen 

gaan staan en met hen in interactie gaan  zo macht opbouwen)  

o Interactief dialect: beide zitten mee in interactie  

 

4. Holistisch paradigma 

 

- Orthopedagogisch kader 

o Inhoud van verschillende paradigma’s naast elkaar: vraag naar ultiem/juist 

referentiekader  bestaat dat wel?  

o Grote kaders, grote referenties bestaan niet meer: kunnen niet langer op één 

bepaald kader terugvallen  realiteit is complexer dan dat  

o Holisme probeert hier nieuw antwoord op te bieden, maar heeft daarom niet 

de ultieme waarheid, probeert wel impasse te doorbreken  

- als professional zelf oordelen: bidet holism dan antwoord op impasse of niet? 

Misschien vindt ene professional eerder aansluiting in ander paradigma  

 

“As the same thing in us are living and dead, waking and sleeping, young and old.” 

 

“The Beautiful, contemplated in its essentials, that is, in kind and not in degree, is that in which the 

many, still seen as many, becomes one” 

 

- moeilijk verhaal: abstract paradigma  

o tegenstellingen zijn oké, behoren tot geheel/verhaal van holism (kan niet 

anders)  

o probeert andere methode te vinden om moeilijk begrijpbare zaken toch te 

benaderen  

o realiteit kan heel verschillend zijn; afhankelijk van waarnemer 

 

- we zijn als mens verschillende deelpersonen: jong kind van vroeger zit ook mee in 

persoon vandaag  
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o om persoon te vatten, moeten we interacties tss alle delen vd persoon 

aanschouwen  

o om zijnswijze, bestaat te vatten: interactieve aspect mee in rekening nemen  

 

 essentialisme wordt doorbroken: kunnen geheel niet snappen door enkel de delen 

ervan te bekijken 

 

- Het geheel is meer dan de som van de delen  

o Alles is geconnecteerd, altijd in interactie met elkaar  

o Iedereen is verbonden met elkaar, de wereld… 

o Lijkt logisch; maar ook gelijktijdigheid mee in rekening nemen wordt 

complexer  

o Er is een verband tss zaken die we als mens niet kunnen vatten (soms bijna 

onmogelijk om als mens te begrijpen)  

o Als we de mens volledig in deeltjes uit elkaar zouden halen, zou je geen 

levend organisme bekomen met enkel die deeltjes terug in elkaar te zetten  

interactie tss deeltjes is ook van belang  complex systeem kan niet zomaar 

beheerst worden  mechanistisch denken 

 

“A holistic approach believes in the two propositions that the whole is more that the sum of the parts and 

that everything is connected; therefore a living organism cannot be reduced to its physical parts. The 

opposing terms sum and parts are in fact misleading, because holism is primarily concerned with the 

intrinsic relationship between sum and parts.” 

 

- Holistische orthopedagogiek: complex system  

o Niet in kleine deeltjes reduceren om te kunnen beheersen, maar moeten 

meebewegen, mee in interactie gaan om te proberen begrijpen wat er aan de 

hand is  

 

“In the holistic approach this question of togetherness of I and the Other, of Person and Community -  is 

described in terms of complementarity: that One and Many can be considered as two simultaneous 

sides of the same coin. This is called the principle of simultaneity: the One and the Many, alternatively 

going together are at the same time each other’s excluding aspects of reality.” 

 

- Wielemans: Principe van gelijktijdigheid/simultaneïteit:  

o Twee zaken kunnen op dezelfde moment de realiteit vormen, ook al zijn ze 

tegengesteld  

 Als twee zijden van een munt: kan steeds maar één zijde goed 

aanschouwen, toch maken beide zijden deel uit vd 

realiteit/bestaan/zijnswijze vd munt 

o Simultaneïteit van tegengestelde realiteiten/zijnswijzen  afwisselingen tss 

verschillende mogelijkheden  zorgt voor botsingen  deze tegenstellingen 

zijn net eigen aan menselijke realiteit (horen volgens het holisme erbij)  

o Integratie  

- 2 holistische stromingen 

o Post-structuralisme 

o Post-constructivisme 
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Post-structuralisme 

 

“The resulting dynamic process includes cycles of disorganization and transformation of activities, 

meanings, self-development and relations. The incomprehensible course of transformation can leave 

the individual in distress, as it denies absolute certainties.” 

  

- Dynamisch proces van cyclussen = op zich interessant  

o Komen los van algemene kennisstukken  

o Wat gebeurt er id dynamiek, id transformatie, waar er spanningen zijn?  

o Hierin meegaan, meebewegen met de realiteit  

o In desorganisatie gebeurt transformatie; hierin ontwikkelt zich nieuwe kennis 

o “door de clash van ideeën schijnt het licht”  

 Omdat we toestaan dat nieuwe/andere ideeën leven, ontstaat er 

nieuwe kennis, nieuwe creaties  

 Crisis = opportuniteit 

 

- Holisme is niet louter samennemen van alle paradigma’s en deze mengen  

o Blijven uitdagen: spanningsvelden blijven bestaan, worden niet opgelost  

o Met die spanningen verdergaan en exploreren  

 

Post-structuralisme in het holisme  

- Uiteenvallen van grote verhalen/narratieven, grote autoriteitsfiguren  

- Waarop nog bouwen? Geen vaste referentiekaders meer, grote waarheden vallen uit 

elkaar  

- Mens is id war, angstig, hebben grip op samenleving/groot geheel verloren, “alles is 

relatief’ 

- Post-moderne verhaal dwingt wetenschap op om te gaan zoeken naar alternatieven  

o Zegt dat groot verhaal uit elkaar valt, mens verstaat niet meer wat er allemaal 

id wereld gebeurt 

- Vrij negatieve kijk (of diep realistische): individu in moeilijkheden, die vastzit in 

structuren  

- Zekerheden weg, absolute geloof in de mens is weg 

 

“An important incentive to postmodernism was initiated in Europe and especially in France. It was 

explicitly influenced by Nietzsche, Rousseau, Marx, the Critical Theory, the Frankfurt School, and 

Sartre’s pessimism.  It reacted against the Kantian categorical imperative, Hegel and existentialism, and 

embraced Nietzsche’s anarchism, irrationalism, nihilism, skepticism and relativism.”   

 

- Wat moeten we met negatieve visie van post-structuralistisch pessimisme, nihilisme, 

relativisme, scepticisme, …,?  

o Nietzsche: er is niet zoiets als een alles verklarend verhaal (“God is dood”) 

 Grote autoriteiten worden in vraag gesteld 

o Rousseau: mensen worden goed geboren, maar krijgen slechte invloeden van 

context  we moeten terug naar natuur 

 Tegenkanting tegen schoolsysteem (vrijheid voor groei en 

ontwikkeling)  

o Marx: kapitalisme 

 Sociale structuur als vastzettend, overheersend gegeven moet weg 
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o Kritische theorie: bestaande structuren in vraag stellen, maatschappij kritisch 

bekijken 

 Kan leiden tot cynisme, anarchisme, negativisme  

 Maar ook tot actie (verandering)  

 Kunnen uitwegen zoeken voor verstikkende structuren  

o Sartre: we moeten ons leven zelf maken 

 er is geen 1 doel, maar anderen duwen ons in een bepaald doel  

mensen moeten keuzes maken en zin van leven zelf maken  

o Kant’s categorisch imperatief 

 norm die voor iedereen van toepassing is  

o illustratie: film ‘Clockwork Orange’ = post-strucuralistisch beeld  

 donker aspect: mens van nature slecht, slechte van systeem (bv: 

behandeling zonder ethische kwestie)  

 subject onderheven aan structuren/regime zoals 

gevangenis/psychiatrie  

 irrationele, nihilistische  daders worden slachtoffers aan einde vd 

film  

 

M. Foucault 

- De geschiedenis als genealogie:  

o hoe zijn we altijd gedisciplineerd, genormaliseerd in de geschiedenis 

o niet kijken naar gewone geschiedkundige tijdlijn maar manier van 

onderzoeken waarbij in geschiedenis wordt teruggekeken naar de toen 

heersende machtslijn  

o hoe is geschiedenis te begrijpen met bril van machtslijnen die toen dominant 

waren  

o hoe systemen vormgeven aan dominante machtslijnen  

- gaat na wie op een bepaald moment de macht heeft om het dominante discours te 

bepalen (institutioneel bekeken)  

o als orthopedagogen die bezig zijn met menswetenschappen is het 

begrijpen/kennen van ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld institutionele 

zorg, beleidslijnen, jeugdhulpverlening, jeugdrecht, psychiatrie… van belang 

om het hier en nu te begrijpen  

- De poststructuralistische reactie tegen personalisme en existentialisme 

o Structuren hebben leven op zich  

o Ook inzien voor instituten die illusie wekken dat ze voor vrijheid staan (school)  

o Psychiatrie, justitie zijn systemen die dominant systeem bevestigen  

o Structuren zetten mensen vast: subject is onderhevig aan structuren (volgt 

vaststaande structuren, moeilijk om hier los van te kunnen staan) 

o Existentialisme/keuzevrijheid is relatief ( Sartre)  

- Het einde van het subject 

o Is niet vrij, allerlei systemen sturen ons als maatschappij  

- De school als onvermijdelijke institutie van macht 

o Moeten kritisch zijn voor deze systemen en ze aanvallen  mogelijkheid 

creëren om maatschappij anders vorm te geven  

- De leerkracht als onvermijdelijk nodig 
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G. Bataille 

 

“The I tries to escape from the field of continuity by means of rationally controlling the world, but 

this is an illusion as the I will inevitably dissolve into the continuity of the formless mass, as it has to 

surrender itself to the game of coincidence.” 

 

“Bataille confronts the dark side of life and includes the desolate, lonely and despised man  

in an angle of incidence. ” 

 

- “filosofie van het kwaad”  

- Donkere zijde vh menselijk bestaan (dood, geweld, kwade; inherent menselijk)  

wekt bij veel mensen weerstand op  

- Het is een illusie om controle te proberen te werven over dingen die inherent zijn aan 

de natuur en het menselijke 

- Één ding is zeker: dat we allemaal doodgaan; mensen proberen hieraan te 

ontsnappen door heel gecontroleerd te leven; laat men enkel meer op die dood 

afstevenen  

- Natuur speelt met de dood; normaliteit binnen natuur  mens kan er niet mee om, 

proberen hier onderuit te geraken  

o Desolate, eenzame, verworpen mens  

o Elke mens heeft ‘slechte’, donkere kanten: inherent aan de mens; hiermee ih 

reine zijn; beter mee omgaan  

 

Post-constructivisme 

- Post-structuralisme: hopeloosheid (kritische kijk) kan vervallen in louter negativisme 

en nihilisme  antwoord/reactie: post-constructivisme  

o Constructivisme is mogelijk  

o Er is hoop: ordening mogelijk  

o Hoe construeren mensen de wereld 

o Subject geeft werkelijkheid vorm  

o Hoe creëren mensen realiteit?  

 Bv: Chomsky: mensen staan mee in voor bouwen van hun realiteit 

 Piaget: we leren door assimilatie, te accommoderen; we nemen op wat 

we meemaken, herhalen, maken aanpassingen (shaping): bouwen 

verder op wat we kennen  

 Vygotksy: wij zijn zelf in staat om onze opvoeding vorm te geven (zone 

van naaste ontwikkeling)  

 

“Postmodern actively interpret new experiences and transform their prior knowledge. constructivism 

does not focus on the external reality but on how individuals construct in their mind their reality” 

 

J. Bruner 

- The process of education 

- Piaget, Vigotsky 

- Constructivisme: Het proces van opvoeden is een actief gebeuren waarbij nieuwe 

ideeën op basis van huidige en vroegere geconstrueerd worden 

o Leren is niet passief 

o Wordt mee gestuurd door subject zelf 
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o Actief: leren obv dingen die we reeds kennen  

- Leren als resultaat van een persoonlijke interpretatie van de wereld, het verstand 

ordent intern de uiterlijke wereld 

o Gaan obv wat we al kennen de wereld rondom ons persoonlijk interpreteren 

 afhankelijk van elk individu anders, maken vd wereld rondom ons wat we 

denken/willen/interpreteren  

o Maakbaarheid vd wereld vh subject ( Foucault: subject staat vast door 

structuren rondom hem)  

 

J. Krishnamurti 

- Holisme en zelfverdieping 

- Psychologische mutatie zonder leerkracht, opvoeder, ideologie of religie 

o Zonder begeleidend kader ook psychologische mutatie 

- Zichzelf verstaan en niet het onderricht op zichzelf telt 

o Zoektocht naar het verstaan van zichzelf: gebalanceerde individuen (mind 

fullness, meditatie) 

- Onderzoek naar eigen denken en gedrag 

o Oosterse invloed  

o Metapositie tav het zelf 

o Verder dan cognitieve rationaliteit zoals kennis en vaardigheden  

o Anders soort leren (staat soms nog al haaks op westers rationalisme; focus op 

wetenschap/kennis)  

 

J. Miller 

- Jung 

o architypes/persoonlijkheidstypes in mensen aanwezig 

o collectief onbewuste aanwezig in culturen (niet te kennen via cognitief 

apparaat) 

- Maslov 

o Behoeftepiramide: zelf actualisatie staat voorop 

o Voorbij cognitieve leren (meer over in reine zijn met jezelf; oosterse visie)  

- Bohm 

o Enkel door samenzijn leren mensen 

o uitwisseling en interactie  leereffect  

- Systemisch en transformatief in tegenstelling tot transmissie 

- Spiritueel, affectief, moreel en intellectueel 

o Er bestaat een vorm van leren voorbij het cognitieve aspect  

- Inter- en transdisciplinair  

o Overstijgt klassieke disciplines  

 

Shank  

“The postconstructivist is postmodern in realizing that there are many paths of inquiry, but unlike the 

constructivist the postconstructivist does not hold that we impose the order we seek by following many 

paths. The model of the postconstrucivist follows among semiotic lines, where the inquirer realizes that 

experiences are signs of order and understanding and meaning (…). The model for the 

postconstructivist is that of a detective, treating experiences as clues and omens and symptoms of and 

order that represents a rich and complicated reality that we can only understand within a process of 

participation as part of the reality itself.  
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By developing new technologies and new tools, we can help students no just make meaning 

outofajumble of data, but to look at their experiences in a participatory way and to combine and test 

patterns and clues, and to derive consequences from these clues and patterns, and to push forward 

with new and unique insights. I felt that this was the intended mission of constructivism in the first place, 

but it cannot achieve that mission unless it gives up the notion that the order it seeks is simply imposed 

by the subjectivity of the inquirer.” 

 

o Constructivisme: focus op zelf vormgeven  

o Post-constructivisme: door (inter)actie component zal individu nieuwe dingen 

zelf ontdekken  

 Learning by doing 

 Door actief aan de slag te gaan, kunnen we realiteit begrijpen, 

interpreteren en zelfs vormgeven  

 Door interactie met materiaal in groep; komen mensen tot leereffecten  
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Psychotrauma  

 

Oorsprong  

 

Oorlogssituaties  

- “soldier’s heart”, “oorlogsnostalgie”, “shell shock”, …  

- 3.000 jaar geleden al (Egyptische, Romeinse en Griekse strijders) 

- WOI (1914-18) en II (1940-45) 

- Veteranen Vietnam (jaren ’70); PTSS 

 

Mensbeeld  

- Van bedenkelijke conditie  universele conditie 

o Vroeger: wantrouwen (‘soldaten willen niet terugkeren naar front)  

o Vandaag: onvermijdelijkheid van trauma & onschuld van slachtoffers (lijden 

wordt niet langer in vraag gesteld)  

- Potentieel traumatische gebeurtenis (PTG)  

o Actueel of bedreigend  

 Voorbeelden: 

 Verkeersongeval, natuurramp, brand, technologische ramp…  

 Seksueel of fysieke mishandeling, huiselijk of 

gendergerelateerd geweld…  

 Oorlog, terrorisme, politiek geweld, 

mensenrechtenschendingen…  

o Gradaties in aard PTG  

 Directe confrontatie met PTG 

 Getuige zijn van een PTG 

 Vernemen dat PTG naaste trof (intergenerationeel trauma bv)  

 Herhaalde of extreme blootstelling aan aversieve details van een PTG 

(secundair trauma)  

o Types  

 Type I: ‘single blow’ = eenmalige en acute confrontatie 

 Type II: herhaalde en langdurige confrontatie met PTG’s (episodische 

en chronische stress)  

 

Stressreacties  

 

‘Potentieel’: stressreacties  

- Niet objectieve gebeurtenis op zichzelf, maar cognitieve en emotionele waardering 

ván gebeurtenis bepaalt de impact & aard vd stressreacties 

- Waardering is afhankelijk van:  

o Gebeurtenis-gerelateerde factoren  

 Proximiteit, duur, levensbedreigend karakter…  

o Individuele factoren  

 Temperament, stressregulatiesysteem, genetische predispositie, 

voorgeschiedenis, zingeving, coping, …  

o Contextuele factoren  

 Sociale steun, toegang tot hulp, culturele praktijken, juridisch systeem, 

leefomgeving, …  
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 Grote meerderheid: algemene, structurele hulp  minderheid: 

gespecialiseerde hulp  10% blijvende impact 

 

‘Eustress’ & ‘Distress’  

- Stress als onvermijdbare consequentie van het leven  

- Criterium: optimale dosis stress  

 Stress = normale reactie op abnormale omstandigheden  

 

 
- Eustress: 

o Matige psychologische stress die wordt ervaren 

o Wordt geïnterpreteerd als gunstig voor diegene die het ervaart  

o Betere aandacht, concentratie en prestatie  

o Versterkend in het omgaan met latere PTG  

- Distress:  

o Extreem veel psychologische stress wordt ervaren 

o Sluiten niet aan bij mogelijkheden om welzijn te bewaren 

o Wordt geïnterpreteerd als schadelijk voor diegene die het ervaart 

o Nefaste consequentie 

 

Gradaties in stressreacties  

- Normale stressreacties 

o Doorgaans éénmalige, discrete PTG 

o Herinneringen, emotionaliteit, gespannenheid, verlies realiteitszin, … 

o Korte duur: enkele weken, nadien volledig herstel 

- Acute stressstoornis 

o Doorgaans meer chronische en levensbedreigende PTG 

o Paniekreacties, geestelijke verwarring, dissociatie, slapeloosheid, achterdocht 

o Duur: min. twee dagen en max. vier weken, treedt op binnen vier weken na 

PTG 

- Post-traumatische Stress Stoornis (PTSS) 

o Ontwikkelt zich op LT  

o Ongecompliceerde PTSS (infra)  

o Comorbide PTSS: comorbiditeit met andere psychiatrische aandoening 

o Complexe PTSS: langdurige en herhaalde blootstelling aan PTG 

 

Diagnostiek  

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)  

- Voor het eerst in DSM-III (jaren ’80)  



45 
 

- DSM IV: angststoornissen  

- DSM V: trauma- en stressgerelateerde stoornissen  

 

 
 

Post-traumatische stressstoornis (PTSS)  

- Intrusie (B-criterium)  

- Vermijding (C-criterium)  

- Negatieve cognities en stemming (D-criterium)  

- Arousal en reactiviteit (E-criterium)  

 

 Heel veel verschillende manieren om PTSS-diagnose te bekomen  

o Dezelfde diagnose maar opvallend verschillende symptoompresentaties  

o Amorfe karakter van classificatie (geen duidelijke structuur)  

 

DSM V:  

- A-criterium: ‘blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, of ernstige verwonding of 

seksueel geweld op een (of meer) van de volgende manieren’ 

o 1. Zelf ondergaan van de psychotraumatische gebeurtenis(sen). 

o 2. Persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen 

overkwam(en). 

o 3. Vernemen dat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) een naast familielid of 

goede vriend(in) is (zijn) overkomen. Bij een feitelijke of dreigende dood van een 

familielid of virend(in), moet (en de gebeurtenis(sen) gewelddadig van karakter zijn of 

een ongeval betreffen. 

o 4. Ondergaan van herhaaldelijke of extreme blootstelling aan de afschuwwekkende 

details van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) zoals bij hulpverleners die 

stoffelijke resten moeten verzamelen; politieagenten die herhaaldelijk worden 

geconfronteerd met de details van kindermisbruik). 

NB Criterium A4 is niet van toepassing op blootstelling via elektronische media, 

televisie, films of foto's, tenzij deze blootstelling werkgerelateerd is. 

 

- B-criterium: onvrijwillige, intrusieve pijnlijke herinneringen aan de psychotraumatische 

gebeurtenis 

o De aanwezigheid van een (of meer) van de volgende intrusieve symptomen die 

samenhangen met de psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die zijn begonnen 

nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden: 

 1. Recidiverende, onvrijwillige en intrusieve pijnlijke herinneringen aan de 

gebeurtenis.” 

NB: Bij kinderen die ouder zijn dan 6 jaar kan er sprake zijn repetitief spel 

waarin thema's of aspecten van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) tot 

uiting worden gebracht. 
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 2. Recidiverende onaangename dromen waarin de inhoud en/of het affect van 

de droom samenhangt met de psychotraumatische gebeurtenis(sen). 

NB: Bij kinderen kan er sprake zijn van beangstigende dromen zonder 

herkenbare inhoud. 

 3. Dissociatieve reacties (zoals flashbacks) waarbij de betrokkene het gevoel 

heeft of handelt alsof de psychotraumatische gebeurtenis(sen) opnieuw 

plaatsvindt(en). (Dergelijke reacties kunnen zich op een continuüm bevinden, 

waarbij de extreemste uiting de vorm kan hebben van een volledig gebrek 

aan besef van de actuele omgeving). 

NB: Bij kinderen kan het voorkomen dat ze de psychotraumatische 

gebeurtenis(sen) naspelen. 

 4. Intense of langdurige psychische lijdensdruk bij blootstelling aan interne of 

externe prikkels die een aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) 

symboliseren of erop lijken. 

 5. Duidelijke fysiologische reacties op interne of externe prikkels die een 

aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop 

lijken.  

 

- C-criterium: de vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens of vermijding 

van externe aspecten die doen denken aan de psychotraumatische gebeurtenis 

o Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de 

psychotraumatische gebeurtenis(sen) die begon nadat de psychotraumatische 

gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit één van de beide 

volgende kenmerken: 

 1. Vermijding of pogingen tot vermijding van pijnlijke 

herinneringen, gedachten of gevoelens over, of sterk samenhangend met 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen). 

 2. Vermijding of pogingen tot vermijding van externe aspecten die aan 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen) herinneren (mensen, plaatsen, 

gesprekken, activiteiten, voorwerpen, situaties) die pijnlijke herinneringen, 

gedachten of gevoelens oproepen over, of sterk samenhangend met, 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen). 

 

- D-criterium: negatieve verandering in cognities en stemming (emotie) 

o Negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verergerd 

nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals 

blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 

 1. Onvermogen om zich een belangrijk aspect van de psychotraumatische 

gebeurtenis(sen) te herinneren (gewoonlijk door dissociatieve amnesie en 

niet door andere factoren, zoals hoofdletsel, of alcohol- of drugsgebruik) 

 2. Persisterende en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen 

over zichzelf, anderen of de wereld (bijvoorbeeld "Ik ben slecht", " Je kunt 

niemand vertrouwen", " De wereld is door en door gevaarlijk", "Mijn hele 

zenuwstelsel is voor altijd verwoest"). 

 3. Persisterende, vertekende cognities over de oorzaak of gevolgen van 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen), die ertoe leiden dat de betrokkene 

zichzelf of anderen er de schuld van geeft. 

 4. Persisterende negatieve gemoedstoestand (bijvoorbeeld angst, afschuw, 

boosheid, schuldgevoelens of schaamte). 

 5. Duidelijk verminderde belangstelling voor, of deelname aan belangrijke 

activiteiten. 

 6. Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen. 
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 7. Perststerend onvermogen om positieve emoties te ervaren (zoals 

onvermogen om geluk, voldoending of liefdevolle gevoelens te ervaren). 

 

- E-criterium: duidelijke verandering in arousal en reactiviteit (gedrag) 

o Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit, gerelateerd aan 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verslechterd nadat 

de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt 

uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 

 1. Prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen (met weinig of geen 

aanleiding), gewoonlijk tot uiting komend in verbale of fysieke agressie jegens 

mensen of voorwerpen. 

 2. Roekeloos of zelfdestructief gedrag. 

 3. Hypervigilantie. 

 4. Overdreven schrikreacties. 

 5. Concentratieproblemen. 

 6. Verstoring van de slaap (zoals moeite met in- of doorslapen of onrustige 

slaap). 

 

- F. Duur van de stoornis (combinatie symptomen criteria B, C, D en E) is langer dan één 

maand. 

 

- G. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of 

beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. 

 

- H. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel 

(zoals medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening. 

 

Prevalentie  

- Figuren en cijfers sterk afhankelijk van o.a. meetmoment, diagnostische criteria, 

meetinstrument, populatie…  

- Grote grijze zone  

o Veel SO’s misbruik, verwaarlozing en geweld in anonimiteit 

o aantal SO’s massagebeurtenissen vaak ongedocumenteerd  

o cijfers/figuren = onderschatting vd realiteit  

o  ook over-diagnostisering: continuüm normale – acute – chronische – 

klinisch significante stressreacties  

- Gemiddeld helft van alle mensen ervaren PTG  life-time prevalentie van PTSS is 

slechts 8%  

o Meer vrouwen dan mannen  

o Risicogroepen: HV’ers, militairen, medisch personeel, politie, burgers in 

conflictsituaties, …  

o Epidemiologische studies mbt PTSS bij kinderen en jongeren is beperkt  

 Niet iedereen die geconfronteerd wordt met PTG ontwikkelt ook significante 

stressreacties  

 Niet alle personen die PTG meemaakten hebben nood aan klinische 

psychotrauma interventie  

 

Kinderen 

PTSS bij kinderen en jongeren  

- Minder onderzocht/gedocumenteerd  
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- Kwetsbaarheid voor bedreigingen  ontwikkeling onder druk:  

o Basisvertrouwen en -veiligheid in relaties  

o Emotieregulering 

o Mentaliseren, reflecteren en kennen innerlijke belevingswereld 

o Identiteitsontwikkeling  

o Stagnatie/verstoring van ontwikkeling 

o …  

 Complex beeld: emotionele, relationele en gedragsmoeilijkheden  

 

- Geen ‘standaardreacties’, vaak meer gedragsmatige reacties:  

o Traumatisch spel, angstdromen, concentratieproblemen, slaapproblemen, 

zindelijkheidsproblemen, somatische klachten, aandacht zoeken, 

eetstoornissen, angstreacties, …  

- Afhankelijk van zorg- en steunfiguren in hun reactie en voor bekomen van hulp + ook 

en voornamelijk in relatie tot zorg- en steunfiguren komen reacties tot uiting  

- Vaak langdurige impact, tot in volwassenheid  

 ‘it should be recognized that most traumatized children do not officially qualify as 

having PTSD’ 

 

Ontwikkelingsspecifieke stressreacties  

 

0-5 jaar Lagere school Adolescentie 

Regressief gedrag  

Algemene angst 

Verhoogde scheidingsangst 

Somatische verschijnselen 

Traumatisch spel 

… 

Regressief gedrag 

Hyperactiviteit 

Zelf-destructief gedrag 

Oppositioneel, risico-gedrag 

Verminderde schoolprestaties 

…  

Verlies van interesse 

Oppositioneel gedrag 

Teruggetrokken 

Slaapstoornissen 

Suïcidaal gedrag 

… 

 

Interventie 

 

Algemene doelstelling klinische interventies: reducerend symptoomfrequentie en -

intensiteit  

o Herbeleving en controle verkrijgen over gebeurtenissen, geassocieerde 

gedachten, emoties en herinneringen  

o Confrontatie, geleidelijke desensitisatie (gewenning aan triggers)  

 

Verschillende klinische interventies  

- Farmacotherapie  

o Gebruik van psychofarmaca (bv: selectieve serotonine-heropname remmer)  

 

- Psychotherapie  

o Gebruik van psychologische therapieën  

 Cognitieve gedragstherapie 

 Trauma begrijpen, perspectief veranderen  

 Helpen angstreacties te managen, hanteerbaar maken  

 Meest onderzocht, meeste evidentie voor 
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 Narrative exposure therapy  

 Ervaringen verwoorden, externaliseren en controleren  

 Herhaaldelijk en steeds verdergaande confrontaties met 

herinneringen aan de traumatische ervaring (imaginaire 

exposure)  

 In vivo exposure: met situaties die angst uitlokken  

 Eye Movement Densitization & Reprocessing (EMDR) 

 Stimuleert snelle oogbeweging REM  

 Induceert neurobiologische mechanismen die de activatie vd 

niet-verwerkte herinneringen vergemakkelijken  

 Snel en effectieve behandeling (wetenschappelijk)  

 Non-verbale methodieken  

 Popjes, leesboeken, drama-, bewegings-, tekentherapie…  

 

Kanttekeningen bij klinische psychotherapeutische interventies  

- Weinig onderschei obv intensiteit en duur stressreactie 

o Pathologiseren normale stressreacties tgv PTG  

o Ondermijnen zelfhulpprocessen, informele steun en natuurlijke veerkracht  

- Blootstelling aan stressvolle triggers en emoties is potentieel schadelijk  

- Negeren verschillende copingstrategieën (vergeten, vermijden)  

- Beperkte bruikbaarheid bij kinderen, anderstaligen, …  

- Weinig sensitief voor diverse culturele referentiekaders  

- Gelimiteerde empirische steun voor bepaalde interventies  

 

Orthopedagogisch perspectief 

 

Kenmerken biomedisch/biopsychologisch model  

- Intrapersoonlijke biologische en psychologische factoren en processen  

- Deficieten, pathologie, traumatologie 

- Identificatie en diagnostisering (PTSS) 

- Verlichting van stress-symptomen dmv psychotherapie of psychofarmacologie  

- PTG  PTSS  

 

Orthopedagogische kritieken op biomedisch/biopsychologisch model:  

- Geen aandacht voor beïnvloedende factoren  

- Individuele, relationele en contextuele factoren beïnvloeden of PTG weldegelijk  

PTSS uitlokt  

o Risicofactoren en/of protectieve factoren  

- Individualiserende benadering 

o Focus op intrapersoonlijke factoren en processen 

o Onderschatting impact op het collectieve welzijn 

→ Systemische benadering 

- Universalistische benadering 

o Focus op Westerse ideeën en concepten  

o Onderschatting context-specifieke reacties en uitingsvormen stress 

→ Cultureel-sensitieve benadering 

- Pathologiserende benadering 
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o Focus op deficit, problemen, pathologie, lijden en zwakte 

o Onderschatting inspanningen, krachten, capaciteiten, sterktes en hulpbronnen 

→ Strengths-based benadering 

- Reductionistische benadering 

o Focus op trauma 

o Onderschatting complexiteit van de realteit 

→ Integratieve benadering 

 

Veerkracht versterkend werken  

- Individueel niveau:  

o Genetisch, neurologisch, biologisch en psychologisch  

 Copingmechanismen, probleemoplossend vermogen, zingeving, 

zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen… 

- Microniveau:  

o Primaire sociale netwerken  

 Hechtingsrelaties, informele steun, positieve interpersoonlijke 

interacties, …  

- Mesoniveau:  

o Instituten en bredere sociale netwerken  

 Toegang tot HV, sociale cohesie en steun, sociale inclusie en 

participatie, …  

- Macroniveau:  

o Structurele factoren en dynamieken 

 Cultuur, spiritualiteit, juridische aspecten, economische situatie, 

gezondheidsbeleid, …  

 Verbindend met zichzelf, met anderen en de wereld  

 

Trauma-informed care: relationele benadering (voorbeeld uit orthopedagogische praktijk) 

- Volgens 5 principes 

o Veiligheid 

 Fysieke veiligheid: veilige en niet-bedreigende leef, werk en leeromgeving  

 Emotionele veiligheid: creëren van veilige en inclusieve milieus; transparantie 

ivm rollen, verantwoordelijkheden, verwachtingen, grenzen; vermijden 

triggers; creëren van ‘safe spaces’ waarin iemand zich kan uitdrukken en 

gedragenheid vindt; duidelijke communicatie  

o Bewustzijn 

 Begrijpen van reacties op PTG  

 Kennis over trauma in team en organisatie 

 Psycho-educatie voorzien: helpen herkennen van situaties die moeilijkheden 

uitlokken en hoe daarop te anticiperen/daarin te ageren   

o Controle 

 Creëren mogelijkheden om controle te ervaren: zelf bepalen wat gedeeld 

wordt, eigen tempo bepalen, …  

 Ondersteunen emotieregulatie, 

 Herkennen en aanpakken van triggers en signalen van stress 

 Stimuleren van beslissingsname  

o Capaciteit 

 Focus op de persoon achter de hulpvraag 
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 Erkennen van inspanningen en strijd die mensen leveren om een leven uit te 

bouwen met een dergelijke ingrijpende ervaring 

 Stimuleren van capaciteiten en interesses: alternatief verhaal / identiteit   

 Ondersteunende omgeving rond persoon uitbouwen 

 Mogelijkheden installeren om positieve ervaringen op te doen  

o Verbinding  

 Samen zoeken naar verbinding met zichzelf  

 Stimuleren van verbinding met anderen 

 Sense of belonging & home 

 Vertrouwen 

 

Handelingsprincipes:  

- Cruciaal om de persoon-in-context te zien: erkenning, waardering (“Energy flows 

where attention goes”) 

- Bronnen van stress in omgeving erkennen en aanpakken: preventief! 

- Psychosociale ondersteuningsnoden erkennen en contextualiseren  

- Hulpbronnen in diverse systemen exploreren, versterken en aanwenden  

- Assen uitbouwen waarrond alternatieve identiteitsinvullingen en sociale rollen kunnen 

worden vormgegeven  

- Macht, machtsverhoudingen en -structuren, (wederzijdse) machteloosheid erkennen 
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Internering  

 

Hoe kun je omgaan met de spanning tussen zorg en controle? 

 

Verschillende perspectieven 

 

‘Ik probeer het vol te houden. Maar hoe langer ik hier zit, hoe minder het lukt. Dat bedoel ik met 

demotivatie. Dan mag je nog zo sterk zijn als je wil.’  

‘Als ik gewoon gestraft was, dan was ik er al lang vanaf geweest. Maar langs de ander kant denk ik 

ook dat als ik niet geïnterneerd was geweest en ik was bezig met gebruiken dan had ik misschien al 

aan de afgrond gelegen met mijn druggebruik. Dus langs de andere kant ben ik er wel mee geholpen 

met die internering.’ 

 Verschillende, tegenovergestelde visie: kantelmoment id positieve zin  

breekpunt (spanning) 

 Perspectief: de maatschappij beschermen door gevaarlijke personen af te 

zonderen  ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen  

 Internering: mensen die weinig toekomstperspectief hebben/zien  

 Dubbel verhaal: afhankelijk van waar nadruk op gelegd wordt (als 

HV’er of maatschappij)  

 

Wetgeving (achtergrondinfo)  

- Wetten van 9 april 1930 en 1 juli 1964 

- Wet van 21 april 2007 

- Wet van 5 mei 2014, gewijzigd door de zgn. wet potpourri III van 4 mei 2016 

("reparatiewet") 

 

Definitie internering 

- Volwassenen die feiten hebben gepleegd, maar ontoerekeningsvatbaar zijn  

o Niet in staat worden geacht hun daden te controleren = moeilijk concept: 

forensische psychiaters moeten hier oordeel over vellen  

 Geen exacte wetenschap, geen testen voor, niet zwart/wit)  

 België: duaal denken rond ontoerekeningsvatbaarheid (geen dimensie 

tss wel/niet)  

o Bijkomende moeilijkheden  

 Verstandelijke beperking 

 Psychische problemen  

 Ondersteuning; orthopedagogie komt ook aan bod  

 

- Geen straf, maar veiligheidsmaatregel  

o Komen vaak eerst in gevangenis terecht (ook al horen ze hier niet)  

o Maatregel van onbepaalde duur (9999 als symbolische einddatum in dossier) 

o 2 doelen:  

 De maatschappij beschermen  

 Ervoor zorgen dat aan de geïnterneerde persoon zorg wordt verstrekt 

die zijn toestand vereist  

 Dubbele doelstelling (spanning: controle  zorg):  
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 moeilijk om als HV positie tov geïnterneerde te 

vinden: bepaalde HV-modellen focussen vooral 

op recidivegevaar verlagen  

o !!! met oog op re-integratie id maatschappij  

 Lukt niet bij iedereen; toch verschillende processen/forensische 

zorgcircuits opgericht om hen terug naar SL te begeleiden  

 

- Forensisch psychiatrisch centrum FPC: instellingen opgericht om geïnterneerden te 

begeleiden  

o Geïnterneerden in gevangenissen hierdoor gedaald  

 

- Organisatie ~ jongeren die MOF pleegden 

 

Juridische aspecten: interne en externe rechtspositie 

- Basiswet 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden – interne rechtspositie van gedetineerden en geïnterneerden 

o Alle mogelijke rechten waar mensen beroep op kunnen doen, ook wanneer ze 

in gevangeis verblijven  

o Gezondheidszorg, continuïteit van zorg, onderwijs, participatie, …  

 

- Wetten 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het ruim van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten en houdende de oprichting van de 

strafuitvoeringsrechtbanken – externe rechtspositie van gedetineerden met uitsluiting 

van geïnterneerden 

o Voor geïnterneerden: omschreven in interneringswet  

o Mbt verlaten van instelling/gevangenis, relatie met SL  

o vb: transitiehuizen  

 

- Wet van 5 mei 2014 (en ‘reparatiewet’ van 4 mei 2016) vanaf 1 oktober 2016 

 

Toepassingsgebied: wanneer kun je geïnterneerd worden?  

 

2016: belangrijke toev.: moet misdaad/ 

wanbedrijf zijn waarbij fys/psych 

integriteit van derden aangetast w. 

+  

Psychiatrische of persoonlijkh. probl., 

verst. beperking, …  

+ 

Recidivegevaar            

     

          Internering 

 
5 wettelijke vastgestelde vragen aan de deskundige 

1. Geestesstoornis?  

 toerekeningsvatbaarheid persoon in kwestie 
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2. Mogelijk oorzakelijk verband? 

 tss geestestoestand en gepleegde feiten?  

3. Gevaar van opnieuw plegen van gelijkaardige feiten?  

 recidivegevaar wordt bevraagd 

 risicotaxatie (oordelen over risico om feiten te plegen; klinisch, gestructureerd, 

combinatie, evaluatie)  

4. Mogelijke begeleiding en behandeling? 

 zijn er behandelingsmogelijkheden voor persoon in kwestie?  

5. Noodzaak gespecialiseerde behandeling of begeleiding (seksuele 

delinquenten)? 

 

 Vaak geen rechtlijnige antwoorden, tegenstellingen mogelijk (discussie binnen 

rechtszaken/tss experten)  

 Ingewikkeld, complex gegeven  

 Geen vaststaande oplossing of behandelingsplan, geen garantie voor 

effectiviteit behandeling 

 Verschillende perspectieven (expert, dader die ook 

slachtofferperspectief draagt)  

 Verschillende doelen  

 

Juridische aspecten: Conclusies 

- “Nieuwe” wet van kracht op 1 oktober 2016 

- Inhoudelijke wijzigingen: 

o “grotere interneringsdrempel” (feiten met zekere zwaarwichtigheid) – maar wat 

met zij die nog onder het “oude” stelsel vallen? 

o opnieuw invoering van internering van veroordeelden 

 veroordeelden in gevangenissen kunnen nog een 

interneringsmaatregel toegedragen krijgen wanneer hun eigenlijke 

straf ten einde loopt (soort stok achter de deur voor justitie om 

personen met hoog recidivegevaar toch nog een maatregel te kunnen 

geven en zo niet in de maatschappij te laten terugkeren) + 

psychiatrische problemen kunnen later ook nog optreden  

o deskundigenonderzoek/in observatiestelling: uitvoering? 

 observatie unit; binnen gevangenis mensen observeren is onnatuurlijk, 

niet ideale omstandigheden om mensen juist te diagnosticeren 

(momenteel in BE bezig om een nieuw centrum te maken hiervoor)  

o geïnterneerden de jure niet meer in de gevangenis 

 vanuit de wet mogen geïnterneerden niet meer in gevangenis 

verblijven (gebeurt wel nog; wat met hen?)  

o personen die door nieuwe wet niet meer onder internering vallen (lichtere 

misdaden), maar wel nood hebben aan begeleiding die binnen internering 

geboden kan worden (psychiatrische problematiek)?  zal wellicht 

veroordeeld worden en ondersteuning missen  

 

 

Wat met onhandelbare geïnterneerden? 

- Onbehandelbaarheid? 

- Profiel:  
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o specifieke problematiek 

o gebrek aan perspectief 

 welke motivatie hebben mensen nog over om 

zich in te zetten voor maatschappij?  

- Wat met zij “onder het oude stelsel”? (cf. supra) 

- Mogelijkheden voor diegenen bij wie re-integratie niet mogelijk is? 

o Langverblijven inrichten voor lange verblijf/zorg?  

 

Internering 

- Uitgesproken door onderzoeksgerecht of vonnisgerecht 

- Na forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek 

o Debat hierrond de laatste tijd  criteria voor forensisch psychiaters  

- Van een persoon die lijdt aan een geestesstoornis op het ogenblik van de 

beoordeling (en dus op het moment dat de rechter de internering beveelt) 

o  “onweerstaanbare drang”: bij beoordeling wel toerekeningsvatbaar  

- In zoverre de geestesstoornis het oordeelsvermogen van de dader of de controle 

over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast 

- In zoverre er gevaar bestaat dat de dader ten gevolge van zijn geestesstoornis, 

desgevallend in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven zou 

plegen 

- Uitvoering door KBM: Kamer ter Bescherming vd Maatschappij  

o Interneringszaken  

o Duur, verblijv, doorverwijzingen, vrijheden  

o Ambulant/residentiële behandelingen  

- Dubbel doel 

o controle  zorg 

- Onbepaalde duur 

- Uitvoering op verschillende manieren 

o Internering gevangenis 

o Vrij thuis 

o Forensische psychiatrie 

o ... 

- Is niet gelijk aan gedwongen opname/collocatie 

o collocatie: vanwege gevaar voor zichzelf/anderen wanneer er nog GEEN 

feiten gepleegd zijn, beslissing vrederechter, tijdelijk  

o internering: feit gepleegd, via onderzoek mbt kwantificatie voor internering, 

onbepaalde duur  

o Gelijkenis: behandeling die opgelegd wordt zonder keuze  

- Trad in werking op 1 oktober 2016 

 

Minister Koen Geens 

“Met de komst van de Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij – de zogenaamde 

interneringskamers – krijgt de geïnterneerde een rechtspositie, zoals veroordeelden dat 

hebben. Ons land werd in het verleden al te veel veroordeeld omdat we geïnterneerden niet 

de zorg zouden geven die hen toekomt. Hier maken we komaf mee. Daarnaast maken we 

het interneringsbeleid gerichter op zij die zwaardere misdrijven hebben gepleegd. Wie een 

winkeldiefstal pleegt, hoort niet voor onbepaalde duur thuis in een inrichting.” 
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 laatste jaren: grote stappen genomen omdat we in het verleden heel vaak 

veroordeeld zijn geweest 

 

Aantal geïnterneerden in de gevangenis:  

- meer beklaagden en veroordeelden, ook meer geïnterneerden  

- meer enkelbanden  

- door uitbouw FPC’s: daling van geïnterneerden in gevangenissen  

 

Indeling risicoprofiel  

 risicoprofielen veelvoorkomend concept internering  ortho: kritisch tov mensen 

in groepen steken  

 

- Low-risk 

o Gevaar laag 

o Behandeling sterk op voorgrond 

- Medium-risk 

o Meer maatregelen nodig om veiligheid te bewaren  

o Medium afdelingen  

o Toegangscontrole  

- High-risk 

o Kleine groep  

o Gevaar, beveiliging sterk op voorgrond 

o “onbehandelbare” mensen  

 

- Profielen  

o Heel grote comorbiditeit  moeilijkheidsgraad bij behandeling 

 Het geheel is meer dan de som van de delen 

i. Moeilijk om hen in de hulpverlening te krijgen (waar moeten we die 

persoon nu helpen?) 

o Vaak: persoonlijkheidsstoornissen, middelenproblematiek, psychotische 

stoornissen, verstandelijke beperking, seksuele problematiek 

 

Controle én zorg 

- Cliënten van justitie én volksgezondheid  

o Justitie: toezicht op naleven van verschillende fasen van 

interneringsmaatregel 

o Volksgezondheid: behandeling, begeleiding en rehabilitatie (+ zorgorganisatie 

en –coördinatie 

 latrelatie HV en justitie:  

 eigen rol en functie (ondersteunen/begeleiden  maatschappij 

beschermen)  

 moeten wel veel samenwerken  

 zich ook kunnen lostrekken van elkaar op bepaalde momenten 

 

- Link met reguliere geestelijke gezondheidszorg 

o Bij voorkeur behandeld in de reguliere GGZ 

o Indien nodig binnen forensisch psychiatrisch zorgcircuit  

 bvb. In een FPC 
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 belang van uitstroom in reguliere zorg  

 gericht op re-integratie 

 

Belang van sterktegerichte benaderingen ( risicogericht) 

- Visies van bvb. McNeill & Ward 

o McNeill: verschillende vormen van rehabilitatie 

o Ward: Good Lives Model 

 Hebben (zoals iedereen) ook levensdoelen en -behoeften  recht om hierop 

verder te bouwen  

 Ondersteuning, kwaliteitsvol leven beogen (met gedachten dat men dan minder 

feiten zal plegen) 

 Orthopedagogische: minder kijken naar symptomatische (puur gedrag) maar ook 

aan betekenis voor persoon zelf; om criminele aan te kunnen pakken  

 

- Onderzoeksproject UGent, 5 tracks  

o juridische aspecten 

o procedurele rechtvaardigheid 

o desistance 

o persoonlijk herstel 

o familieleden 

 

- Sterktegerichte visie  

o Focust op ‘mentally ill’  dus hebben 

ondersteuning nodig  

o Krachten, vaardigheden, ervaringen, …  

o Willen behandeld worden als de rest van de SL  
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Villa Voortman  

 

Community based project voor ‘zorgwekkende zorgvermijders’ 

 

Inleiding 

- Dubbele diagnose: MM maar ook GES 

- Community-based meeting house 

- Niet-medische harm reduction benadering, focus op acceptatie 

- Integratie van democratische principes TG, herstel en psychoanalytische ideeën  

- 3 goede partners 

o Stad Gent 

o Vrienden van Villa Voortman vzw 

o Psychiatrisch ziekenhuis 

 

Probleemstelling 

- Laagdrempeligheid van psychiatrie is verdwenen  

o Vanwege hogere kwaliteits- en effectiviteitscriteria in gezondheidssector  

moeten hun cijfers halen  

o Snelle KT behandelingen worden verkozen boven LT behandelingen voor 

terugkomende problematieken 

- Steeds meer mensen vinden geen toegang tot de hulpverlening vanwege hun 

“moeilijke” problematiek 

o Telkens recidiveren  

o Telkens opnieuw binnen moeten komen in psychiatrie 

o Worden uitgesloten (vanwege geen behandeling voor, wegens herval, of zelf 

opgegeven vanwege moeizame weg) 

- Alternatief: Een laagdrempelig dagcentrum in de stad met community-based 

behandeling  vermaatschappelijking vd zorg 

 Ook economisch interessant (besparing; minder residentiële 

bedden)  

 Humanitair aspect: deelname in maatschappij idpv ‘wegsteken’ 

in instellingen  

 

Doelgroep  

- Mensen met ernstige, psychische problemen die tezelfdertijd verslaafd zijn aan 

il(legale) drugs (MICA)    

o Psychose 

o In combinatie met gebruik van drugs (& alcohol, medicatie)  

o Kwetsbare groep: verslavingszorg geen aanbod voor psychose & psychiatrie 

sluit recidiverend druggebruikers uit (toont nood aan ontmoetingsplaats voor 

deze groep) 

o Evolutie: criminalisering van psychisch kwetsbare mensen     

- Dubbeldiagnose als generaliserende term en specificatie van comorbiditeit  

o Artificieel concept ontstaan door strak classificatiesysteem (DSM) 

- Freud in 1930 over intoxicatie als ‘automedicatie’  

- Diverse problemen op alle levensdomeinen 

o Dakloos 

o Werkloos 
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o Slechte lichamelijke gezondheid 

o Relationeel (sociaal geïsoleerd, weinig of geen netwerk…) 

o Leven aan de rand van de maatschappij (stigmatisering) met een “slechte” 

prognose: gevangenis, suïcide… 

o Justitiële problemen (internering, gedwongen opname…) 

 Destructieve spiraal leidt tot overlast en gevaar 

o Isolatie, vereenzaming, verwaarlozing, vervreemding  

o Aanhaken of toegang krijgen tot hulpverlening verloopt problematisch (fight or 

flight) 

o Ervaring van ‘onmacht’: bij henzelf en bij de hulpverlening 

o Actieve of passieve destructie en hoog suïciderisico 

- ‘Moeilijke’, ‘lastige’, ‘zorgwekkende zorgvermijders’ met een verbintenisproblematiek 

 Herhalend mechanisme van uitsluiting !!  

 

Leidende principes 

 

Gastvrijheid en ethiek 

- Vertrekpunt is erkenning van de uitsluiting 

o Ankerpunt in voortschrijdende vlucht 

- Symptomen als antwoorden op uitsluiting (idpv reden tot uitsluiting) 

- “wat willen zij?” ipv “wat willen wij van hen?” 

- Organiseren van gastvrijheid: gastvrijheid = ethiek 

- ‘Agora’ 

o schuilplaats, passage, ontmoeting 

o ontmoeting zonder dat iets moet 

o warm huis in de stad 

 Deconstructie, verwondering, tussenruimte 

 

Empowerment en actief burgerschap 

- Belangrijk concept voor sociale inclusie 

o Doel van sociale inclusie is actief burgerschap 

- Eigen kracht en gedeelde verantwoordelijkheid 

- Mythe van onafhankelijkheid versus versterking via sociale verbanden 

o Versterken van personen en organisaties 

o Autonomie in verbondenheid met anderen 

- Zowel zorg in als zorg door de samenleving  

o Maatschappelijke context in de hulpverlening noodzakelijk  

o Zorgzaam burgerschap ipv zorg vs. autonomie 

o Burgers met rechten versus patiënten 

o Vermaatschappelijking: opdracht SL en niet enkel individuele persoon met 

problematiek 

 

Open overlegstructuur en dialoog 

- Psychiatrie met medisch model, normatieve discours en uitsluiting 

o Focus op ziekte/stoornis en reduceert tot diagnose 

o Transformatie van mens tot diagnose 

- Psychodynamische aanpak en dialoog 

o Mensen niet vol hangen met labels + terug warmte geven 
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o Verbondenheid  (herstel van vertrouwen in zorg) 

o Dynamisch karakter van de menselijke ervaring en de dialoog 

- Verwelkomende omgeving zonder verplichtingen  

- Horizontale overlegstructuur met participatie 

 

Netwerk en referenten 

- Betaalde krachten, stagairs en vrijwilligers, bezoekers: gelijkheid 

- Horizontale structuur idpv hiërarchie 

o Je ziet niet wie wie is, iedereen is gelijkwaardige partner 

- Gelijkwaardigheid met respect voor verschil 

- Vertrouwensrelatie  overdracht  

- Collectief werk, particulier parcours 

- Minder risico op interne verdeeldheid, rivaliteit… 

 

Harmreductie 

- harmreductie idpv volledige abstinentie (geen gebruik op ontmoetingsplaats) 

o verankering in ontmoetingsplaats komt boven onderliggend gebruik bewoners 

o louter focussen op gebruik staat niet gelijk aan ‘recovery’  

o persoonlijke recovery idpv klinische recovery  

- geen tucht vanuit autoriteit  

o Soms een time-out van 2/3 weken, maar nooit volledig op zwarte lijst 

o Geen “wij” vs “zij”  

o Vanuit permissieve omgeving en een tolerante houding: regel overtredend 

gedrag bespreken, zoeken naar oorzaken  

- Geen toxico’s = vb van afgrenzing met justitie 

- Geen gebruik in Villa Voortman: al een stap vooruit  

 

Samenlevingsregels 

- Minimale structuur, maximale verantwoordelijkheid 

- Rechten versus plichten 

- Maar 2 regels 

o Geen gebruik in Villa Voortman 

o Geen geweld in Villa Voortman 

 

Resultaat 

- Plek om te zijn: je bent er welkom en veilig 

- De plek om te zijn voor acceptatie en appreciatie 

- Een plek om jezelf te zijn: nieuwe identiteit weg van stigmatiserende labels 

- Artistieke producties en ‘open poort’ 

 Deuren openzetten en toneel opvoeren, thee-namiddag… 

 Ruimte creëren voor verbinding met maatschappij 

- Gradueel terug verbinding maken met wie ze zijn en met maatschappij  

 

Besluit 

- Vermaatschappelijking = push & pull 

o Push uit psychiatrie/reguliere voorzieningen 

o Pull vanuit gehele samenleving voor kwetsbare groepen die sociale uitsluiting 

ervaren  
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- Samenleving moet terugweg uit uitsluiting mogelijk maken 

- Villa Voortman: veilige haven met focus op ontmoeting en streven naar inclusie 

- Autonomie in communicatie 

- ‘Zorg op maat’ en ‘vraaggestuurde’ zorg 

- Niet de vraag maar dialoog stuurt de zorg 

o Ever tried. Ever failed. No Matter. Try Again. Fail again. Fail better! 
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Middelenmisbruik (MM)  
 

Overzicht van de alcohol- en drughulpverlening  

 

Organisatie, feiten en tendensen 

Wat weten we erover? Wat gebeurt er juist? Wat levert het op?  

 

Middelenmisbruik, afhankelijkheid en verslaving  

 

Verslaving  

- Controleverlies, dwangmatig gebruik van product (sterker dan jezelf)  

- Uit zich op verschillende levensdomeinen  

- Niet enkel middelen (psychoactieve stoffen) ook andere producten/stoffen/activiteiten 

- Andere activiteiten raken op de achtergrond, verlies van normaal functioneren  

- Stoppen  verslavingscyclus doorbreken (meervoudige, vicieuze cirkels)  

o Lotgenotencontact 

o Sociale omgeving (netwerk)  

o Formele HV (door OH gesteunde initiatieven)  

o Informele HV (praatgroepen met vrijwilligers, lotgenoten)  

o Breken met milieu/omgeving die verslaving voedt  

o Groot percentage doet geen beroep op HV; eigen mechanismen (zelfcontrole, 

sociaal kapitaal…) helpen om van verslaving af te geraken  

 

Oorzaken verslaving worden geplaatst in 3 M’s: Mens – Middel – Milieu: 

- Middel (verslavende drug)  

- Persoon zelf (persoonlijkheidskenmerken, genetische kwetsbaarheid…)  

- Milieu (gezin, modelling, buurt waarin men woont, ruimere beleid van maatschappij…)  

 HV moet rekening houden met alle 3  

o Continuüm van primaire preventie tem intensieve, residentiële zorg  

o Bij preventie zowel pos als neg effecten van middelen bespreken: 

preventie niet betuttelend laten overkomen; pos aspecten niet ontkennen 

 

Vicieuze cirkels van Van Dijk  

- Lichamelijk: afhankelijkheid groeit farmacologisch, tolerantie groeit ( 

ontwenningsverschijnselen zonder drug)  

- Psychisch: denkt niet zonder te kunnen  voelt zich slecht zonder 

- Sociaal: in netwerk nestelen die gebruik stimuleert  

- Cerebraal: effect op hersenen: controleverlies, beloningscentrum geactiveerd  

 Nood aan bio-, psycho-, sociaal model die aandacht besteed 

aan alle vicieuze cirkels  

 Puur fysiek/lichamelijk afkicken kan op enkele dagen, 

daarmee is verslaving niet opgelost (sociaal, psychisch 

aspect moet ook veranderen  duurt langer)  
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Middelenmisbruik (DSM IV)   

- Voldoet niet aan criteria afhankelijkheid: mildere vorm 

- verplichtingen niet meer nakomen (school, werk, thuis) 

- herhaaldelijk fysiek gevaar (onder invloed gevaarlijke situaties veroorzaken)  

- juridische problemen (politie, justitie)  nu vervangen door craving: “goesting”; 

onstilbaar verlangen naar bepaald middel (psychische afhankelijkheid)  

- blijvend gebruik desondanks relationele en sociale problemen  

 DSM IV: onderscheid verschillende concepten: misbruik  afhankelijkheid 

 

Middelenafhankelijkheid (DSM IV)  

- Tolerantie: lichaam heeft meer nodig om zelfde effect te bereiken (sterke mate 

aanwezig)  

- Herhaalde pogingen om te stoppen; mislukken (HV is vaak niet eerste poging) 

- Tijd: kopen, geld voorzien voor middel, …  

- Ontwenningsverschijnselen 

- Meer en langer dan bedoeld 

- Opgeven belangrijke activiteiten  

- Fysieke en psychische problemen  

 

DSM V: Substance use and addictive disorders  

- Onderscheid tss misbruik en afhankelijkheid is opgegeven  

- Opdeling in: milde afhankelijkheid – matige – ernstige vorm van afhankelijkheid  

o Verschil obv aantal criteria  

- DSM beperkt zich niet tot middelen, ook gedrag 

- Kijkt naar symptomen van afhankelijkheid voor afzonderlijke middelen  

 

Middelengerelateerde problemen  

- Polidruggebruik 

o Gebruiken wat aanwezig is 

o Combinatie van verschillende middelen samen 

- Relationele problemen 

o Partner, kinderen, familie (vaak dubbelleven) 

o Intergenerationele factor van verslaving doorbreken (familie, kinderen…)  

o Invloed van omgeving, sociale milieu van peers: belangrijk bij HV en herstel  

sociale vicieuze cirkel kunnen doorbreken  

- Problemen bij re-integratie in SL 

o Werkloosheid 

o Financiële problemen (geld om gebruik te bekostigen) 

o Juridische problemen (vaak via criminaliteit geld bekomen, zich in criminele 

milieus bevinden) 

- Huisvesting 

o Slecht gesteld of dakloos 

- Infectieziekten en andere lichamelijke/gezondheidsproblemen 

o Abcessen, infecties, aderverkalking…  

- Comorbiditeit 

o Vaak gaat verslaving samen met nog andere psychische problematieken 

(deze ook aanpakken)  integratieve aanpak 
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- Sociale uitsluiting 

o Groot stigma op gebruik 

- Chronisch  terugval, herval  

 Afhankelijkheid is een langdurig, complex en meervoudig probleem  

 Zorg op verschillende aspecten nodig  
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Interventiespectrum voor psychische stoornissen (naar Mrazek en Haggerty, 1994)

Vroeginterventie

  
 treatment & prevention: intervening at the right moment  

 

Stadia van verandering – motivatie  

- Precontemplation – voorbeschouwingsfase  

- Contemplation – beschouwingsfase  

- Preparation – voorbereidingsfase  

- Action – actiefase  

- Maintenance – stabilisatiefase  

 Motivatie: is een proces, moet groeien, verandering neemt tijd en gaat in 

verschillende stappen  

 

Ontstaan & organisatie drughulpverlening 

 

- Europa: sinds jaren ’60: flower power  druggebruik (heroïne, LSD, cannabis) stijgt 

 verslavingen stijgen  

o Traditionele gezondheidszorg weigerachtig tov behandeling drugverslaafden  

o  initiatieven voor drugverslaafden  

 

- VS: jaren ’50: grote maatschappelijke veroordeling 

o Werd gezien als genotzucht (hedonisme/normeloosheid)  

o Strenge sociale controle (justitie, politie)  

o HV: moet enkel zorgen voor abstinentie  

o Drugs: Synanon (soort TG)  

 Voor alcohol: al in jaren ’20 deze trend (drooglegging)  AA: jaren ’30 

 In BE: 10x meer problematische alcoholverslavingen dan drugs 

 

- Jaren ’80:  

o Grotere beschikbaarheid drugs  meer problemen rond verslaving  meer 

divers HV aanbod 

 crisisinterventiecentra, dagcentra, TG’s (en nog kleinere variant TG: 

KTP)  

o weinig sturing regering  
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 moeilijk om coherent beleid uit te stippelen met verschillende 

ministeries 

 wel enige druk op OH vanwege link met verslaving en criminaliteit  

o veel initiatieven voor specifiek druggebruikers  

 

- eind jaren ’80: drugverslaafden meer en meer in contact met de traditionele 

gezondheidszorg  

o algemene en psychiatrische ziekenhuizen, centra geestelijke 

gezondheidszorg  

o lang afwezigheid/negatieve kijk op drughulp 

 

- jaren ’90:  

o straathoekwerk (binnen sociale milieu) 

o Medisch Sociale Opvang Centra voor drughulp (MSOC): 

methadonverstrekking voor behandeling van heroïneverslaafden  

o sociale werkplaatsen: langdurig werklozen/laag opleidingsniveau 

werkervaringen aanbieden  

o drangbehandeling vanuit justitie (evt gevangenis, maar liever; aangewezen 

HV toewijzen opgelegd door rechtbank)  

 

- meer recent:  

o spuitenruil, crisiseenheden, casemanagement (opvolgen van persoonlijk 

traject), vroeg interventie, proefzorg, DBK (Drugbehandelingskamer: speciaal 

opgerichte kamer binnen rechtbank), zorghostel (schadeherstel), …  

= alternatieve afhandeling van drugdelicten  

o ter discussie: gecontroleerde heroïneverstrekking, gebruikersruimten  

veilige, gecontroleerde setting bieden voor gebruik  

 

Overzicht voornaamste betrokken actoren 

  

Algemene gezondheids- en welzijnszorg 

(regulier) 

- Ambulant 

o OCMW 

o Straathoekwerk 

o Sociale Werkplaatsen 

o Huisartsen 

o Apotheken 

o CGG 

o Mobiele teams 

o CAW 

o Wijkgezondheidscentra 

- Residentieel 

o Onthaalcentra voor daklozen 

- AZ of PAAZ  

- Crisiseenheden 

- PZ 

Gespecialiseerde drughulpverlening 

 

- Ambulant 

o Dagcentra 

o MSOC 

 

- Residentieel 

o CIC 

o KTP 

o TG 
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Een aantal vaststellingen  

- Verslaving meer en meer gezien als een chronische, recidiverende hersenziekte, 

waarvan herstel mogelijk is! 

- Complexe en langdurige problematiek, één enkele behandelepisode meestal 

onvoldoende 

- Vrij uitgebreid en gedifferentieerd (categoriaal) hulpverleningsaanbod, eerder 

lappendeken dan goed afgestemd netwerk 

- Nood aan een integraal en geïntegreerd drugbeleid 

- Nood aan meer coördinatie, samenwerking, overleg en continuïteit tussen alle 

niveaus en betrokkenen!!! 

- Harm reduction internationaal gezien dominant vanaf jaren 2000 

o Focus op veiligheid maatschappij alleen biedt geen perspectief/motivatie voor 

personen zelf  

- Toenemende focus op herstelparadigma  

o Herstel is doel: niet altijd volledige abstinentie, kan ook minder schadelijk 

gebruik als doel hebben  

o Geen tijdslimiet  

 

Onderscheiden hulpverleningsvormen  

 

Meest dominante behandelvormen met verschillende focus/nadrukken:  

- Drugvrije behandeling 

- Ontwenningsbehandeling  

 Focus meer op abstinentie 

- Substitutietherapie  

- Harm reduction  

 Harm reduction  

- Geïntegreerde behandeling 

- Re-integratie en nazorg  

 Herstel  

 

!!!  

- de duur dat iemand in behandeling blijft, is goede predictor voor hoe persoon het 

erna doet 

- verantwoordelijkheid van CL en HV’er  

- motiveren, therapeutische relatie opbouwen, motivatie stimuleren 

- volhouden van programma, uithouden van volledige behandelingsduur is van belang 

 

 

Drugvrije behandeling  

- Toepassing van psychosociale, therapeutische en pedagogische interventies i.f.v. 

abstinentie 

o Residentiële en langdurig behandeling: bv. in een therapeutische 

gemeenschap 

o Ambulante gesprekstherapie 

- Medicatie: enkel ter bestrijding ontwenningsverschijnselen (antidepressiva en 

benzodiazepines) 

- Tot op heden voornaamste behandeling voor niet-opiaatverslaafden  
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- Onderzoek  velen houden programma vol 

 

Ontwenningsbehandeling  

- Stopzetten druggebruik en mensen motiveren voor verdere behandeling 

(doorverwijzing evt)  

- Kortdurend  

- Ondersteunende medicatie  

o Effectief voor terugdringen ontwenningsverschijnselen  

- Fysieke ontwenning: enkele dagen – 2 weken  

 

Substitutiebehandeling  

- Vooral substitutietherapie  

- Meest beschikbare vorm van behandeling  

- Afbouwen of onderhoud met methadon 

o Geleidelijke afbouw mogelijk maken (met abstinentie als doel: klein 

percentage lukt dit) 

o Als onderhoudsmiddel: om schade te beperken (grootste groep) 

o Ook gevaarlijk middel: medisch opvolgen, ondersteunen, juiste dosis  

- Effecten van methadon:  

o minder gebruik, risicogedrag, criminaliteit, en overlast + langer in behandeling 

blijven  ook afhankelijkheid  

- = enkel vervangmiddel  nood aan psychosociale behandeling naast 

substitutietherapie  

 MAAR wat met verslaving op zich? 

 Kritisch: nieuwe ‘legale’ verslaving gecreëerd  

 Volksgezondheidsperspectief: ‘betere’ optie  

 Individueel bekeken: nood aan juiste, bijkomende begeleiding voor 

verslaving  

 

Harm reduction  

- Activiteiten gericht op het voorkomen of verminderen van gezondheidsproblemen of -

risico’s van druggebruik 

- Abstinentie is géén doel  

o Spuitenruil (evt. desinfecteren) 

o Vaccinatieprogramma’s (HIV, HCV) 

o Informatie- en adviseringscampagnes 

o Testen van pillen 

o Peer support/education: eerste hulp, outreach, informatie 

o Vergaand: gebruikersruimten, gecontroleerde heroïneverstrekking  

- Op plaatsen waar gebruikers zich ophouden 

- Ook in gevangenissen? 

o Moeilijk: vaak onbespreekbaar vanwege gevaar (bv: spuitenruil)  

 

Geïntegreerde behandeling  

- Omwille van de meervoudige en complexe problematiek: nood aan omvattende en 

geïntegreerde aanpak op maat 

o bv. drugverslaafde ouders, dubbele diagnose-patiënten 

- Behandeling meer succes  oog voor problemen op andere leefgebieden 
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o bv. tewerkstelling, psychische problemen, familiaal 

o bv. ouders: initiatieven waarbij kinderen mee in opname kunnen (studio’s); 

ouders die geen HV durven aanspreken vanwege angst plaatsing 

o op alle verschillende levensdomeinen  

 

Re-integratie en nazorg  

- Belangrijkste moment van het behandelingsproces (!) = consolidatie! 

o Volhouden is moeilijkste van verslaving doorbreken  nood aan duurzame 

zorgverlening, ondersteuning; in praktijk brengen 

o Tijdens HV al aan werken, opbouwen, ondersteunen  anders na 

behandeling zeer moeilijk en meer kans op herval  

- Succes afhankelijk van mate van ondersteuning + zingeving 

- Belangrijke pijlers: 

o Huisvesting 

o Tewerkstelling en beroepsopleiding (onderwijs) 

o Sociaal netwerk: familie, vrienden 

o Vrijetijdsbesteding 

- Niet zo goed uitgebouwd + weinig in geïnvesteerd in meeste landen 

- Continuïteit van zorg + opvolging!! 

- Herstel 

 

Private behandeling: volledig betaald door mensen in behandeling 

- kan werking van reguliere hulpverlening ondermijnen  

- uitsluitend voor mensen die het kunnen betalen, het kunnen permitteren  

- argument: aanvullende functie op reguliere HV  

- moeten oppassen dat er geen HV plaatsvindt op dubbele snelheid (voor mensen met geld en 

mensen zonder geld; “klassehulpverlening”)  

 

Onderzoeksbevindingen mbt behandeling druggebruikers 

 

- Weerstand tegen verandering + beperkte motivatie 

o Motivatie: moeilijke factor (hierop inzetten) 

o Verandering brengt steeds weerstand met zich mee  

- Zorggebruik: 

o Beperkt aantal personen in behandeling (‘treatment gap’) 

o Hoge drop-out + herval 

o Lange behandelingsgeschiedenis! 

o Draaideurcliënten 

 Veel voorzieningen, niet voldoende communicatie tss voorzieningen: 

mensen komen en gaan binnen versch behandelingen  minder 

effectief  

- Eén behandeling onvoldoende: combinatie of aaneenschakeling van verschillende 

behandelvormen + continuïteit 

o Zorgcontinuïteit is belangrijk, brede HV bieden op verschillende leefgebieden  

- Case management! 

- Literatuuronderzoek mbt effectiviteit:  

o Belang behandeling (vs spontaan herstel)  
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o Residentiële behandeling effectiever dan ambulante en kortdurende 

programma’s ifv abstinentie en herstel  

  ernstige problematiek  

o Betere uitkomsten geassocieerd met retentie en continuïteit van zorg 

o Ook cliëntkenmerken:  

 SES 

 Gezinssituatie, ondersteuning van netwerk 

 Werk  

 Afwezigheid comorbiditeit 

o Belang van programmavariabelen:  

 Therapeutisch oriëntatie 

 Gespecialiseerd en getraind personeel  

 Super/intervisie  

 Zowel behandelingskenmerken als individuele kenmerken spelen rol bij 

effectiviteit van een behandeling (moeilijk te achterhalen)  

 

Recente ontwikkelingen  

- Breed gamma aan interventies beschikbaar 

o Bv: Community Reinforcement Approach: gedragstherapeutische interventies 

(waardebonnen als beloning voor abstinentie); aanvulling op reguliere 

behandeling  

- Specifieke projecten voor specifieke doelgroepen 

- Heel wat capaciteitsproblemen! 

o Lange wachtlijsten (mag niet te veel perspectief wegnemen bij mensen) 

o ook veel nieuwe technologieën en media (online HV) 

- Kostenbesparende maatregelen 

- Vermaatschappelijking: verschuiving van ziekenhuizen, over behandelingscentra 

naar community-based treatment 

- Aandacht voor kwaliteit van leven en herstel 

 

Toenemende aandacht voor herstel  

- Nood aan herstel-ondersteunend alcohol- en drugbeleid 

o ‘Unlimited harm reduction’ draagt niet bij tot abstinentie/gecontroleerd gebruik 

o ‘Intergenerationele verslaving’ 

o Herstelperspectief is uitweg voor abstinentie  harm reduction debat 

- Herstel betekent veel meer dan enkel abstinentie, ook andere leefgebieden 

- Kosten-baten analyse:  

o hoge kost aan werkloosheid, gezondheidsschade, politionele en justitiekosten, 

maatschappelijke impact + op gezinnen 

o herstel biedt alternatief  

- Belang van de therapeutische relatie!  

o Identificatie met de behandelaar 

- Deelname aan zelfhulpgroepen zoals AA en nazorg voor het consolideren de 

behandelingsuitkomsten 

 

Naar meer kwaliteit van zorg  

- Nood aan een herstelperspectief! 

- Toenemend belang van evaluatieonderzoek in de verslavingszorg 
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- Nadruk op evidence-based practice 

- Kwaliteitsstandaarden en -controle 

o + meer info over behandelvormen 

o Kwaliteit van zorg (!!!) bewaken  

- Toenemend aantal complexe hulpverleningssituaties: nood aan meer continuïteit, 

geïndividualiseerde zorg, coördinatie, samenwerking + communicatie 

o Samenwerking tss versch zorginstanties en zo continuïteit bieden  

- Verslavingszorg als onderdeel van de evoluerende ggz, georganiseerd op basis van 

de zorgvraag van cliënten 

o Binnen GGZ werkt men heel breed  verslaving heeft nood aan specifiekere 

ondersteuning: hier aandacht aan geven en behandeling op kunnen 

afstemmen  
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Eigenschappen en effecten van de verschillende psychoactieve stoffen  

 

Definiëring en context  

 

Drug  

- product zonder ernstige reden innemen 

- om de gevoelens, de waarnemingen, de gedragingen en/of het bewustzijn te 

veranderen  

- waardoor men aan zijn persoon nadeel berokkent en/of aan de gemeenschap schade 

toebrengt (criminaliteit) 

- Stof die inwerkt op centraal zenuwstelsel (vormen emoties, gedragingen, 

persoonlijkheid/eigenheid individu)  

 Psychotrope stof (‘drug’ als algemene farmacologische term: ook medicatie, niet 

louter illegale drugs)  

- Psycho-actief: verandert gevoelens, waarnemingen, gedragingen, bewustzijn 

- Discussie mogelijk over ‘zonder ernstige reden’  rede die niet is om ziekte te 

bestrijden  

- Nadeel: brede definitie  continuüm van schade (cafeïne  cocaïne)  

 

Gebruik  

- Overmatig gebruik van voorgeschreven of vrij verkrijgbare geneesmiddelen met een 

psychotrope werking  

o Hoestsiroop met codeïne: creëert afhankelijkheid bij overmatig gebruik  

misbruik  nu op voorschrift  

- (overmatig) gebruik van genotsmiddelen met een psychotrope werking 

o Wettelijk toegestaan  

 Sociaal-aanvaardbare middelen (alcohol)  niet-aanvaard (legal 

highs) 

o Plantenmiddelen 

 Wel/niet toegestaan 

o Illegale drugs  

 Vaak straatdrugs (opiaten, cocaïne, amfetamine, designer drugs, 

XTC…)  

 

Legal highs  

- Oorspronkelijk:  

o Middelen met natuurlijke, vaak plantaardige, oorsprong met psychoactieve 

bestanddelen die niet verboden zijn via lijst van gereglementeerde producten 

- Lijst van gereglementeerde producten: obv Koninklijk Besluit; lijst opgesteld van 

illegale producten  misbruik van gemaakt stoffen die niet expliciet op de lijst staan; 

“legal highs” commercialiseren  

o groep is uitgebreid 

o nu: New Psychotropic Substances, “designer drugs”  

 

Designer drugs  

- op de illegale straatmarkt worden verhandeld of via (online) smartshops 

- meestal uit labo 
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o bestaande stoffen chemisch bewerken om nieuwe versie die op originele 

(illegale) drug lijkt te maken  

o spelen met stof om bepaald gewenst effect van originele stof groter te maken 

of ongewenste effecten uit te sluiten  

- KB maakt dit nu moeilijker 

o Gereglementeerde lijst is weg  

 

Afhankelijkheid “dependence” 

 

 

Gewenning: bij het nemen van 

drugs, past je lichaam zich 

aan  

 

 na veel gebruik zal lichaam 

ook tolerantie opbouwen 

hiervoor en heeft men meer vd 

stof nodig om zelfde effect te 

bekomen  

 

 bij onthouding treden 

ontwenningsverschijnselen op 

 

 Was klassieke definitie; maar was eigenlijk te beperkt 

 

In DSM IV 

- Criteria voor DSM IV begrip "middelen-afhankelijkheid" (komt overeen met verslaving): 

o 3 van een lijst van 7 criteria moeten zich tegelijk voordoen of binnen de 12 maand 

o Tolerantie en ontwenningsverschijnselen zijn geen noodzaak, als er maar 3 (andere) 

van de criteria vervuld zijn 

 

In DSM V gaat men nog stapje verder 

- (Drug-)misbruik en afhankelijkheid worden herleid tot 1 groep: "verslavingen en stoornissen 

door het gebruik van middelen” 

- Criteria voor DSM V: 

o Lijst van 11 criteria, opgedeeld in 4 klassen 

o 3 ernst-niveaus: 

 Beperkt (≥ 2 criteria tegelijk in het laatste jaar) 

 matig (4-5 criteria tegelijk in het laatste jaar) 

 ernstig (≥ 6 criteria tegelijk in het laatste jaar) 

 

Classificaties: indelingen, groepen  

 

Klassieke indeling:  

 

I. psycholeptica 

o onderdrukken psychische functies/centraal zenuwstelsel 

o dempende middelen 

o bewustzijnsverlagende, verdovende of roesmiddelen  

 

II. psycho-analeptica  
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o stimulerende middelen, stimulantia (veroorzaken hallucinaties, hogere 

lichaamsteemperatuur)  

o stimuleren psychische functies/centraal zenuwstelsel 

o pepmiddelen 

 

III. psychodysleptica  

o verstoren centraal zenuwstelsel/psychische functies  

o ‘hallucinogenen’ vervormen waarnemingen (veroorzaken minder hallucinaties) 

o Bewustzijnsverruimende of psychedelische middelen 

o tripmiddelen 

IV. producten met een meervoudig werkingspatroon  

o groep van stoffen die op grens zitten of buiten deze groepen vallen  

 

 Steeds meer nieuwe stoffen op de markt (NPS); klassieke indeling wordt in vraag 

gesteld  

 

Nieuwe indeling in 7 groepen  

- Verdovende middelen (dempend) 

o Zeg niet veel over groep 

- Opioïden (natuurlijk en synthetisch; dempend) 

- Stimulantia (psycho-analeptica) 

- Empathogenen 

- Hallucinogenen (psychodysleptica)  

o Beter: psychedelica  

- Dissociatieven 

- Cannabinoïden  

 

 

 

 

I. Psycholeptica (onderdrukkend effect op geest) 

 

Stoffen met slaapverwekkende, sederende en/of angstwerende eigenschappen  

 

GHB 

- Gamma-hydroxyboterzuur of ‘liquid ecstasy’ (vanwege kleur- en reukloze vloeistof; is 

andere stof dan ecstasy)  

o Eerst als verdoving; werkte niet goed; behandeling slaapstoornissen  

o ‘date rape drug’ 

- Snelle opname en effecten (vaak via drank)  

o Gevaar: bij iets hogere dosering dan ‘gewoon’: heel ander effect  nog 

hogere dosering: overdosis (gevaar van GHB: kleine toename; grote effecten) 

o Gewone dosering: ontremd, toename tactiele gevoeligheid 

o Hogere: suf- en slaperigheid, amnesie  

o Overdosis: bewusteloosheid 

- Vaak amateuristisch bereid; concentratie GB in vloeistof varieert sterk; gevaar dosis  

o Combinatie met alcohol: 2 psycholeptica samen: 1+1=3 (beïnvloeden elkaar 

onderling; nog grotere effecten)  
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Gassen en vluchtige oplosmiddelen  

- Snuiven, bagging, huffing: inhalatie  

o Toestand van vrolijke opgewondenheid  symptomen lijken op 

alcoholvergiftiging (rvt vervorming van werkelijkheid (beeld/geluid), 

stemmingsveranderingen; evt met agressie)  

o Goedkoop maar niet onschadelijk 

- Lachgas komt steeds vaker voor  

- Bewustzijnsverlies  ademhaling kan stoppen, hartritmestoornissen  hartstilstand  

- Chronische toxiciteit, evt psychiatrische beelden 

- Geen wettelijke beperkingen (kan niet verboden worden, bv: lijm)  

 

Narcotica = Centraal werkende (zware) pijnstillers  

- Morfine en stoffen die ong zelfde werking hebben als morfine)  

 

Opiaten  

- Chemische structuur ~ morfine  

o Vanuit natuurlijke opium (morfine en codeïne) 

 Opium: roken, eten/drinken 

 Morfine: spuiten (mensen met medisch beroep), legale medicatie (en 

dus legale productie van plant naar morfine)  

o Semi-synthetische verbindingen/kleine variaties op opium 

 Heroïne 

 Snorten, roken, spuiten, inhalatie van damp 

 Gaat nog sneller naar hersenen  

 Eenvoudig te bereiden obv morfine 

 Vaak: spuitcomplicaties (aderontsteking, HIV/Hepatitis B via 

needle sharing, …)  effect op injecteren is dramatisch voor 

gezondheid (slechte/vuile naalden)  

- Tolerantie (sterk lichamelijke afhankelijkheid  sterke onthoudingsverschijnselen) en 

geestelijke afhankelijkheid (craving)  

- Overdosering: dood tgv falen vd ademhaling  

o Centraal zenuwstelsel; zone die instaat voor ademhaling wordt onderdrukt; 

ademhaling kan weg- of stilvallen  

 

Opioïden  

- Chemische structuur verschillend dan morfine (zelfde werking)   

o Synthetisch vervangmiddelen van morfine (methadon bv)  

- Eerste keer: misselijk/braken  herhaald: onaangename effecten blijven weg en 

positieve effecten id plaats: opiaten zetten bloedvaten onder huid open; 

warmtestroming over huid; euforie  

o typisch opiatenritme: meerdere keren inspuitingen nodig (craving en 

lichamelijke afhankelijkheid)  

o ons beeld over opiaatgebruikers wordt voornamelijk geschetst door 

problematische gebruikers  er bestaan gebruikers die gebruik onder 

controle hebben (zien we niet  vooroordeel obv enkel problematische 

gebruikers)  
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- onthoudingsverschijnselen (vaak  effecten van gebruik)  

o cold turkey = zo zwaar (fysiek vanwege intense onthoudingsverschijnselen!!! 

maar ook sociaal/emotioneel vanwege craving, psychosociale toestand, …)  

bijna onmogelijk om van een individu te vragen dit cold turkey proces te 

doorstaan en succesvol te overleven  

 

II. Psychoanaleptica (stimuleren centraal zenuwstelsel) 

 

Plantaardige middelen  

- Cafeïne  

- Nicotine  

- Cocaïne 

o Obv actieve stof gehaald uit blad van een plant 

 Vroeger in coca cola  

 Geneeskunde (palliatief, verdoving oogheelkunde)  

 Illegaal: drug  

 Zuivere stof cocaïne (injecteren of snuiven)  omzetting tot vrije base: 

crack (roken) 

o Minder fysieke onthoudingsverschijnselen als bij opiaten (hoofdpijn, 

vermoeidheid: kan soms vermomd zijn)  

 Psychische problemen bij plots stoppen; heel hoge craving  

o Werkingspatroon: stimulerende fase: rush, euforie, desillusie emotioneel en 

fysiek denken meer aan te kunnen, high  crash, down, denken niet aan te 

kunnen  herhaalde toediening  

 Frequent gebruik van grote hoeveelheden: cocaïnewaanzin  

 Auditieve en gevoelshallucinaties (gevoel dat het écht is; 

voelen zich bedreigd)  

 Kan leiden tot gewelddadige uitbarstingen 

 Dood: cocaïneshock (weinig), overdosis: hartinfarct of 

ademhalingsstilstand   

 

Synthetische middelen: psychostimulantia  

- Actieve bestanddelen van geneesmiddelen (bv voor ADHD of chronische 

vermoeidheid) die:  

o Illegaal worden gesynthetiseerd  

o In het illegale circuit terecht komen (doping, straatdrug) 

o Amfetamine (‘oraal inneembaar soort adrenaline’, bij asthma; zet luchtwegen 

open) 

o Methylamfetamine of ‘speed’  

 Oraal (tablet), snorten, spuiten, roken (ice, crystal meth)  

 Sterke geestelijke afhankelijkheid, tolerantie, weinig lichamelijke 

onthoudingsverschijnselen, psychische problemen bij plots stoppen  

 Werkingspatroon: stimulering van sympathisch systeem (snellere 

hartslag, vaatvernauwing, bloeddrukstijging, snellere ademhaling)  

stimulering van het centraal zenuwstelsel: euforische fase (veel praten, 

prikkelbaar, stoer/impulsief doen, meer zelfvertrouwen, minder slaap 

nodig, …)  kick down: dysforische fase (vermoeid, depressief, 

slaapstoornissen)  herhaalde toediening (euforisch evenwicht)  
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 Frequent gebruik van hoge doses  psychiatrische complicaties 

(‘punding’, ‘jerking’, microhallucinaties, paranoïde psychotische 

toestanden)  

 Overdosis: dood tgv falen van bloedsomloop (extreem hoge bloeddruk, 

te hoge lichaamstemperatuur)  

o methylfenidaat 

- designer drugs: afgeleiden van o.m. amfetamine  

o in labo ‘designed’: bewerkt om gewenste effecten te bekomen en afgeleiden 

te maken van officieel illegale, verboden drugs (vanwege vroegere werking 

wetgeving met lijst verboden stoffen)  

 

III. Psychodysleptica (verstoren centraal zenuwstelsel) 

 

Plantaardig  

 

Cannabis  

- THC als psychotroop bestanddeel  

o Hennep: gerookt, gegeten of gedronken  

o CBD: niet psychoactief  

- Gevolgen:  

o Stoned gevoel (zware ledematen), hongergevoel, ademhaling: sneller, minder 

diep  

o Ontremming, lachkick, diepgaandere zintuigelijke prikkels, anders beleven van 

tijd en ruimte, stoornis korte geheugen…  

o Langdurig gebruik: hersenen, ogen, luchtwegen, hart, bloedvaten (roken) 

- Eigenschappen:  

o euforie kan omslaan in angst, verwarring, irritatie, impulsiviteit…  

o negatieve tolerantie 

o psychische afhankelijkheid (kan) ontstaan 

o beperkte onthoudingsverschijnselen 

 

Zwammig  

 

Mescaline en psilocybine 

- eten, zelf kweken  

 

Semi-synthetisch  

 

LSD 

- meest krachtige ‘mind drug’  

 

Psychedelica van serotonine-type:  

- psychische verschijnselen: verandering tijdsbeleving en stemmingsveranderingen  

- veranderingen vd percepties: kleuren/geluiden intenser, beweging en vervorming 

objecten, veranderingen van dimensies (kan leiden tot derealisatieverschijnselen; 

illusionaire vervalsingen, hallucinaties, depersonalisatie)  

- kenmerken:  

o geen lichamelijke onthoudingsverschijnselen 
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o psychische afhankelijkheid 

- risico’s:  

o flippen, flashbacks, psychotische toestanden, ongelukken  

 

Dissociatieven: ketamine 

- dissociatieve pijnstilling: wakker maar geen reactie op pijn  

- ‘party drug’  

- Effecten: dosisafhankelijk  

o Mild: euforie, verminderde pijnperceptie, verstoord besef tijd/ruimte, zweverig 

o Hoger: dissociatieve effecten; scheiding tss geest en lichaam; soms ‘bijna 

dood ervaring’: heel heftig en beangstigend  

- Tolerantie maar geen fysieke onthoudingsverschijnselen, sterke geestelijke 

afhankelijkheid  

 

Synthetisch 

- synthetische cannabinoïden 

o Sommige bij overdosis: ernstige levensbedreigende intoxicatie  

o ‘ongelimiteerd’ productie THC (gevaar  natuurlijk: plant kan slechts zoveel 

THC aanmaken)  

 

IV. Producten met een meervoudig werkingspatroon 

= heterogene groep van producten met meervoudige werkingspatronen 

Komen voortdurend nieuwe stoffen bij; zeer dynamische groep  

 

Nieuwe psycho-actieve stoffen!  

 

MDA  

- “love drug”; verlangen om met andere mensen om te gaan 

- Ook psychedelische kenmerken  

 

MDMA  

- XTC  

- Lichamelijke verschijnselen: tinteling, zweten, hyperthermie (tanden knarsen)  

- Geestelijke verschijnselen: euforie, ontremd, intenser wordende ervaringen, behoefte 

aan gezelschap  

- Effecten nemen geleidelijk af; nadien  suf, depressief, spierpijn, pijnlijke 

kaakspieren, onmogelijkheid om te concentreren  

- Frequent gebruik: tolerantie voor positieve effecten  meer innemen  

levensbedreigende situaties: hitteschade door hyperthermie, zeer hoge bloeddruk 

(hersenbloedingsgevaar), hartritmestoornissen, spierafbraak, nierfalen  

- Problemen met XTC-tabletten  

o Te hoog gehalte van MDMA (dodelijk)  

o Geen MDMA maar andere substantie die meer risico’s kan inhouden bij 

‘normale’ dosering MDMA 

o Early Warning System België en EU  

 

 Legal highs vervangen door NPS (New Psychotropic Substances)  

 ‘grootste druggerelateerde probleem vandaag’  
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 Heel dynamische markt, voortdurend nieuwe verbindingen (niets over 

gekend: gevaar)  

 

Slotbeschouwingen 

- Quasi alle drugs veroorzaken lichamelijke schade bij langdurig (chronisch) gebruik 

- Bij vele drugs treedt vrij vlug tolerantie op voor bepaalde effecten  de gebruikte 

dosis komt dicht bij de gevaarlijke dosis te liggen 

- Straatdrugs: ongekende samenstelling 

- Intraveneuze toediening: gevaar voor spuitcomplicaties en risico voor fatale afloop 

- Gecombineerd gebruik: kan heel gevaarlijk zijn door synergetisch effect (1+1=3) 

 Polydrug abuse is vandaag eerder regel dan uitzondering bij problematisch 

gebruik 

- Clandestien bereide drugs: gebruiker fungeert als proefkonijn 
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Drugbeleid in België  

 

Het drugsfenomeen  

- Alomtegenwoordig aanwezig in dagelijks leven/wereld  

- Iets decriminaliseren: niet langer strafrechtelijk vervolgen (= niet gelijk aan legaal)  

 

Multidimensionaal  

- Gezondheid  

o Gebruiker én samenleving  

 Volksgezondheid (epidemie zoals bv HIV) 

- Economische dimensie gedreven door economische wetmatigheden: 

o Drugsmarkt is 

 Legale economie 

 Illegale economie (narco-economieën) 

 Verwevenheid 

 Illegale en legale markt van vraag en aanbod  

- Sociale dimensie en sociale consequenties 

o Sociaal functioneren van individu (bv: verkeer) 

o Sociale impact (bv: kansarmoede, uitsluiting, kwetsbaarheid)  

- Veiligheidsdimensie 

o Druggerelateerde criminaliteit (link drug-crime) 

 Overtredingen drugswetgeving 

 Systemische criminaliteit 

 Normaliseren van crimineel milieu waarin men zich bevindt en waarin 

misdrijven gepleegd worden  

 Verwervingscriminaliteit 

 Misdrijven plegen om te kunnen voorzien in middelen 

 Psychofarmacologische criminaliteit  

 door gebruik; agressiever; misdrijven  

o Zowel voor aanbodszijde, als voor vraagzijde 

o Illegale drugseconomie heeft linken met: 

 Georganiseerde criminaliteit, terrorisme, militaire conflicten… 

o Middelengebruik in het verkeer, druggerelateerde overlast 

 

 permanente interactie tussen de verschillende delen 

 dimensies hebben met elkaar te maken  

 veiligheid (criminaliteit)  sociale dimensie bv.  

 

Multi-level = zowel voor aanbodszijde als voor vraagzijde  
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- Internationaal ( ~ globalisering)  

o bv: productie illegale middelen zoals cocaïne, heroïne, hasj..; (aanbod)  

 globalisering maakt mogelijk da drugs wordt geëxporteerd en 

geïmporteerd van allerlei landen  

o drugstoerisme (vraag)  

 reizen naar ander land met ander drugsbeleid om te voorzien in eigen 

gebruik  

- Federaal  

- Regionaal  

o bv: tussenhandel  

- Lokaal  

o bv: detailhandel  

 

 drugsfenomeen is complex en veelzijdig  

 

 

Multi-dimensionaal    Drugsbeleid:     Beleidsafstemming:  

       meerdere         horizontaal  

         beleidsdomeinen 

+                    +      + 

 

    Multi-level           meerdere niveaus         verticaal  

 

 integraal en geïntegreerd drugsbeleid  

 nood aan afstemming binnen verschillende domeinen en tussen 

verschillende niveaus 

 drugsbeleid moet alle dimensies en niveaus aanspreken en moeten 

met elkaar samenwerken  

 

Het internationale kader  

VN  

- biedt legislatief kader 

o verdragen ondertekend: waar ook wij ons als land aan moeten houden  

- eerste VN-verdragen: voorlopers  

o verdrag van Den Haag (begin jaren ’10) 

o verdragen van Genève (jaren ’20 – jaren ’30) 

- wereldwijde samenwerking tss landen geconcretiseerd in nog steeds geldende VN-

verdragen:  

o Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (jaren ’60) en zijn protocol 

(jaren ’70)  

 4 lijsten: lijst met gecontroleerde middelen, minder strenge lijst met ook 

geneesmiddelen, gereglementeerde lijst (verboden), …   

 art 4: initiatieven nemen als landen om middelen te beperken tot 

wetenschappelijk en medisch gebruik  

 art 36: strafbaar feiten indien inbreuk  

o Verdrag van Wenen (jaren ’70) inzake psychotrope stoffen  

 Psychotrope substanties (hallucinogenen, amfetamines, barbituraten, 

tranquillizers)  
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 Andere stof, met gelijkaardige inhoud  

o Verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 

(jaren ’80)  

 Handelingen opnoemen die strafbaar gemaakt worden (productie, 

aanbieden, verhandelen…)  

 In bezit zijn van middelen, productie voor eigen gebruik = strafbaar 

 België mee ondertekend (geldt hier dus ook)  

 Prohibitie: focust op veiligheid, strafbaar maken, verbieden  

 

EU 

- Strategische plannen en actieplannen over verschillende landen heen; internationale 

samenwerking 

o Recentere data, sinds jaren ’80 aanpak  

- Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord   

o Afschaffing binnenlandse grenzen Benelux, Duitsland (geen controle meer) 

o Strafrechtelijk en bestuurlijk tegengaan van omloop verdovende middelen 

o Goed nabuurschap  overlast voorkomen  

 buurlanden moeten gepaste maatregelen treffen (bv wetgeving NL ~ 

Be) 

- Verdrag EU van Maastricht  

o Samenwerking tss polities van verschillende landen  

- Verdrag van Amsterdam  

o Samenwerking voor preventie en reductie van vraagzijde  

- Opzet Early Warning System 

o Uitwisseling van info over grenzen heen mbt middelen (transport, productie, 

gebruik, nieuwe stoffen…)  

- EU-actieplannen 

o Wat EU belangrijk vindt en wil aanpakken 

- EU Drugs Strategie (2013 – 2020) 

o Terugdringen vraagzijde  

 Voorkomen (eerste) gebruik 

 Doeltreffender drugsbehandeling en -rehabilitatie  

 Gecoördineerde benadering voor best practices en kwaliteit  

o Terugdringen van aanbodzijde  

 Versterken rechtshandhaving en samenwerking binnen EU 

 Versterken justitiële samenwerking en wetgeving binnen EU 

 Doelmatig reageren op bestaande en nieuwe ontwikkelingen  

o Coördinatie 

o Internationale samenwerking 

o Info, onderzoek, monitoring en evaluatie  

 

Historiek van het Belgische drugsbeleid  

 

Drugswet 1921  

- Basiswet, sterk gewijzigd door latere wet (1975)  

- Eerste keer ooit in BE aanzet tot drugsbeleid binnen wetgeving  

- Context: ‘moesten’ iets doen vanwege opiumverdrag Den Haag, niet echt probleem in 

België 
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- Kader:  

o Wet die algemene principes, procedures uitwerkt maar geen specifieke regels 

oplegt (dit wordt via KB geregeld)  

o Strafbepaling verdeeld tss wet en KB 

 

Ontwikkelingen tss drugswet ’21  aanpassing ’75  

- Context:  

o Golden sixties: maatschappijbeweging voor vrijheid in allerlei vormen  

o Aanbod is niet enkel klassieke drugs, ook psychotrope substanties 

o Conservatieve tegenbeweging 

- Leidde tot aanpassing/verstrenging van de basiswet in 1975 

 

Jaren ’90: een effectief drugsbeleid  

- Jaren ’80: drugsproblematiek was geen politiek thema  

- Jaren ’90: wel op politieke agenda 

o België is laatkomer qua drugsbeleid  

- Eerst: verschillende beleidsinitiatieven zonder betrokkenheid voltallige regering of 

afstemming  

- ’95: Federaal Actieplan Toxicomanie  

o “tien punten plan”: preventie, risicoreductie, … (vb: spuitenruil)  

- Fundamenten: Parlementaire Werkgroep ‘Drugs’  

o Stand van zaken voor alle aspecten vh fenomeen en de aanpak ervan 

 Problemen, gevolgen, antecedenten, … 

o Geïntegreerd normaliseringsbeleid, bottom-up aanpak  

 HV, politie, gebruikers, …  

o 3 aannames:  

 Normaliseringsbeleid 

 Zoeken naar evenwicht in continuüm van prohibitie/volledig 

verbieden  antihibitie/volledig legaliseren  

 Evenwicht tss stellen van normen en snel evoluerende, 

multidimensioneel drugsfenomeen 

 Besef: geen nut om alles te verbieden, evenwicht zoeken tss 

de twee, drugs zullen nooit uit wereldbeeld verdwijnen; wel 

manier vinden om ermee aan de slag te gaan  

 Beleidsafstemming 

 Drugsbeleid mag niet op zichzelf staan, moet geïntegreerd 

worden in andere beleidsdomeinen  

 Alle verschillende domeinen op alle verschillende niveaus  

 Belgisch drugsbeleid dient zich in te schakelen in het Europese 

drugsbeleid  

o Onderscheid tss cannabis en andere illegale drugs 

 Minder gezondheidsrisico’s  

 Weinig/geen druggerelateerde criminaliteit en -overlast  

- Uitgangspunten werkgroep Drugs:  

o Preventie  hulpverlening  pas dan repressie (ultimum remedium) 

 Evenwichtig beleid  

o Noodzaak strafrechtelijk beleid  
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o Evaluatie van het beleid 

o Algemeen: stellen van grenzen van maatschappelijke tolerantie + handhaven 

van de grenzen 

 Samenwerking en coördinatie voorop: geïntegreerd en integraal  

o Tussen verschillende actoren (horizontale en verticale beleidsafstemming) 

 Epidemiologie 

o Geen correcte beeldvorming, dus wetenschappelijke evaluaties om zicht 

te krijgen op gebruik in België 

 Preventie 

o Primaire preventie en aandacht voor bepaalde groepen  

o Structureel en persoonsgericht  

 HV 

o breed, risicobeperking, samenwerking met justitie 

 Repressie 

o Ultimum remedium  

o Dubbel: gebruiker en productie (handelaars)  

o Drugsbeleid in gevangenissen (penitentiair beleid)  

 

- Circulaire 1998  

o Vervolgingsbeleid namens bezit en detailhandel in illegale verdovende 

middelen 

 In praktijk geen vervolging bij bezit van cannabis voor persoonlijk 

gebruik = laagste vervolgingsprioriteit  

 Politieke prioriteiten lagen op Dutroux crisis; andere aanbevelingen 

voor drugbeleid kwamen op achtergrond 

 

- Evaluatierapport 2000  

o Stand van zaken  

 

Federale drugsnota (2001)  

- Mijlpaal voor Belgisch drugsbeleid 

o Voor het eerst duidelijke uitgangspunten, pijlers een aanbevelingen  

- Opbouw volgens aanbevelingen vd Werkgroep Drugs  

o Weergeven standpunten Werkgroep Drugs 

o Stand van zaken (n.a.v. Evaluatierapport) 

o Antwoord van de regering op de aanbevelingen 

- Algemene uitgangspunten 

o Drugmisbruik is probleem van volksgezondheid 

 Niet langer enkel repressie 

o Normaliseringsbeleid, gericht op rationele risicobeheersing 

 Evenwichtig beleid 

o Geïntegreerde (verticaal en horizontaal) en integrale aanpak 

 Verschillende domeinen en verschillende niveaus  

 A.d.h.v. drie pijlers: preventie, hulpverlening en repressie 

 A.d.h.v. twee overkoepelde thema’s: geïntegreerde en integraal, epidemiologie 

- Doelstellingen:  

o Daling van aantal middelenafhankelijken 

o Daling van fysische en psychosociale schade van drugsmisbruik 
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o Daling van negatieve gevolgen voor de samenleving 

- Actiepunten over 5 hoofdstukken, waar beleid op moet inzetten:  

o Geïntegreerde en integrale benadering 

 Ook interministeriële samenwerking (alle verschillende niveaus en 

ministeries moeten samenwerken op vlak van drugsbeleid)  

 Op federaal niveau gemaakt; acties die federale OH kan nemen (heeft 

verder op provinciaal niveau geen beslissingsrecht)  

o Epidemiologie/evaluatie 

o Preventie 

o Zorgverlening, risicobeperking en herintegratie 

o Repressie 

 

Gemeenschappelijke Verklaring 2010  

- Actualisering van vorige Federale Drugsnota uit 2001 

- Drugsnota 2001 + Gemeenschappelijke Verklaring 2010: belangrijke vormgeving van 

Belgisch Drugsbeleid  

 

Overzicht:  

- EU en VN bepalen ruimer kader voor Belgische drugsbeleid (overkoepeld kader) 

- Verdere uitwerking van het Belgisch drugsbeleid:  

o Parlementaire Werkgroep Drugs (eind jaren ’90) 

o Federale Drugsnota 2001 (waarin federale bevoegdheid toch beperkt bleek)  

o Gemeenschappelijke Verklaring 2010: alle bevoegde ministers ondertekend 

 

Implementatie?  

 

Geïntegreerd en integraal  

- Verschillende bevoegdheden moeten met elkaar kunnen samenwerken over niveaus 

heen, over domeinen heen 

- Interministeriële conferentie drugs (IMC): samenkomen van bevoegde ministers om 

maatregelen te bespreken  

- Oprichten van een beleidsondersteunende Cel Drugbeleid 

 

Epidemiologie  

- Belgisch waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving  

o Epidemiologie verzamelen, rapporteren naar EU 

- Early Warning System  

- Afgebakende projecten die worden geëvalueerd (systematische evaluatie gebeurde 

niet)  

- Evidence based beleid: steeds meer belang 

 

Preventie & HV  

 

Repressie  

 

Justitie: strafrechtketen  

- Opsporing (politie, interventies) 

- Vervolging (parket, openbaar ministerie) 
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o Politie en parket werken nauw samen 

o Opsporing en vervolging vromen ‘vervolgingsbeleid’ 

- Straftoemeting (rechter) 

o OM eist bepaalde strafmaat  

- Strafuitvoering  

- Verschillende actoren die verschillende functies hebben, verschillende dingen mogen 

doen  

 

Wetgeving  

- 2003: wijziging drugswet ’21  

o Door Federale Drugsnota 2001 (productie, handel & HV)  

o Differentiatie en individualisering  

o Aanpassingen:  

 Precursoren (gebruikt om illegale drugs te produceren)  

 Probatie uitbreiding 

 Eerdere veroordeling voor drugs; wordt niet langer probleem 

voor probatie (straf vervangen door proefperiode met 

maatregelen opgelegd door rechter)  

 Anonieme politieregistratie voor bezit cannabis voor persoonlijk 

gebruik zonder overlast/problematisch gebruik (veranderde nog)  

 Onderscheid tss:  

 Cannabis – andere illegale drugs 

 Persoonlijk gebruik – voor winstgevende doeleinden  

 Nieuwe begrippen:  

 Problematisch gebruik (verslaving, afhankelijkheid, 

symptomen) 

 Openbare overlast 

 Persoonlijk gebruik 

- Ministeriële omzendbrief 2003:  

o richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de 

detailhandel in illegale verdovende middelen  

o vernietiging van louter anonieme politieregistratie (art 16 uit wet 2003) 

 veroorzaakte rechtsonzekerheid (wat is nu ‘openbare overlast’ en 

‘problematisch gebruik’)  

 kwam niets voor in de plaats: gat  

- 2014: drievoudige wijziging wet ’21  

o Strafbaarstelling voorbereidende handelingen van de illegale productie en 

handel in drugs 

o Verplichte vernietiging van illegale stoffen en materiaal die gediend hebben 

voor drugsproductie 

o Generieke strafbaarstelling van nieuwe stoffen (NPS) 

 Lijst van basisstructuren die strafbaar gesteld werden via KB (alle 

toekomstige stoffen zijn dus ook strafbaar; wetgeving loopt hierdoor 

niet meer achter de feiten aan)  

 

Opsporings- en vervolgingsbeleid  

- Gemeenschappelijke Richtlijn 2005 omtrent persoonlijk gebruik 
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o Nieuwe richtlijn mbt persoonlijk gebruik 

o Vult gat op dat na Ministeriële omzendbrief van 2003 kwam  

- 2015: nood aan eenvormigheid binnen complexe wetgeving en richtlijnen 

strafrechtelijk beleid  

- Cannabis: geen doorverwijzing naar strafrechtbank (wel inbeslagname)  

 

Straftoemeting 

- Gevangenis = ultimum remedium  bij problematisch gebruik maximale 

doorverwijzing naar (drug)HV 

o Invoer van een aantal nieuwe straffen 

- Probatieopschorting- uitstel 

o meerderheid aandeel justitiecliënten onder probatie 

o Knelpunten procedure  

 Pilootproject DBK 

 

Strafuitvoering  

- Monitoring in gevangenissen  

- Drugbeleid in gevangenissen 

o Drugsvrije afdelingen 

o Centraal Aanmeldingspunt druggebruikende gedetineerden  

 

DUS:  

- Strafrechtelijk beleid tav druggerelateerde criminaliteit:  

o Strafrechtelijk beleid aanbodszijde:  

 Productie 

 Handel  

o Strafrechtelijk beleid vraagzijde 

 Preventie en HV 

 Strafrechtelijke interventie als laatste middel  

- Strafrechtelijk beleid tav problematische gebruikers:  

o Doorverwijzing vanuit justitie naar HV  

 Samenwerking HV – justitie niet steeds evident  

 Werkrelatie niet vanzelfsprekend (verschillende doelstellingen 

en filosofieën)  

 Essentiële randvoorwaarden: overleg, duidelijke rolverdeling 

 HV: beroepsgeheim  jusitie: info om beslissingen te nemen  

- Strafrechtelijk beleid tav drugproducenten en -handelaars  

o Repressie 

o Nieuwe bepalingen rond precursoren  

 

Conclusie 

 

- Late totstandkoming van het Belgische drugsbeleid 

o Recent beleid (met eerste beleidsdomein in 2001) 

- Belgisch drugsbeleid: 

o Sluit aan bij VN- en EU-beleid 

o Heeft een multidimensionele benadering 
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o Richt zich op vraag én aanbod 

o Werkt volgens het ‘ultimum remedium’ principe 

- Evaluatie van het Belgische drugsbeleid? 

o Weinig  

o Huidig onderzoek naar  

 

Stellingen 

• Een drugsbeleid richt zich enkel op illegale middelen zoals cannabis, cocaïne, 

heroïne, enz. 

= fout  

• Het Belgische beleid is in lijn met de internationale verdragen. 

= juist 

• Het is in België legaal om 3 gram cannabis bij je te hebben of één vrouwelijke plant 

thuis te hebben staan. 

= fout (illegaal, verboden door wet; wordt wel gedogen: niet direct vervolgd 

vanwege laagste prioriteit)  

• Wie druggerelateerde criminaliteit pleegt, komt altijd in de gevangenis terecht. 

= fout (voornamelijk HV)  
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Drugpreventie  

  groot belang: preventief werken  

 

Evidence Base en Prevention Science 

 

Preventief denken  

- Ignorance: als er zich nog niet heeft voorgedaan, waarom dan ingrijpen/iets doen?  

pas ingrijpen bij probleem, is eigenlijk pas ingrijpen bij crisis  preventief en 

informatief werken kan helpen vóór zich crisis voordoet  

- Preventieparadox: preventie werkt  mensen vragen zich af waarom 

preventiemaatregelen dan nodig zijn (paradoxaal: want preventie heeft nut) 

- Mensen in praktijk, onderzoeker en preventiewerker: zijn op zoek naar doeltreffende 

maatregelen (evidence based)  beleid: ‘mooie’, commerciële campagnes die vaak 

minder doeltreffend blijken  

 

Effectiviteit interventies 

- Randomized Control Trial (RCT): voor en na interventie wordt gemeten  

o Studies kunnen uitwijzen of programma/interventie effectief is of niet 

- Andere factoren die effectiviteit beïnvloeden:   

o Moet beschikbaar zijn (boeken, leerkrachten, kosten …)  

o Mankracht, mensen nodig die dit willen toepassen (instantie die hiervoor 

instaat, programma verspreid)  

 Bereikt programma groepen die het nodig hebben?  

 Juist implementeren van programma  

o Niveau van training van preventiemedewerkers die interventie moeten 

toepassen  

 politiemensen, CAW, praktijkwerkers, … 

 bv: zijn zij juist opgeleid om met iemand met zelfmoordneigingen te 

praten?)  

 kwaliteit bewaren: kwaliteitsstandaarden voor personeel en training 

 International Standards on Drug prevention UNODC 

o Standaarden voor ontwikkelingsfases (van kind tot 

volwassenen) 

o Biedt betrouwbare bron voor organisaties om na te 

gaan wat effectieve/minder effectieve programma’s zijn  

o Meer programma’s ontwikkeld voor vroegere 

adolescentie: interventie heeft groter effect in deze 

ontwikkelingsfase (dan latere adolescentie) 

o Wat in preventie doen?  

 European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) 

o Op proces gericht  

o Hoe preventief werken?  

- Heel veel organisaties die evidence based interventies aanbieden/registreren  

 

Verschillende substance use prevention theories  

- Bandura: Social Learning Theory 

o Ook in praktijk van preventie blijkt sociaal leren aanwezig 

o Sociale beïnvloeding in preventie gebruiken 
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 Bv: constructief, rustig communiceren: oefenen in groep  leren van 

elkaar = preventieve methode  

- Catalano: Positive Youth Development  

o Positivisme in groep  

o Elkaar en zichzelf complimenteren  

- Hawkins: Risk and Protective Factors   

o Oefenen van het kennen van fysieke, mentale en sociale risico- en 

beschermende factoren  

o Onderscheid leren, betekenis leren  

- Ajzen & Fischben Theory of Planned Behavior  

o Theorie van gepland gedrag: stapsgewijs naar doel/gewenst gedrag werken  

o Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik bereiken? Hoe heb ik ervaren dat iets werkt 

voor mij?  

o Doel op LT bereiken dmv kleine stappen, doelen opdelen op KT  

o Oefeningen om doelen te stellen, grijpt in op attitude en op intenties (die 

uiteindelijk ons gedrag mee vormen)  

 

iatrogene effecten  

- Tegengestelde effecten van behandeling  

o Bv: patiënt met intensieve, langdurige behandeling komt na genezing terug 

met psychosociale klachten om zelfde aandacht van behandeling terug te 

verkrijgen  

o  afstand – nabijheid prof en cliënt  

- Ook in drugpreventie 

o Informatie, preventie mbt nieuwere manieren om drugs te bestellen; kan ook 

aansporen tot gebruik van deze methoden  

o Informatie aan verkeerde target groups geven (online) 

o Norm narrowing: kleine groep risicogebruikers/high risk personen samen 

zetten  kijken naar elkaar, elkaars normen  worden door elkaar beïnvloed 

op deze manier (normen van verschillende mensen id groep komen dichter bij 

elkaar te liggen)  

o Effectieve én veilige preventie: laagste iatrogene effecten  

 

School preventie 

- Wat werkt:  

o Multicomponent: leerkrachten, ouders, leerlingen, … met elkaar in contact 

brengen  

o Interactief: niet enkel vragen stellen/discussiëren ~ lesgever, ook onderling 

met elkaar (sociaal leren stimuleren) 

- Wat werkt niet:  

o Didactisch werken met preken, alle risicofactoren opnoemen… werkt niet of 

contradictorisch  

o Ingaan op vragen/discussies studenten maar geen ongestructureerde lange 

discussies voeren (werkt niet voor preventie binnen school)  

o ex-gebruikers getuigenissen: studenten krijgen enkele fragmenten echt mee 

(bijvoorbeeld de spannende, grote verhalen, spectaculaire aspect) & jongeren 

maken geen connectie/transfer van boodschap verhaal en met eigen gedrag  
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o enkel focus op zelfvertrouwen: maakt experimenteren met cannabis niet 

kleiner (meer zelfvertrouwen = niet minder drugsgebruik) 

 

Environmental (structurele) prevention 

 

Structurele interventies mbt de context  

- wetgeving is eerste belangrijke invloed op fysieke omgeving (cannabis)  

o maar wetgeving alleen is niet van invloed op stijging/daling cannabisgebruik  

- sociale normen 

o “dronken zijn kan, maar tot bepaalde grens” 

o sociale omgeving 

o social environmental prevention  

 sociale controle (bv: hierdoor de gelegenheid om openbaar te dealen 

verminderen) 

- beschikbaarheid 

o nachtwinkels met alcohol 

o fysieke omgeving vormgeven 

- breder bereik dan enkel gedragsmatige interventies  

o context vormgeven waarin mensen beslissingen nemen 

 

Behavior change perspectives  

- nudging: automatisch proces (impliciet, cognitief en individueel)  

o mensen duwtje id rug geven om juiste keuze te maken 

o juiste keuze makkelijker of aantrekkelijker maken  

- theory of reasones action  

o Belief  

 Over vaardigheden nodig om gedrag te voorzien of mogelijkheid om dit 

gedrag te controleren  

o Attitude tov gedrag 

 Wat kan er gebeuren bij dit gedrag? Wat zijn de reële gevolgen? Wat 

is de impact op mijn leven en mijn naasten? 

o Intention  

o Behaviour  

o stapsgewijs gedrag veranderen 

- automatic processes  

o normative beliefs – incentive – behaviour 

o gaat automatisch 

- social practice theroy  

o behaviour – attitude  

o positive attitude requires a meaning through maintained practice  
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o doen, actie: gewenst gedrag blijvend oefenen  gewenste attitude komt 

uiteindelijk vanzelf  

 

Universal, selective, indicated prevention  

 

- universeel: iedereen; groep met laag- 

en hoog risico subgroepen bij elkaar 

(zonder selectie) 

- selectief: groep die specifiek gekozen is 

(bv: hogere risicogroepen) 

o bv: kinderen van ouders met 

verslaving, jongeren van 16 jaar 

ivm day drinking 

o gevaar voor stigmatisering  maar wel belangrijke schakel in preventie van 

risicogroepen 

o bewustzijn voor deze groep creëren; nood aan gedragsverandering 

- geïndiceerde preventie: gericht op risico individuen (nog kleinere groep) 

o proberen voorkomen dat beginnende kenmerken voortgaan in ‘probleem’ 

o mensen met depressie 

- vroeg interventie 

o mensen van behandelingscentra die zo vroeg mensen willen behandelen, ook 

al is probleem nog niet 100% vaststaand of gediagnosticeerd  

- behandeling:  

o bij vastgestelde verslaving, problematisch gebruik  

 

 

spectrum van interventies beschikbaar  

 

   verschillende behandelingsmethoden en 

interventies moeten aanwezig zijn 

  

   verschillende instanties die 

verschillende interventies aanbieden moeten 

elkaar kennen en kunnen inspelen op elkaar  

 

 

 

Case study: Unplugged eudap.net 

 

Normative beliefs 

- ‘Unplugged’ is effectief  geven veel aandacht aan normative beliefs 

o Wat denk ik dat de norm is bij mijn peers?; wordt vaak enorm overschat  vgl 

met onderzoek; besproken in lessen  

- Gebaseerd op misperceptions 

o Als men denkt dat grote meerderheid iets doet, zal men gemakkelijker gedrag 

overnemen 
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o Groepsdruk vertrekt ook voornamelijk van proces in eigen hoofd, 

geïnternaliseerd (ik denk dat de meerderheid… = normative beliefs  

overschatting, overdrijving) 

o Mispercepties aanpakken 

 Van omgeving (‘meerderheid probeert wel eens harddrugs’) 

 Van informatie (‘van cocaïne word je mager’)  

- Life skills, houding en kennis vergroten 

o Core life skills  

 Coping met stress en emoties 

 Kritisch en creatief denken 

 Beslissingen nemen 

 Communicatie- en relatievaardigheden 

 Zelfbeeld en empathie 

o Kennis 

 Over gevolgen crimineel gedrag, geweld en druggebruik 

 Over risico) en beschermende factoren  

 Over feiten en mythes 

 Over invloed op gedrag 

o Attitude en normen  

 Positieve of negatieve attitude: mijn houding (positie) tov 

gedrag/gebruik 

 Positieve attitude tov klein crimineel gedrag (“als iemand zo 

dom is om spullen achter te laten, is het ook niet zo gek om te 

stelen)  

 Tov druggebruik (“iedereen experimenteert wel eens, enkele 

keren proberen is niet zo erg”)  

 Normative beliefs of sociale norm: de door mij gepercipieerde 

aanvaarding van gedrag door sociale netwerken  

 Hoe denk ik dat mijn omgeving hier tegenover staat  

 

Parent involvement 

Parents and drug abuse prevention 

- Parent use and parent perceived approval  

o risk factor for nicotine, alcohol and cannabis use 

o for girls increased risk for unprescribed use of medication 

- Perceived approval  

o often based on assumptions in the absence of implicit and explicit messages 

or statements 

- Ouders: belangrijke bron van informatie voor jongeren  verwerkt in 

preventiemethoden  

- + educating children to be mediawise 
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Mediator analysis (effectiviteit analyseren: welke mechanismen zorgen hiervoor?)  

 

The theoretical model of unplugged and mediating factors 

 

Verschillende 

mediators, zoals 

normative beliefs, 

beïnvloeden 

intenties en gebruik 

 

Verschillende 

programma’s 

verbinden 

verschillende 

mediators  

 

 

 

 

 

 

Mediators in EU-DAP 

- Welke mediators hebben invloed op welke 

positieve resultaten?  

 

 

Mediators with a proven lead to effect 

- Positive attitude towards drugs 

- Perception of number of user friends 

- Refusal skills 

 Core mechanismen in programma die effect beïnvloeden: van belang om te delen 

tijdens trainingen voor programma’s; zijn belangrijke aspecten waar genoeg focus 

op gelegd moet worden  

 

Other mediators in unplugged measured 

- Negative attitude towards drugs 

- Positive beliefs 

- Negative beliefs  

- Knowledge 

- Perception of positive class climate 
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De drugvrije Therapeutische Gemeenschappen, Integrated Treatment Systems  

 

Residentiële behandeling en drugvrije behandeling in TG’s 

 

1) The third generation of TC: the early development of the TC for addictions in Europe 

 

First generation TC’s 

- TG’s voor de soldaten tijdens WO II 

- Northfield experiments (Psychiatric Hospital): 

o Treatment of soldiers suffering from neurosis 

o Group interaction, social setting, global transitional space of experience 

o Aan de slag met groepen  

o Globaliteit: iedereen in behandeling meenemen (nu nog: van raad van bestuur 

tot cliënten)  

- Maxwell Jones (Henderson Hospital): 

o Democratic milieu therapy 

 Structuur/hiërarchie in ziekenhuizen doorbroken  

o Group therapy 

o Psycho-analytical-based 

o Belang van social learning 

 

Second generation TC’s 

- TG zoals die ontstaan is in de VS voor druggebruikers eind de jaren ’60 (flower 

power) 

o Meer aandacht/steun voor alternatieve vormen van samenleven  

- Synanon: 

o Eerste klassieke 2de generatie TG 

 Veel TG’s gegroeid vanuit deze ideeën, maar met aandacht voor link 

met SL behouden (om niet dezelfde fout te maken)  

o Voorloper van drugvrije gemeenschappen  

o Founded by Chuck Dederich in 1958:  

 retorisch spreker 

 ex-alcoholverslaafde, geholpen door AA; kende dus zeer goede 

groepsbehandeling van verslaving 

o Hierarchical structured TC 

o The ‘Game’ 

 Groep waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze kunnen vertellen 

wat zich tegenzat  

o Authorian Leadership and lifelong membership 

 Gekaderd in anarchistische, anti-oorlog ideeën  

 Utopische samenleving zonder banden met buitenwereld 

 Dederich kreeg te veel macht en dit heeft geleid tot de ondergang van 

de beweging  autoritair leiderschap  sektevorming 

- Concept TC’s 

o Ontstonden uit Synanon 

 Zelfde eigenschappen 

 Maar staan meer open voor buitenwereld (rekening houdend met 

problemen die Synanon uiteindelijk had)  
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o Daytop, Phoenix House, Odyssey House… 

o Overwinnen van vorige levensstijl (herstel) 

o Drug-free programmes based on Synanon procedures 

o Democratic Leadership and graduation 

 

Third generation TC’s 

- 1960’s – middle 1980’s 

- Mensen uit Europese landen trekken naar VS om de TG te leren kennen daar 

o je moet leren uit ervaring  

o voelen als bewoner wat dit doet met je als mens 

- Reactie tegen medisch-psychiatrische visie op verslaving (vb. anti-methadon) 

o Psychiatrie biedt geen antwoord op verslavingsproblematiek  

- Closed network  

o Aanvankelijk gesloten, maar gevaarlijk (vb. tot sekte evolueren) 

o Geen empirische evidentie voor TG 

 

Interconnections between first European TC’s and American TC’s 

- Emiliehoeve (‘72), Essenlaan & Breegweestee 

o Netherlands 

o Founded by Kooyman, Influenced by Phoenix House 

o Emiliehoeve influenced TC’s all over Europe (en België; ook De Kiem)  

o Op een boerderij met verslaafden samenwonen 

 Eerst Maxwell Jones 

 Later geëvolueerd naar hiërarchisch  

- De Sleutel (’74) 

o Belgium 

o Founded by Johan Maertens 

o Roots: anti-psychiatry, Maxwell Jones’ TC concepts and psycho-dynamic 

o Staff members trained in Essenlaan (NL) 

o Mix tussen Amerikaanse invloed en traditie bij ons van TG’s  

- De Kiem (’76) 

o Belgium 

o Founded by Eric Broekaert 

o Influenced by Jellinek Amsterdam, Last Renaissance Washington and 

Emiliehoeve 

o Leefde eerst zelf in TG’s om dan zijn eigen TG te ontwikkelen 

- Trempoline (’78) 

o Belgium 

o Founded by George van der Straten, Influenced by La Boère and De Kiem 

- De Spiegel (’79) 

o Belgium 

o Founded by Paul van Deun, Influenced by Le Centre du Levant 

 

European identity 

- In the beginning: 

o Psycho-analytical-based 

o Democratic milieu-therapy (TC’s)  

o Integration of therapeutic schools 
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o Professionalism 

 Psychologen, psychiaters, ortho’s (+ ervaringsdeskundigen)  

o 1970’s-ideologies 

 Socio-political paradigms 

 Interest in Marxist and anarchist theory and alternative lifestyle 

 Humanist Christian tradition 

- Later: 

o Integration of democratic and hierarchical TC approaches 

 

Discussion: adaptation of American models into own culture 

- Evolution towards more empathic behaviour modification and dialogue 

o Dederich: harde confrontatie  in Europa milder 

o Europa: geen harde leerwaarden overgenomen; meer empathisch en 

dialogisch te werk  

- Importance of traditional European educational theories and social learning initiatives 

- Influence of Humanistic psychology 

o vb. Maslov (triade van behoeften) 

o Geloof in ontwikkelingsmogelijkheden van de mens 

- Integrated TC methodology 

o Zie verder  

o ≈ professionalisme 

- Introduction of family therapy 

- More professionalism 

o Health care professionals and priests 

o Belang van onderzoek naar effecten van TG 

o Less important role of ex-addicts 

- Scientific Research 

o Counterweight against spiritual and self-confirming tendencies 

o Contributed towards integrated recovery and integrated treatment systems 

- EFTC 

o European Federation of Therapeutic Communities  

o Collaboration and information exchange 

o Links with EWODOR, European universities 

o Ontwikkelde kwaliteitsstandaarden waaraan diensten moeten voldoen 

 

2) The drug-free TC 

Definition 

“A TC is a drug-free environment in which people with addictive (and other) problems live together in 

an organized and structured way in order to promote change and make possible a drug-free life in the 

outside society. The TC forms a miniature society in which residents, and staff in the role of facilitators, 

fulfil distinctive roles and adhere to clear rules, all designed to promote the transitional process of the 

residents. Self-help and mutual help are pillars of the therapeutic process in which the resident is the 

protagonist principally responsible for achieving personal growth, realizing a more meaningful and 

responsible life, and of upholding the welfare of the community. The program is voluntary in that the 

resident will not be held in the program by force or against his/her will.” (Ottenberg) 

 

- Eén van de klassieke definities 

o Geen drugs gebruikt 
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o Mensen leven samen met duidelijke afspraken en duidelijke hiërarchie 

o Zeer gestructureerd  om chaotische vorige levensstijl te verlaten 

o Werknemers en bewoners nemen verschillende rollen op 

o Zelfhulp: je kunt enkel jezelf helpen en anderen ondersteunen om een 

betekenisvol en verantwoordelijk leven te krijgen 

o Vrijwillig 

o Personeel helpt bij het heropvoeden (imago afbreken en heropbouwen) 

 

Fundamentele principes 

- Iedere TG moet in verbinding staan met de buitenwereld 

- Behandeling moet lang genoeg duren 

- Zowel staf als bewoners zijn deel van gemeenschap, ook als staf kun je uitgedaagd 

worden 

- Ex-verslaafden spelen een belangrijke rol 

o Ook ‘oudere’ bewoners (die al langer in TG verblijven, cultuur kennen) kunnen 

rolmodel zijn die pedaogische groei voortbrengen voor nieuwere bewoners 

- Staf moet ethische standaarden houden 

- Tg moet zichzelf steeds kritisch bekijken 

 

New TC’s 

- Complexe netwerken 

- Omgaan met special needs en specifieke target groepen (vb: residents with dual 

diagnosis, with chronic addiction requiring appropriate psychotropic medication) 

- meer flexibele aanpak 

 

De filosofie 

- humanistisch mensbeeld 

- geloof in de mogelijkheid tot verandering en persoonlijke groei 

- explicitly stated by the therapeutic community 

- referred to in daily activities 

 

“I am here: because there is no refuge, finally, from myself. Until I confront myself in the eyes and 

hearts of others, I am running. Until I suffer them to share my secrets, I have no safety from them. 

Afraid to be known, I can Know neither myself not any other; I will be alone. Where else but in our 

common ground, can I find such mirror? Here, together, I can at least appear clearly to myself, not as 

the giant of my dreams, nor the dwarf of my fears. But as a person, part of the whole, with my share in 

its purpose. In this ground, I can take root and grow. Not alone anymore, as in death, but alive to 

myself and to others.” 

 

- The philosophy becomes an integrated part of one’s personality 

- Concepted based TC; the concept = the philosophy  

- Residents strive for a positive life style based on dedication, honesty, a sens of 

responsibility, showing concern, acting ‘as if’ 

o Intentie hebben om vooruit te gaan, te groeien, samen in verbinding met 

anderen  

o Men left in veilig omgeving waarin men toc hook uitgedaagd wordt 
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Bewoners 

- Residents are considered as: 

o Emotioneel onrijpe mensen die heropgevoed moeten worden  

o born manipulators 

o suffering from anxieties and fears 

o who use aggression to disguise their weakness. 

- a great potential for positive change. 

- ‘residents’ who can be educated vs. ‘patients’ who need to be cured 

 

Behandelingsfasen  

- Crisis intervention 

o Aan de bodem zitten en niet meer weten wat te doen  interventie 

o Lichamelijk afkicken 

o acute stage of disturbance and crisis 

o crisis intervention and detoxification 

o a few days, some can be motivated to go for treatment 

- Ambulatory level 

o Ambulant werken 

o potential residents 

o several times a week, while still living on the outside 

o some initial modification of their behaviour 

- Reception 

o Geleidelijk aan klaarmaken om in TG binnen te gaan 

o low threshold programme 

o resident get used to therapy 

o over a period of several weeks 

o more individualised approach 

o prepares induction to the community 

o First social and psychological assessment 

- Induction 

o motivation for treatment is tested 

o required to show external motivation 

o Externe motivatie wordt intern gemaakt 

- Treatment 

o Echt in de TG gaan leven en geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid krijgen 

o ‘community’ used as ‘methode’ 

o during one year 

o hierarchically structured environment 

o sfeer van veiligheid en aanvaarding 

o new stage of personal identity 

o better self-insight 

- Social (Re)integration 

o Heel belangrijk in TG: aandacht voor re-integratie in samenleving  

o Heel belangrijk voor de effectiviteit van TG 

o during a half year 

o from ‘halfway house’ to ‘own housing’ 

o approach much more individualised 
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o resident resumes contact with the ‘normal’ outside world (link met SL is 

belangrijk)  

o a new stage of social identity 

o better insight into his place in the world 

 

Treatment characteristics 

- Safety and acceptance 

o Veiligheid niet altijd makkelijk (vb. niet makkelijk om drugs buiten te houden) 

o abuser no longer threatened by outside dangers (drugs, pimps, dealers, …) 

o caring staff members and a group of people who share similar experiences 

o explicit rules: geen drugs, geen geweld en geen relaties 

 

- Hierarchic structure: driehoek 

o Geleid door de stafleden, waarbij bewoners geleidelijk aan meer 

verantwoordelijkheden hebben 

o several work departments, organised around an implicit hierarchic order. 

o new residents gradually climb up, older residents become department heads 

 verschillende afdelingen rond bepaalde hiërarchie:  

o the most senior member is the co-ordinator, responsible for planning the daily 

activities, keeps the staff informed, serves as a bridge between staff and 

residents 

o the staff are the real decision-makers, the ones who take responsibility for the 

therapeutic and educational functioning of the community 

o structuur geeft veiligheid en vertrouwen 

o the community offers a daily routine 

 geeft bepaalde routine 

o the responsibilities are hierarchically structured to create a situation of 

adapted therapeutic evolution 

 verantwoordelijkheid krijgen die je op dat moment aan kan  

 noden en behoeften waar mensen klaar voor zijn 

o hierarchy differs from autocracy: elk op ons eigen niveau proberen bijdragen 

aan TG 

 niet autocratisch  

o the structure is in balance with the emotional and individual expression 

 

- Verbal reprimands and learning experiences 

o Wanneer je iets doet wat niet kan  elkaar aanspreken 

o residents can act out when charged with emotion, anxiety, pain and craving. 

o after discussion a verbal reprimand or learning experience is called for 

 learning experience: certain specific projects or individual activities that 

could help the resident 

o the resident needs to feel respeceted and understands why this correction is 

made 

 geen straffen maar ervaringen waar mensen iets uit kunnen leren en zich  

     goed bij voelen  

 

- Encounter 

o the primary theapeutic tool of the TC 
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 Is het hart van de TG 

 Confrontatie, zeer emotioneel 

o three times a week, two hours; eight to ten persons; new residents, older 

residents and staff; no hierarchy, full freedom of expression; the staff monitors 

the process and guarantee safety and support 

o confrontation: direct, open and clear 

o encounter-tools: humour, exaggeration, contradiction, acceptance and support 

 groepsbijeenkomsten: obv aantal methodieken doordringen to waar 

het echt om draait  naar werkelijke, diepgaande gevoelens gaan  

 om diepgaande emoties te kunnen uiten; werken met tools  

o confrontation is usually related to irresponsible behaviour during daily 

activities it takes place in the ‘her and now’. other group members can identify 

and give examples from own experiences 

o changed over times: from direct attempt to an advanced form of dialogue 

o different phases: a building up of tension, release and openness, the 

implementation of (new) values through 

o identification with more experienced peers 

 goede begeleiding nodig (juiste opleiding)  uiting van diepe, heftige 

emotie 

o staff members act as group and contribute their own experiences and beliefs 

o the group is essentially an instrument of social learning (Maxwell Jones) 

o The group constitutes an ‘transitional space of experience’ (Winnicot - Bridger) 

 

- Family work 

o Laatste jaren veel belangrijker geworden 

o of essential importance to the good functioning of the resident 

 binnen veel contexten van bewoners sprake van spanningen die ook 

meegenomen worden in behandeling: hier aandacht voor hebben  

o many communities are devoted to the contextual aproach of Boszormenyi-

Nagy (combination of psychodynamic theory and existentialist philosophy) 

o residents are prepared for the meetings with their family families can meet 

other residents’ families to discuss their common problems 

 

Integrated treatment systems 

 

Introduction 

- Reorganization of the field of mental health care and substance abuse treatment 

- Discussion on International Symposium on Substance Abuse Treatment and Special 

Target Groups (2000) 

- Results: affirmation of the importance of increased cooperation and more flexible care 

systems 

 

Definition 

- “Integrated Treatment Systems” as a new concept 

- = zorgciruits 

o Etymological 

o Conceptual 

o Ethical 
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o Ideological 

- Denken over integratie is moeilijk 

o Interageren: afwisselend samengaan van modellen 

- Conflicten mbt verschillen van concepten, doet groeien 

- Niet bedoelen om beslissingen te maken voor een ander  

o Pluralistische, humanistische visie  

o Kijken: wat is goede therapieomgeving voor individu?  

 

Critical limitations 

- Zorgciruits zijn heel lang tegengehouden  

- Integration of different treatment systems impeded by discussions between: 

o Drug-free treatment 

o Methadone substitution 

o Harm reduction 

o Managed care and case management as a new trend 

 tegenstellingen tss vershillende behandelingen  vanuit spanningen vertrekken: groei 

(niet focus op aparte stancdpunten, verschillen)  niet naast elkaar, maar verbinden met 

elkaar  meer gemeenschappelijk dan vaak op eerste zicht  

 

Prerequisites for the intergration of treatment systems 

- Situated within the context of opposing paradigms and shifting policies: 

o a choice of treatment free of moral pressure and mutual respect for all 

partners 

o a comprehensive treatment system characterized by multidisciplinary 

approach and continuity 

o quality care calls for integrated and individualized treatment 

o Importance of networking, case-management and a centralized intake-system 

- Many questions remain 

- TG in een network van zorg 

 

Samenwerken en lokale netwerken id jeugdhulp  

- Men gaat steeds meer samenwerken binnen HV, binnen verschillende velden, over 

grenzen van eigen organisatie heen  

 

Achtergrond 

- sinds jaren 80 vergaande professionalisering binnen HV (expertenrol vergroot); 

reduceren in aanbod; drempels aanbrengen, HV aanbod wordt gespecialiseerd 

(toegang enkel voor bepaalde groepen) 

- problematieken worden complexer (wicked issues)  moeilijk om vat op te krijgen, 

moeilijk om met één soort aanbod ‘opgelost’ te krijgen  samenwerking is vereist  

- gedeelde verantwoordelijkheid; wordt versnipperd; geen duidelijkheid mbt wie 

verantwoordelijkheid waarover neemt + feit dat bij vraagzijde complexiteit stijgt & aan 

de aanbodzijde versnippering plaatsvindt  risico op sociale uitsluiting (personen die 

nergens terecht kunnen, waar niemand verantwoordelijkheid voor neemt)  

- besef: noodzaak samenwerking  

o samenwerkingsverbanden exploreren  

o zoektocht naar vormgeving hiervan doorheen de tijd  

o intersectorale en/of interprofessionele samenwerkingsverbanden  
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“Deze vormen van intersectorale of interprofessionele samenwerking worden gekenmerkt door de 

betrokkenheid van, en interactie tussen, drie of meer autonome partners die vaak in andere sectoren, 

domeinen of beroepsgroepen actief zijn. Centraal staat de erkenning van een wederzijdse 

afhankelijkheid.” 

- Verschillende op zich autonome actoren zijn betrokken  

- Om betere HV te voorzien 

- Wederzijdse afhankelijkheid: erkenning dat men het alleen niet kan  

 

Voorbeeld; case study van Brugge(n) voor jongeren  

- Via samenwerking stad Brugge en verschillende actoren de noden van jongeeren 

beter tegemoetkomen  

- Initiatief van stad Brugge, OCMW, CAW  

- Doel: beleid en aanbod voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities beter op 

elkaar afstemmen 

o organisaties dichter bij elkaar brengen 

o netwerk versterken 

 belang visieontwikkeling binnen netwerk  

 versterken van netwerk naar methoden toe  

o jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities beter bereiken  

- kritisch kwalitatief, interpretatief onderzoek uitgevoerd  

o resultaten in thematische clusters  

 erkenning dat noden reëel zijn 

 in interactie gegaan met verschillende actoren mbt aanbod (reflectie) 

o delen van info 

 op niveau van organisaties 

 netwerktafels (informeel delen van info makkelijker) 

 moeilijk: informatie, privacy  op welke manier wordt info gedeeld?  

 Kan soms problematisch zijn voor HV-traject om bepaalde info al te 

hebben over jongere 

 Verschillende, diverse actoren met wel/niet beroepsgeheim: belang 

aan afspraken maken  

 Jongerenperspectief: wat is belangrijk om wel/niet te delen?  

o Reële inzet id leefwereld 

 Wat betekent inbedden id leefwereld?  

 Bedoeling om meer aanbod te creëren niet helemaal gelukt 

 Afstemming op elkaar waardoor aanbod gereduceerd werd 

(omgekeerd effect)  

o Organisatiestructuur 

 Belang coördinatie: netwerk ontstaat niet zomaar  

 HV-diensten dichter bij elkaar brengen (pos ervaren door HV’ers zelf) 

 Mogelijkheid proactieve afstemming 

 Iedereen is ervan op de hoogte, kunnen op elkaar afstemmen, 

feedback geven  

 Meerwaarde voor iedereen die werkt met jongeren (bv: geen 

plotse confrontaties met nieuwe diensten) 

 Projecten samen vormgeven is eenvoudiger in netwerk  

 Vrij hiërarchisch georganiseerd  
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 Stuurgroep (bv raad van bestuur) – actiegroep 

(organisatieniveau) – veldwerkers (dagdagelijkse werk) 

 Doorstroom van info tss niveaus niet altijd evident  

 globaal gezien ligt eigenaarschap van netwerk niet helemaal bij 

basis (HV’ers/veldwerkers)  gevoel dat er eerder van top-

down-werking spraken is, terwijl men eigenlijk meer macht wil 

bereiken bij leefwereld (down)  

o dubbele posities worden in vraag gesteld  

o sommige mensen hebben meer macht dan andere  

 afhankelijkheid van bepaalde posities leidt tot minder openheid 

in netwerk  

o ontgrenzend werken  

 doel van netwerk: over grenzen werken (meer aanbod)  

 zeggen wel dat ze ontgrenzend werken; maar in realiteit nog te weinig, 

sommige succesvolle voorbeelden  

 niet iedereen heeft dezelfde positie in een netwerk  

 risico dat gevestigde actoren die mensen in die leefwereld 

gaan instrumentaliseren 

 ene agenda krijgt overmacht over andere agenda  

 vb: VDAB is erg gericht op jongere aan het werk krijgen; oefent 

hierover druk uit op HV’er (boodschap HV’er mbt tempo 

jongere volgen; weegt minder zwaar door)  

 meerwaarde dat ze elkaar kennen binnen een netwerk  

valkuil dat men hierdoor ‘misbruik’ gaat maken van elkaar ( 

hier op letten en aandacht aan besteden; visie-ontwikkeling)   

o visie  

 groot spanningsveld: meer investeren in sociaal-pedagogische visie 

 actiegroep die druk uitoefent  veldwerkers die dagelijks werk doen  

o case management  

 zorgen voor belangenfiguur voor jongere die samen met jongeren 

zijn/haar noden belangend over verschillende actoren heen  

 case manager moet ondersteuning kunnen bieden (niet puur louter 

coördinator, ook opkomen voor jongere) 

- discussie  

o hulpverleners met elkaar in contact brengen  voordelen mbt traject jongere 

 toch ook kritische blik (wat doen we als netwerken? belang jongere?)  

o Vraag stelt zich of er voldoende leefwereldgericht aanbod is.  

 Netwerken alleen is niet genoeg 

o netwerk: nog te veel technisch psycho-diagnostisch perspectief moeten naar 

leefwereld perspectief (was doel maar nog niet genoeg in geslaagd)  

 op niveau van netwerk: stem jongere mist nog (vooral contact met 

veldwerkers)  

- aanbevelingen:  

o geen schijnparticipatie jongeren: op maat jongere, naar leefwereld jongere  
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