
Boek 4: Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen 
H1: diagnostiek van gedragsstoornissen 
De DSM beschrijft drie gedragsstoornissen: de oppositioneel-opstandige stoornis, de 
periodiek explosieve stoornis en de normoverschrijvend-gedragsstoornis.  
Bij de periodiek explosieve stoornis ligt de klemtoon op disregulatie van emotie.  Bij de 
normoverschrijdend-gedragsstoornis ligt de klemtoon op disregulatie van gedrag.  
 
Prevalentie van de oppositioneel-opstandige stoornis varieert van 1-11%. Periodiek 
explosieve stoornis heeft een prevalentie van ongeveer 2,7%. Voor de normoverschrijdend-
gedragsstoornis variëren de prevalentieschattingen van 2% tot meer dan 10%.  
 
Diagnostisch handelen op onderkenningsniveau.  

1. Eerste probleemtaxatie: breedspectrumvragenlijsten 
- ASEBA-systeem (Achenbach System of Empirically Based Assessment): CBCL (Child 

Behaviour Checklist), Teacher Report Form en Youth self-report. Deze kunnen elk 
afzonderlijk afgenomen worden, maar bij afname van de drie vragenlijsten verkrijgt de 
diagnosticus informatie uit verschillende bronnen, wat het mogelijk maakt de cross-
informant-overeenkomst na te gaan.  

- Strengths and Difficulties Questionnaire: gericht op kinderen tussen 4-16j. Er is een 
ouder-, leerkracht- en jongerenversie.  

De SDQ heeft beperktere klinische relevantie in vergelijking met het ASEBA-systeem. 
 

2. Instrumenten specifiek gericht op gedragsstoornissen 
- Gedragsvragenlijst voor kleuters (GvK): peuters en kleuters van 3 tot 6j.  
- Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen: kinderen van 6-16j. Er zijn 

normtabellen voor Nederland en Vlaanderen beschikbaar.  
 

3. Instrumenten voor het in kaart brengen van beperkte prosociale emoties 
- Psychopathie Checklist Jeugdversie -> uitgeverij heeft uitgave stopgezet. 
- Vragenlijst Fundamentele Onthechting: in te vullen door ouder/leerkracht. 

 
Gedragsproblemen in termen van opstandig en/of agressief gedrag zijn klachten bij kinderen 
die volwassenen erg motiveren om hulpverlening te zoeken.  
  



H8: Diagnostiek van angstklachten 
Ieder individu is wel eens bang. Bij kinderen zijn er bovendien specifieke periodes waarin 
bepaalde angsten meer voorkomen. Meestal is dat mild van aard of gaat het om een korte 
periode. We moeten rekening houden met de normale angsten, want bij problematische 
angst of angststoornis gaat het om ernstiger, frequentere en persisterende angsten, die 
bovendien samengaan met vermijdingsgedrag en met beperkingen in het functioneren of in 
de ontwikkeling.  
 
De prevalentie van angststoornissen lopen uiteen van 2% tot 27%. In de meeste gevallen gaan 
angststoornissen niet vanzelf over. Kinderen en jongeren met een angststoornis hebben een 
duidelijke belemmering in het functioneren, zowel op school als in vriendschappen. Zo 
ervaren deze jeugdigen vaak meer stress in de thuissituatie en hebben ze op school meer kans 
op onderpresteren of doublures. Ook zijn er aanwijzigingen dat ze op volwassen leeftijd 
relatief minder vaak een baan hebben en dat hun inkomen lager is dan bij kinderen die zonder 
angststoornis opgroeien. Vooral kinderen met sociale angststoornis ervaren veel 
belemmering in het dagelijks sociaal functioneren en bij hen gaat deze belemmering vaak door 
als volwassene.  
 
In de DSM wordt het onderscheid gemaakt tussen de separatieangststoornis, waarbij sprake 
is van een niet bij de ontwikkelingsfase passende, excessieve angst of vrees om gescheiden te 
worden van diegenen aan wie de betrokkene gehecht wordt. Het selectief mutisme houdt het 
niet spreken in sociale situaties waarin dat wel wordt verwacht en wanneer een kind in andere 
situaties wel spreekt in. De specifieke fobie gaat over een angst voor een specifiek object of 
een specifieke situatie, zoals voor dieren, natuurlijke omgeving, bloed-injecties-
verwondingen, situationeel, overige,… De sociale angststoornis gaat over een duidelijke angst 
voor sociale situaties, waarbij het kind blootgesteld wordt aan mogelijk kritische beoordeling 
van anderen. De paniekstoornis en agorafobie kunnen los van elkaar gesteld worden in de 
DSM 5. Een paniekaanval is een plotselinge golf van angst die vanuit relatieve rust of een 
bestaande toestand van angst binnen enkele minuten zijn piek bereikt en gepaard gaan met 
min 4 van 13 symptomen. Agorafobie is de angst voor min 2 van de volgende 5 situaties: 
openbaar vervoer, open ruimtes, afgelosten ruimtes, in menigten of alleen buitenshuis zijn. 
Bij de gegeneraliseerde angststoornis staat het overdreven pieken centraal.  
 
Kindfactoren die een rol spelen: 

- Genetische factoren 
- Neurobiologie 
- Temperament 
- Levensgebeurtenissen 
- Cognitieve processen 
- Emotieregulatie 
- Leertheoretische processen 

 
Gezinfactoren: 

- Ouderlijke psychopathologie 
- Opvoedingsstijl 
- Onveilige gehechtheid 

 



Omgevingsfactoren: 
- School (niet-onderkende lagere intelligentie/leerprobleem: kind kan onzeker worden. 

Pesten/gepest worden) 
 
Wederzijdse beïnvloeding van risico- en beschermende factoren: veel van de genoemde 
factoren zijn bi-directioneel.  
 
Diagnostisch handelen op onderkennend niveau. 
Eerst de verschillende angstklachten goed in kaart brengen en beschouwen vanuit de normale 
ontwikkeling. Bij overmatige angst dienen de angstklachten te worden beschreven aan de 
hand van de DSM-criteria. Voorts dient comorbiditeit goed uitgevraagd te worden. Tot slot 
wordt aangeraden te werken vanuit een multi-informant perspectief.  
 

1. Meest gebruikte semi-gestructureerde interviews: 
- Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV – Child and Parent version (ADIS): 

vraagt naar alle angstklachten en er wordt aanvullend aandacht bested aan vragen 
naar schoolweigering en angsten op school.  

- Kiddie-SADS-lifetime versie: richtlijn dat ouders eerst worden geïnterviewd bij 
kinderen onder 12j en eerst de kinderen als ze ouder zijn dan 12j. Een voordeel is dat 
het instrument ook kijkt naar vroegere episodes.  

- Diagnostic Interview Schedule for Children en de MINI KID zijn ook twee bruikbare 
gestructureerde interviews.  

 
2. DSM-gerelateerde angstvragenlijsten voor kinderen van 8-18j:  
- Revised Child Anxiety and Depression Scale 
- Screen for child Anxiety Related Emotional Disorders 

 
3. Algemene vragenlijsten over angst bij kinderen, waarmee men zicht kan krijgen op de 

angstbeleving van het kind: 
- Zelfbeoordelingsvragenlijst voor kinderen: meet toestandsangst, trekangst, mate van 

angst op een bepaald moment, mate waarin iemand geneigd is om situaties en 
objecten als bedreigend in te schatten en te reageren met buitensporige 
toestandsangst.  

 
Ook de SDQ en ASEBA kan hier gebruikt worden als brede screeningsvragenlijst. 
 
Verklarende diagnostiek: rekening houden met: 

- Ontwikkelingsanamnese 
- Diagnostiek van gezinnen en gezinsfunctioneren 
- Leertheoretishce diagnostiek 
- Diagnostiek en school: specifieke lijst voor schoolweigeringsgedrag is de School 

Refusal Assessment Scale-Revised.  
 
In zijn algemeenheid dient men alert te zijn op angststoornissen bij kinderen. Vaak zijn dit 
geen lastige kinderen, maar zijn ze juist stil en teruggetrokken en heeft niemand ‘last’ van hen, 
waardoor het probleem lange tijd niet aan het licht komt en onbehandeld kan verslechteren.  
 



H9: Diagnostiek van depressieve klachten 
Bij 2-5% van de lagereschoolkinderen blijven die klachten langere tijd aanslepen en is er 
sprake van een duidelijk negatieve stemming en verminderd plezier en interesse. Tijdens de 
adolescentie neemt dat aantal jongeren met een depressie in die mate toe dat tegen de 
jongvolwassenheid 12-15% van de jongeren ooit langdurige en ernstige depressieve klachten 
heeft gehad. Depressieve klachten gaan gepaard met hopeloze gedachten over zichzelf, de 
omgeving en de toekomst. Vaak worden kinderen eerder aangemeld voor diagnostisch 
onderzoek vanwege gerelateerde klachten, zoals moeilijk gedrag of schools en sociaal 
uitvallen. Naarmate kinderen ouder worden en in de adolescentie komen, stijgt de kans op 
suïcidepogingen.  
Een kind kan naast MDD (major depressive disorder – depressie) ook persisterende 
depressieve stoornis hebben. Typerend hier is dat het kind een depressieve of geïrriteerde 
stemming heeft op de meeste dagen gedurende het grootste deel van de dag tijdens een 
periode van een jaar.  
 
De ontwikkeling van depressieve klachten is het resultaat van een leerproces dat het gevolg 
is van de complexe interactie tussen biologische en omgevingsfactoren gedurende de 
levensloop van het kind.  
Kindfactoren: 

- Biologische factoren 
- Problemen in de affectregulatie: een belangrijke kwetsbaarheidsfactor is de hevigheid 

waarmee kinderen emoties ervaren en de vaardigheden die kinderen hebben om hun 
emoties te sturen/te reguleren. Die emotieregulatievaardigheden worden sterk 
beïnvloed door hun temperament, met name NA, PA en EC.  

 
Omgevingsfactoren:  

- Bronnen van stress in de gezinsomgeving en de ruimere omgeving van het kind.  
- Gezinsfactoren: ouder-kind relatiepatronen, opvoedingsstijlen, emotionaliteit van de 

ouders zelf. Kinderen moeten ook leren om tijdens hun levensloop actief en spontaan 
op zoek te gaan naar ouderlijke steun tijdens stress.  

- Schoolfactoren: overvraging op school, ervaren van druk, gepest worden, sociaal 
geïsoleerd geraken of als de complexiteit van het sociale verkeer te ingewikkeld is.  

 
Leermechanismen: ontwikkelen van maladaptieve schema’s.  
 
Diagnostisch handelen op onderkenningsniveau: 

1. Screeningsinstrumenten 
- Depressievragenlijst voor Kinderen 
- Children’s Depression Inventory (-2): CDI-2 heeft een oudervariant.  
- Gedragsvragenlijst voor Kinderen voor ouders/leerkracht bevat ook items die 

depressie meten. 
 

2. Semi-gestructureerde interviews 
- SCID-junior 
- Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC) 
- Schedule for Affective Disorders and Schizofrenia for School Age Children 

 



Diagnostische interviews kunnen sterk variëren in de mate van gestructureerdheid. In vrije 
interviews worden belangrijke symptoomgebieden vaak overgeslaan. Het bepalen van een 
diagnose obv dit is onbetrouwbaar.  
 
Diagnostisch handelen op verklaringsniveau: 
Eerst ontwikkelingsanamnese. Om na te gaan of deze factoren een rol hebben gespeeld en 
nog spelen in de ontwikkeling en instandhouding van de depressieve klachten, kan de 
diagnosticus onder meer gebruik maken van het opstellen van Antecedent – Behavior – 
Consequence- schema’s. Om dit op te stellen is het belangrijk concrete voorbeelden te 
bevragen van situaties waarin het kind/de jongere zich erg depressief voelde en van  situaties 
waarin er minder depressieve klachten waren.  
 
Oneigenlijke praktijken en mythes bij de diagnostiek van depressieve klachten: de 
belangrijkste diagnostische fout die clinici vaak maken tijdens de diagnostiek van depressie, is 
dat ze het diagnostisch onderzoek beperken tot het gebruik van één of een beperkt aantal 
screeningslijsten, zoals de CDI. Het advies luidt dan ook om informatie te verzamelen aan de 
hand van verschillende diagnostische methoden en bij verschillende informanten.  
 
H11: Diagnostiek van suïcidaal gedrag 
In Vlaanderen en Nederland overlijden jaarlijks ruim 2600 personen door zelfdoding, 
waaronder een 230-tal jongeren tussen 10 en 25 jaar.  

 
Het begrip suïcide/zelfmoord/zelfdoding verwijst naar een zelf geïnitieerde of uitgevoerde 
handeling met dodelijke afloop, waarbij er aanwijzingen zijn dat de overledene de intentie 
had om te sterven. Er zijn echter conceptuele discussies over deze begripsomschrijving 
aangezien de intentie van de daad niet altijd eenduidig vast te stellen is. Bovendien is bij 
suïcidaal gedrag de dood vaak geen op zichzelf staand doel, maar eerder een middel om te 
ontsnappen aan een ondraaglijke situatie die veel lijden veroorzaakt. Een suïcidepoging 
verwijst naar een niet-habituele, zelf geïnitieerde of uitgevoerde daad zonder dodelijke afloop 
waarbij er evidentie is voor de intentie om te sterven. (≠ ZVG!) Suïcidale ideatie verwijst naar 
zelfmoordgedachten waarbij men actief suïcide overweegt als een mogelijke uitweg om 
ervaren problemen te verminderen of op te lossen. Deze zelfmoordgedachten kunnen 
variëren van erg vaak tot heel concreet. Zelfmoordgedachten onderscheiden zich van niet-
suïcidale doodsgedachten, waarbij de dood een gewenste uitkomst zou zijn maar er geen 
evidentie is voor zelftoediening of suïcidale intentie. Tot slot verwijst het begrip suïcidaliteit 
naar het geheel van gedachten, voorbereidende handelingen, suïcidepogingen en suïcide.  

 
Vanaf 10j is er doodsconcept bij kinderen. We zien dus vanaf 10j een toename in de 
zelfmoordpogingen met een piek in de adolescentie tussen 15-19j.  

 
 

Kenmerken van een suïcidale toestand: 
Biopsychosociaal model beschrijft een suïcidale toestand als een complex samenspel van 
hopeloze gedachten, intens negatieve gevoelens, lichamelijke klachten en (non-)verbale 
waarschuwingssignalen of gedragingen. Suïcidale jongeren worstelen met hopeloze 
gedachten over zichzelf, hun situatie, hun interpersoonlijke relaties en toekomst. Deze 
gedachten kunnen obsessief zijn, in de vorm van piekergedachten die de jongere voortdurend 



kwellen. Daarnaast worden suïcidale jongeren overspoeld door intense en verwarrende 
negatieve gevoelens zoals somberheid, schaamte, schuldgevoel, eenzaamheid, 
prikkelbaarheid of boosheid, angst, paniek, hopeloosheid en wanhoop. Bij veel suïcidale 
jongeren uiten de emotionele spanning en stress zich in toegenomen fysieke klachten zoals 
slapeloosheid, rusteloosheid en psychosomatische pijn. Tot slot kunnen heel wat verbale en 
non-verbale gedragingen of waarschuwingssignalen op suïcidaliteit wijzen. Hier dienen de 
omgeving en diagnosticus alert voor te zijn.  

 
Het suïcidale proces: suïcidaal gedrag evolueert van een eerste gedachte aan zelfdoding of 
een wens om te kunnen ontsnappen aan een problematische situatie van lijden, naar meer 
concrete plannen, tot het uitvoeren van de daad. Suïcide gedachten kennen een fluctuerend 
verloop: ze komen op, kunnen verdwijnen na een tijdje, maar komen terug op bij een nieuwe 
confrontatie met stresserende of moeilijke gebeurtenissen.  
Een typisch kenmerk van het suïcidale proces is toenemende vernauwing, ook wel tunnelvisie 
genoemd, naarmate de suïcidaliteit toeneemt. Een groot deel van het suïcidaal proces speelt 
zich af in de innerlijke belevingswereld van de jongere en is bijgevolg niet zichtbaar voor de 
omgeving. De diagnosticus heeft als belangrijke taak de mogelijke aanwezigheid van 
zelfmoordgedachten bespreekbaar te stellen en het suïcidale proces expliciet te bevragen en 
in kaart te brengen. Het is immers belangrijk te weten waar de jongere zich in het suïcidale 
proces bevindt. Het bevragen van de aanwezigheid van zelfmoordgedachten werkt op zich al 
suïcide-preventief.  

 
We kunnen een onderscheid maken tussen acute en chronische suïcidaliteit. Een acuut 
suïcidale toestand verwijst naar een piek in het suïcidale proces in reactie op een eerder 
uitzonderlijke en acute levensgebeurtenis die als overweldigend ervaren wordt. Chronische 
suïcidaliteit is een eerder doorlopend, (semi-)chronisch proces waarbij een hoge mate van 
suïcidaliteit min of meer permanent of terugkerend bij de jongere aanwezig is.  

 
Suïcidaal gedrag kan worden gezien als het resultaat van voorbeschikkende factoren die 
gelijktijdig voorkomen met toestandsgebonden tijdelijke risicofactoren, in afwezigheid van 
voldoende beschermende of drempelverhogende factoren.  
Voorbeschikkende factoren:  

- Genetische/biologische factoren: bv. familiaal voorkomen van suïcidaal 
gedrag/psychiatrische stoornissen, aanwezigheid van chronische 
ziekte/pijn/psychiatrische problematiek/… 

- Voorgeschiedenis en vroegere levensgebeurtenissen (verwaarlozing, misbruik,… -> 
kunnen de HPA-as beïnvloeden, waardoor een kind kwetsbaarder wordt) 

- Ontberen van beschikbare en responsieve ouder (onveilige gehechtheidssituatie) 
- Psychologische factoren: executief (dis)functioneren, impulsiviteit, beperkte 

probleemoplossingsvaardigheden, perfectionisme, laag zelfbeeld,… 
Uitlokkende factoren: recente, ingrijpende en stresserende levensgebeurtenissen. Andere 
triggers zijn onder meer ervaringen die resulteren in schaamte, vernedering en wanhoop, 
traumatische gebeurtenissen, ervaringen van discriminatie, ongewenste zwangerschap of een 
SOA of andere gebeurtenissen of transitiemomenten die een grote verandering inhouden.  

 
Drempelverlagende factoren: beschikbaarheid van en vertrouwdheid met suïcidemiddelen en 
informatie over dodelijkheid van middelen, eerder suïcidaal gedrag, voorbeelden van suïcidaal 



gedrag in de omgeving, berichtgeving van suïcidaal gedrag in de media, middelengebruik, 
opstartfase van antidepressiva. Ook habitueel ZVG kan de drempel verlagen.  

 
Beschermende factoren: sterk netwerk van sociale steun en verbondenheid met primaire 
zorgfiguren bij wie gedachten/gevoelens bespreekbaar zijn, zich verantwoordelijk voelen, het 
hebben van redenen om te leven, adequate coping en probleemoplossingsstrategieën, goede 
impulscontrole en frustratietolerantie, zelfvertrouwen, veerkracht, angst om te sterven,… De 
kans dat een jongere overgaat tot suïcidaal gedrag wordt groter naarmate er minder 
beschermende factoren aanwezig zijn.  

 
Algemene principes bij diagnostiek van suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren: 

1. Multimethodebenadering: verschillende methoden gebruiken voor diagnostiek van 
suïcidaal gedrag.  

2. Grenzen van het beroepsgeheim: helder schetsen voor jongere. 
3. Betrekken van omgeving: primaire zorgfiguren zsm betrekken.  
4. Proactieve vroegdetectie: bij elk intakegesprek, ongeacht de aanmeldingsklacht, dient 

de vraag te worden gesteld of de jongere ooit aan zelfmoord gedacht heeft. 
Globale screeningsinstrumenten: Youth Self-Report, CDI. 

5. Monitoring van de suïcidale toestand: nauwgezet opvolgen en het onderzoek ernaar 
regelmatig opvolgen!  

6. Elke uiting van suïcidaliteit ernstig nemen.  
 
Diagnostiek van suïcidaal gedrag in 5 stappen: 

1. Identificeer vroeger en huidig suïcidaal gedrag 
Te weten komen waarde jongere zich in het suïcidale proces bevindt is cruciaal voor 
verdere risico-inschatting. Motief, betekenis of doel onderzoeken waarom de jongere 
zelfmoord wil plegen. Ook peilen of jongeren al een suïcidepoging ondernomen heeft. 
Bevraag ook zeker onderbroken zelfmoordpogingen, waarbij de jongere gestart was 
met een handeling om zichzelf het leven te benemen, maar waarbij hijzelf, iets of 
iemand hem stopte. Ook de gevoelens van de jongere dienen in kaart gebracht te 
worden, met specifieke evaluatie van de mate van wanhoop en ambivalentie. We 
moeten bovendien zicht kruigen op de huidige suïcidale toestand in zijn totaliteit, met 
het samenspel van gedachten, gevoelens, fysieke ervaringen en 
waarschuwingssignalen/Gedragingen zoals beschreven in het biopsychosociaal model 
van suïcidaliteit. Verschillende instrumenten kunnen de diagnosticus houvast bieden: 
Chronical Assessment of Suicide Events.  
 
 

2. Identificeer (opeenstapeling en samenspel van) RF 
In kaart brengen van voorbschikkende factoren, uitlokkende factoren en 
drempelverlagende factoren.  
 

3. Identificeer BF 
Psychologische factoren, netwerk van sociale steun en verbondenheid, positieve 
ervaringen met hulpverlening, verantwoordelijkheidsgevoel en engagementen, 
relifieuze overtuigingen, redenen om te leven, angst voor dood, pijn & 
toekomstperspectief.  



 
4. Schat zorgnood van de jongere in 

Het is hierbij niet te voorspellen of een jongere al dan niet suïcide zal plegen!  
 

5. Documenteer nauwgezet in het cliëntdossier: alle relevante bevindingen, afwegingen 
en beslissingen moeten zorgvuldig worden vastgelegd, inclusief de inschatting van het 
actuele suïciderisico als meer of minder acuut, de zorgnood van de jongere, de 
redenering en afweging die tot deze conclusie geleid hebben, de besproken 
veiligheidsafspraken en vervolgstappen.  

 
Opstellen van een veiligheidsplan: welke waarschuwingssignalen kondigen een mogelijke 
suïcidale crisis aan? Wat kan de jongere zelf doenn om rustiger te worden en zijn gedachten 
te verzetten? Bij wie of waar kan de jongere afleiding vinden zonder te spreken over gevoelens 
of juist wel om te spreken over gevoelens? Welke professionele hulp kan de jongere inroepen 
tijdens een crisis? Welke maatregelen kunnen getroffen worden om de veiligheid te 
vergroten? 
 
Instrumenten: 

1. Zelfrapportagevragenlijsten: 
- Suicidal Ideation Questionnaire, SIQ-junior: aanwezigheid en freq van 

zelfmoordgedachten. (12-15j en 15-18j) – stap 1 
- Reasons for Suicide: mate waarin vaak voorkomende redenen voor zelfmoord een 

stressor zijn. (12+) – stap 1 
- Brief reasons for Living – Adolescents: aanwezigheid en belang van verschillende 

redenen om te leven in het weerhouden van de jongere van zelfdoding (15-18j) – stap 
3 

- Beck Hopelesness Scale: mate van hopeloosheid, pessimism en negatieve 
verwachtingen over de toekomst (17+) – stap 1 

- Zelfrapportage over suïcidegedachten: ernst van de suïcidale toestand – stap 1 
2. Semi-gestructureerde interviews: 
- Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang – Kinderen en Jongeren (KIPEO): 

eerst psychosociale evaluatie en opvang van jonge suïcidepogers: suïcidaliteit, RF, 
zorgbehoeften van jongere en zijn naasten, aanwijzingen voor vervolgzorg. (15+) – 
stap 1/2/3 

- Colombia Suicide Severity Rating Scale: aanwezigheid en ernst van suïcidale ideatie. 
(12+) – stap 1 

- Lethality of Suicide attempts Scale: ernst van de poging en gevolgen (12+) – stap 1 
3. Observatie: acroniem IS PATH WARM/ IS DAM HIER? Ideatie, stemmingswisselingen, 

doelloosheid, angst/Agitatie, middelenmisbruik, hopeloosheid, isolement, emotie, 
roekeloosheid/impulsiviteit -> observatie van relevante waarschuwingssignalen – stap 
1/2/3 

4. Overleg met betrokken hulpverleners: invullijst suïcidaliteit voor behandelaren: ersnt 
van suïcidale toestand – stap 1. 

 
H16: Diagnostiek van drugsverslaving 
We maken onderscheid tussen de volgende stadia: misbruik, afhankelijkheid en verslaving. 
Misbruik is een patroon van onaangepast gebruik, gedurende minstens 12m, leidend naar 



significante beperkingen/lijden op het vlak van werk of opleiding, gezinssituatie, sociale 
relaties, normoverschrijdend gedrag. Wanneer er ook tolerantie- en 
onthoudingsverschijnselen zijn, spreken we van afhankelijkheid. De aanwezigheid van 
fysiologische symptomen verschilt echter van product tot product en een strikte hantering 
van deze criteria kan ertoe leiden dat de diagnose van afhankelijkheid in sommige cases niet 
gesteld zou worden, wat zou kunnen leiden tot een onderschatting van een ernstige situatie 
waarbij alle andere criteria wel aanwezig zijn. Daarom spreekt men nu ook over 
verslavingsgedrag.  
Middelenmisbruik is een stoornis met zware impact op alle levensgebieden. De essentiËle 
ontwikkelingstaken worden niet opgenomen en er ontwikkelen zich bijkomende 
psychosociale problemen en antisociaal gedrag. Zeer hoge comorbiditeit tussen verslaving en 
psychiatrische stoornissen.  
 
De detectie en diagnostiek van de verslavingsproblematiek bij minderjarigen verlopen meestal 
moeizaam. Enerzijds heeft in Vlaanderen de verslavingszorg altijd een wat aparte plaats 
genomen binnen de GGZ. Hierdoor is er enerzijds binnen de verslavingszorg soms te weinig 
kennis over de vaak voorkomende comorbiditeit, anderzijds is de kennis over 
verslavingsproblematiek minder aanwezig binnen de generieke GGZ, waardoor wellicht te 
vaak verslavingsproblemen over het hoofd gezien worden of onderschat worden. Jongeren 
vertonen daarbovenop ook vaak weinig motivatie en probleeminzicht. Dit probleem is eigen 
aan de verslavingszorg in het algemeen, ongeacht de aanmeldingsleeftijd.  
 
Er zijn twee valkuilen:  

1. De hulpverlening zet zo lang in op het geven van kansen, dat de begrenzende 
maatregelen (te lang) uitblijven.  

2. Men houdt te weinig rekening met en maakt te weinig gebruik van de context van de 
jongere. De context betrekken is een noodzaak! 

 
Diagnostiek op onderkenningsniveau: 
Men kan gebruik maken van objectieve instrumenten: speeksel- en urinetesten en/of 
bloedtesten. Echter weet men soms niet welke durg er opgespoord moet worden, en zit er 
soms een te lange periode tussen het ogenblik van druggebruik en de test. Toch kan het in 
sommige situaties zinvol zijn om een urinetest af te nemen, zoals in een situatie waar 
veiligheid belangrijk is, en in situaties waarin er een ernstig gevolg gegeven zal worden aan 
het al dan niet onder invloed zijn. Men kan ook regelmatige urinetest afnemen om op te 
volgen in welke mate iemand clean blijft.  
 
Screeningsinstrumenten: 

- Het Screeningsinstrument Ervaringen met Middelengebruik voor Jongeren: doel is 
ernstinschatting maken van de jongere en van de nood aan begeleiding. 

- De Durgscanner: doel is aard en ernst van druggebruik vaststellen 
Semi-gestructureerd interview om verslavingsproblematiek vast te stellen: 

- Adolescent Drug Abuse Diagnosis 
- Strucured Clinical Interview for DSM-5 Disorders for Children (SCID-JR) 

 
Verklarende diagnostiek: 



Werken met het model van probleemsamenhang. Het is een handige manier om de vele 
informatie die men bij aanmelding krijgt, op een gestructureerde manier te ordenen. We 
proberen adhv de PS problemen te herformuleren als hypothsesn die inzichtelijk maken wat 
het probleem in stand houdt, wat richting geeft voor de behandeling. De PS is een middel om 
de problematiek te begrijpen in het licht van de ontwikkeling, het mag nooit een doel op zich 
worden. Men moet dus niet gaan discussiëren waar welke informatie dient geplaatst te 
worden. 
De belangrijkste bronnen van de PS zijn: ontwikkelingsanamnese, frequent voorkomende 
kwetsbaarheden bij jongeren met een verslaving en bij hun context, protectieve factoren, 
acute stressoren, inschatting van motivatie. 
 
Hoe zetten we in op die motivatie? 

- Toon empathie 
- Ontwikkel discrepantie: motivatie om te veranderen ontstaat wanneer er discrepantie 

of cognitieve dissonantie ontstaat tussen het huidge gedrag en toekomstige doelen. 
- Vermijd discussies 
- Dobber mee met weerstand 
- Steun self-efficacy 

 
H18: Diagnostiek van eetstoornissen 
Een eetstoornis kan omschreven worden als een persistente verstoring van het eetgedrag die 
zorgt voor een significante aantasting van de fysieke gezondheid en/of het psychosociaal 
functioneren. Er kunnen drie eetstoornissen onderscheiden: Anorexia Nervosa met als 
subtypes het beperkende type en het eetbuien-purgerende type; Bulimia Nervosa, wiens 
ernst bepaald wordt op basis van de frequentie van de compensatiegedragingen; Binge Eating 
Disorder. De DSM-5 bevat ook nog de categorie ‘ander gespecifieerde eetstoornis’.  
 
Eetstoornissen gaan vaak samen met comorbide psychiatrische problemen zoals angst, 
depressie, middelenmisbruik, obsessieve-compulsieve symptomen en ZVG. Deze stoornissen 
kunnen aan de eetstoornis voorafgaan, er tegelijk mee voorkomen of opduiken na herstel van 
de eetstoornis. Daarnaast gaan eetstoornissen ook gepaard met medische complicaties.  
De aanvang van eetstoornissen vindt typisch plaats rond de adolescentie, waarbij de initiële 
presentaties vaak atypisch zijn ten opzichte van de DSM-diagnose.  
 
De ontwikkeling van een eetstoornis is het resultaat van een combinatie van 
kwetsbaarheidsfactoren, uitlokkende factoren en instandhoudende factoren die zich zowel op 
biologisch, psychologisch als sociocultureel niveau kunnen situeren. We dienen het dus te 
bekijken vanuit het transdiagnostisch model.  

Dit model bespraken we 
vorig jaar uitgebreid in 
MOPP. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Diagnostisch handelen op onderkenningsniveau: 

1. Vragenlijsten 
Zelfrapportage: 

- Children’s Eating Disorder Examination Questionnaire (10-18j): peilt naar specfiieke 
pathologie van eetstoornissen.  

- Eating Disorder Inventory: peilt naar de mate van lichaamsontevredenheid, 
gedrevenheid om slank te zijn en boulimische symptomen.  

- Children’s Eatin Attitude Test (8-15j): screenen voor attitudes en gedraging op het vlak 
van eten die het risico op eetproblemen vergroten. 
Voor ouders: 

- Anorectic Behavior Observation Scale: eetgedrag, preoccupatie met gewicht en 
voeding, ontkenning van de problemen, boulimische gedrag en hyperactiviteit in kaart 
brengen.  

 
2. Klinisch interview 

! jongeren die aangemeld worden met eetstoornissymptomen maar niet aan alle DSM-
criteria van een eetstoornis blijken te voldoen, niet noodzakelijk uitgesloten mogen 
worden van verdere begeleiding aangezien ook subklinische vormen van 
eetstoornissen medische en psychosociale gevolgen kunnen hebben. 

- Children’s Eating Disorder Examination (8-18j) 
- SCID-Junior (8-18j) 

 
3. Observatiemaat: bv. eetdagboek 
4. Lichamelijke anamneses: BMI 

 
Diagnostisch handelen op verklaringsniveau: belangrijke gebeurtenissen, stressoren, RF en BF 
in kaart brengen.  
 
Misvattingen: ook op lagereschoolleeftijd kan een eetstoornis gediagnosticeerd worden. 
Obesitas is geen eetstoornis maar een medische aandoening. Deze staat dus niet vermeld in 
de DSM. Eetstoornissen worden ook niet altijd veroorzaakt door het onrealistische 
slankheidsideaal dat gepromoot wordt door de media. Dit kan een deel van de verkalring 
bieden, maar meestal zijn er ook andere factoren die meespelen. Patiënten gaan bij aanvang 
van het contact de eetstoornis vaak minimaliseren. Hier dient men dus rekening mee te 
houden. Men moet ook in het achterhoofd houden dat men niet alleen kan focussen op 
gewicht, omdat dit makkelijk verhoogd kan worden door het drinken van water/… 


