
Charlotte Botha 
 

EERSTE LIJN HULPVERLENING VOOR KINDEREN: SETTING EN METHODIEK  

2021-2022 

 

Prof. Dr. Katrijn Brenning (verantwoordelijk lesgever) 

Prof. Dr. Barbara De Clercq 

Prof. Dr. Annemie Desoete 

Prof. Dr. Lien Goossens 

Prof. Dr. Herbert Roeyers 

 

 

Samenvatting opgesteld door Charlotte Botha 

Inhoud: 

HOC 1: Inleiding; Situering eerstelijnszorg 

HOC 2: Modellen en visie op 1elijnshulpverlening  

HOC 3: Screening 1elijnsproblematieken 

HOC 4: Werken vanuit ouder-kind perspectief 

WC 1:  Belevingsonderzoek en creatieve technieken 

WC 2:  Psychoeducatie 

HOC 5: Protocol CLB met focus leerstoornissen 

HOC 6: “Hoogbegaafdheid”; sociale problematieken (miv pesten)  

HOC 7: Emotieregulatie en impulscontrole bij persoonlijkheidsproblemen 

HOC 8: Eetgerelateerde problemen in een 1elijnscontext 

 

 

 

 

 

 

De 2 werkcolleges heb ik 

voor de zekerheid (omtrent 

vertrouwelijkheid vh 

gebruikte materiaal) eruit 

gelaten. 



Charlotte Botha 
 

INHOUDSOPGAVE 

Eerste lijn hulpverlening voor kinderen: Setting en methodiek ..................................................................... 1 

HOC 1: SITUERING VAN HET ZORG- EN ONDERSTEUNINGSNETWERK VOOR KINDEREN EN POSITIONERING 

VAN 1E LIJNSACTOREN ......................................................................................................................................... 4 
Deel 1: De eerstelijnsgezondheidszorg ............................................................................................................ 4 
DEEL 2: DE EERSTELIJNSPSYCHOLOOG ............................................................................................................. 6 
Deel 3: ELP kinderen en jongeren..................................................................................................................... 8 

HOC 2: Modellen en visie op 1elijnshulpverlening .............................................................................................. 12 
HGD & ELP....................................................................................................................................................... 12 
Visie ELP & Voor Wie ...................................................................................................................................... 13 
kortdurende psychologische interventies bij kinderen & jongeren ............................................................... 14 
Met PrOP los ik het op .................................................................................................................................... 16 
tot slot ............................................................................................................................................................. 27 

HOC 3: : Screening 1elijnsproblematieken .......................................................................................................... 28 
Eerstelijnspsychologische zorg ....................................................................................................................... 28 
screening nader bekeken ............................................................................................................................... 39 
vals positieven ................................................................................................................................................ 46 
verhoogde kans groepen ................................................................................................................................ 47 

HOC 4: Werken vanuit een ouder‐kind perspectief binnen een eerstelijnscontext ............................................ 53 
1. Het belang van ouder-kind interacties ....................................................................................................... 53 
2. conceptualisatie opvoeding ........................................................................................................................ 58 
3. diagnostiek .................................................................................................................................................. 60 
4. Therapie ...................................................................................................................................................... 64 
5. Discussie – vaak voorkomend in praktijk.................................................................................................... 70 

HOC 5: Protocol CLB met focus op leerstoornissen............................................................................................. 71 
1. CLB: eerste lijn? .......................................................................................................................................... 71 
2. Leerstoornissen .......................................................................................................................................... 73 
3. CLB kaders ................................................................................................................................................... 73 
3. Tessa heeft lees- en spellingsproblemen in 3de leerjaar.  Kan Tessa terecht  bij CLB? ............................. 81 
4. Kunnen ouders/leerlingen chatten met het CLB ? ..................................................................................... 82 
5. Kan Karen (met officiële diagnose dyscalculie) in het sec. ond. nog steeds terecht bij het CLB? 

Waarvoor? ...................................................................................................................................................... 82 
6. Svenn heeft een intelligentietest nodig (voor terugbetaalbare therapie voor zijn taalstoornis & dyslexie 

bij de logopedist).  Kan dit bij het CLB? .......................................................................................................... 82 
7. Levi blijft problemen hebben met hoofdrekenen, tafels… Stelt CLB diagnoses? ...................................... 83 
8. Welke tests neemt men af in het CLB? Zijn daar richtlijnen voor? ............................................................ 83 
9. Kan SPRINT zonder attest dyslexie? Kan ‘meer tijd’ zonder attest leerstoornissen? REDELIJKE 

AANPASSINGEN .............................................................................................................................................. 91 
Verslaggeving .................................................................................................................................................. 92 

HOC 6: hoogbegaafdheid.................................................................................................................................... 95 
Hoogbegaafdheid en eerste lijn ..................................................................................................................... 95 
Intelligentie en begaafdheid ........................................................................................................................... 95 
Intelligentie, creativiteit, begaafdheid ........................................................................................................... 96 
Veranderingen in conceptualisatie en definitie van hoogbegaafdheid ......................................................... 96 
hoogbegaafdheid ............................................................................................................................................ 96 
Voornaamste ontwikkelings- en intelligentie- testen in het Nederlandse taalgebied .................................. 98 



Charlotte Botha 
 

Hoogbegaafdheid minimalistische definitie: hoog iq ..................................................................................... 99 
Prodia (clb) .................................................................................................................................................... 100 
Ontwikkelingsperspectief ............................................................................................................................. 100 
hoogbegaafdheid en leerstoornis................................................................................................................. 101 
hoogbegaafdheid en psychopathologie ....................................................................................................... 102 
combinatie ADHD en hoogbegaafdheid ....................................................................................................... 104 
Autismespectrumstoornis en hoogbegaafdheid: enkele overeenkomsten ................................................. 105 
ass en hoogbegaafdheid ............................................................................................................................... 107 
(h)Erkennen van hoogbegaafdheid door leerkracht en klasgenoten........................................................... 107 
Specifiek diagnostisch protocol cognitief sterk functioneren ...................................................................... 108 
Afbakening groep van cognitief sterke leerlingen........................................................................................ 108 
clb en sterk cognitief functioneren .............................................................................................................. 108 
Meest aangewezen maatregelen op school ................................................................................................. 111 
conclusies...................................................................................................................................................... 111 

HOC 6 deel 2: sociale vaardigheidstraining ...................................................................................................... 112 
sociale vaardigheden .................................................................................................................................... 112 
sociale vaardigheidstrainingen – resultaten van oz ..................................................................................... 113 
praktijkvoorbeeld: vrolijke vrienden kamp .................................................................................................. 115 

HOC 7: EEN EERSTELIJNSPERSPECTIEF OP ONTWIKKELENDE BORDERLINE PATHOLOGIE BIJ ADOLESCENTEN

 .......................................................................................................................................................................... 119 
SITUERING EN ETIOLOGIE ............................................................................................................................. 119 
2. vroegsignalering........................................................................................................................................ 126 
INTERVENTIES OP EERSTE LIJN ..................................................................................................................... 132 

HOC 8: EETGERELATEERDE PROBLEMEN: KADER, DETECTIE EN INTERVENTIES IN EL ..................................... 139 
Overzicht ....................................................................................................................................................... 139 
1. situering .................................................................................................................................................... 139 
2. Nieuwe inzichten ...................................................................................................................................... 144 
3. INVOEGEN EN VERKENNEN VAN PROBLEEMGEDRAG: INNOVATE .......................................................... 145 
eerste aanpak voor de eerstelijnsmedewerker = INNOVATE ...................................................................... 146 
EERSTELIJNSBEGELEIDING BIJ EETGERELATEERDE PROBLEMEN.................................................................. 150 

EXAMENINFO .................................................................................................................................................... 156 

 

 

  



Charlotte Botha 
 

HOC 1: SITUERING VAN HET ZORG- EN ONDERSTEUNINGSNETWERK VOOR KINDEREN EN 

POSITIONERING VAN 1E LIJNSACTOREN  

1. Deel 1: De eerstelijnsgezondheidszorg 

2. Deel 2: De eerstelijnspsycholoog 

3. Deel 3: ELP kinderen en jongeren 

DEEL 1: DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 

1.1 Wie of wat is de eerste lijn? 

1.2 Een wereldwijd perspectief 

1.3 Eerste lijn Vlaanderen 

1.1 WIE OF WAT IS DE EERSTE LIJN? 

WIE? 

- Rechtstreeks toegankelijke, ambulante, generalistische zorg voor niet-gespecificeerde gezondheids- of 

welzijns(gerelateerde)problemen, zowel van fysieke, psychologische en sociale aard 

- Vormt in de regel het eerste contact met professionele zorg 

- Kan diagnostische, curatieve, revaliderende en palliatieve zorgverlening aanbieden voor het overgrote 

deel van de problemen 

- Biedt preventie voor individuen en risicogroepen  

- Houdt rekening met de persoonlijke en sociale context van mensen 

- Verzekert continuïteit van zorg over de tijd en tussen zorgaanbieders 

- Ondersteunt de informele zorg rondom de patiënt/cliënt  

WAT? 

- Huisartsen 

- Thuisverpleegkundigen 

- Vroedvrouwen 

- Ergo- en kinesitherapeuten 

- Podologen 

- Eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten 

- Psychiatrische thuiszorg  

- Diëtisten 

- Apothekers 

- Tandartsen 

- ...  

PIRAMIDE 

- De nulde lijn: wordt gevormd door mensen die op niet-professionele basis de zorg voor een ander 

opnemen 

Mantelzorgers (vb. familieleden, buren, vrienden), zelfhulpgroepen, vrijwilligers  

- De eerste lijn: verwijst naar rechtstreeks toegankelijke professionele zorg 

Huisarts, tandarts, eerstelijnspsycholoog 
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- De tweede lijn: wordt gevormd door zorg- en hulpverleners die na verwijzing kunnen worden 

geconsulteerd  

Psycholoog of psychiater van CGG, algemene ziekenhuizen waar je op consultatie gaat  

- De derde lijn: verwijst naar gespecialiseerde en intramurale zorg 

Zorg in een algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, instelling voor mensen met een 

verstandelijke handicap (>24h) 

1.2 EEN WERELDWIJD PERSPECTIEF 

WHO: Eerstelijnszorg als hoeksteen van het modern gezondheidsbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 EERSTE LIJN VLAANDEREN 

Vlaamse overheid: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

- Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg 2017 

- Beleidstekst ‘Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn’: Beleidsrichting voor de eerstelijnszorg 

in Vlaanderen tussen 2017 en 2025 

→ ‘Op één lijn voor een sterke eerste lijn’ 

Doel: Optimale levenskwaliteit en autonomie van de burger 

- Integrale benadering  

- Samenwerking tussen verschillende disciplines (rol van de huisarts) 

- Keuzevrijheid voor de burger 

- Duidelijkheid binnen het zorglandschap 

→ Globale evolutie van ‘Vlaams-sectoraal’ naar ‘lokaal/regionaal-intersectoraal-cliëntgericht’ beleid 

Vlaanderen legt steeds meer klemtoon op: 

- organisatie van de zorg op lokaal/regionaal niveau 

- intersectoraal en multidisciplinair 

- kracht- en contextgericht 
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Momenteel realiseren van belangrijke randvoorwaarden voor een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve 

gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen: 

- Oprichting eerstelijnszones 

- Oprichting zorgraden 

- Opstart Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVeL)  

POLL 

Na doorverwijzing van de huisarts kan Suzie met haar zoon op consultatie bij de psychiater van het ziekenhuis. 

Het bezoek aan de psychiater betreft hulp binnen de ….  

- Nulde lijn, 1e lijn, 2e lijn, 3e lijn? 

Het belangrijkste doel van de eerste lijn is om de wachtlijsten van de tweede en derde lijn op te vangen?  

- Waar/Niet waar? 

 Het beleid omtrent Eerste lijn Vlaanderen is Regionaal, dit wil zeggen dat er niet wordt samengewerkt tussen 

de eerstelijnszones.  

- Waar/Niet waar? 

DEEL 2: DE EERSTELIJNSPSYCHOLOOG 

2.1 Wie is de ELP? 

2.2 ELP in de praktijk 

WIE IS DE ELP? 

Kortdurende generalistische zorg, hulp en advies bij niet-complexe psychische klachten aan mensen die: 

- Op korte termijn hulp nodig hebben; 

- Met weinig contacten verder kunnen geholpen worden. 

→ Voor zowel kwetsbare als kansarme groepen als financieel redzame personen 

→ Start met inschatting problematiek en geeft kortdurende zorg gericht op verhogen veerkracht, 

zelfredzaamheid en autonomie. 

Assessment: Hulpvraag en ernst van de problematiek? 

Behandeling: Kortdurende, generalistische -> Zelfredzaamheid bevorderen 

- Inzicht verwerven in de eigen problematiek (psychoeducatie) 

o Valkuil vd 1e lijn: soms gevoel dat het een orgaan is die enkel maar doorverwijst, ELP is ook 

wel behandelaar, al is het maar binnen een paar sessies. Psychoaducatie staat centraal bij ELP 

(ook wel bij 2e en 3e lijn). Mensen willen weten wat ze hebben, instandhoudend, uitlokkend 

etc 

- Bruikbare informatie, advies en tips waarmee zelfstandig aan de slag  kan worden gegaan 

o Belangrijk dat we concreet werken, concrete tips  bvb mama met selectieve eter, 

problematiek eerst in kaart brengen (normale ontw? Autistisch? Assessment is bij eerste lijn 
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belangrijk!) gerichte tips: hoe moet je er nu mee omgaan? Bvb ouder beslist WAT er wordt 

gegeten, kind beslist hoeveel 

- KOP/PrOP-model, elementen uit verschillende evidence-based therapieën (bv., cognitieve 

gedragstherapie, systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie) 

o KOP en PrOP model: KOP = volwassenen, klachten in kaart brengen & PrOP = kindversie, 

probleem/klacht onderscheiden van persoonlijke en omgevingskenmerken. ELP werking is 

dus ook wel gefundeerd op theoretisch gemeenschappelijk model. 

3 GROTE OPDRACHTEN: 

1. Laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg aanbieden bij niet complexe psychische 

klachten en inzetbaar voor crisisinterventies. 

2. Nauw samenwerken met andere hulpverleners vanuit het model van getrapte zorg en hiervoor een 

netwerk uitbouwen op het niveau van de zorgverlening. 

3. Vroegdetectie en vroeginterventie bij psychische problemen bevorderen, onder meer door 

informatieverstrekking over psychische problemen, het detecteren van psychische problemen, 

diagnostiek, en waar nodig het bevorderen van doorstroming naar meer gespecialiseerde 

gezondheidszorg. 

De ELP beschikt over een brede waaier aan competenties: 

- vertrouwd met de brede waaier aan psychische problemen 

- specialist in detectie en assessment van psychische problemen 

- beschikt over communicatieve gespreksvaardigheden  

- vertrouwd met kortdurende interventies  

- kan groepssessies over psycho-educatie organiseren 

- kent de sociale kaart van het aanbod in de regio 

- is een teamspeler (in de relatie met de huisarts) 

- is een netwerker (in de relatie met het lokale aanbod) 

- is flexibel ingesteld en werkt efficiënt 

ELP IN DE PRAKTIJK 

ELP pilootprojecten: (gefinancieerd door overheid) 

- Belang van neutrale locatie (drempel voor patiënt is dan minder groot) 

o In een huisartsenpraktijk 

o In een sociaal huis 

o In diverse diensten voor thuiszorg 

- Belang van registratie patiëntengegevens (in elektronisch dossier bvb voor communicatie) 

o Vitalink 

o EPD 

BEDENKINGEN 

Enkele bedenkingen: 

→ De ELP behandelt in de praktijk ook mensen met een ernstige psychische problematiek.  

Zie Cools, B. (2018), ‘De eerstelijnspsychologische praktijk groeit!’, Tijdschrift Klinische Psychologie, 48, 3, 176 – 

192. 
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→ België heeft veel meer voltijdse ELP nodig.  

→ De ELP zou generalist moeten zijn, onafhankelijk van leeftijd of stoornistype 

DEEL 3: ELP KINDEREN EN JONGEREN 

3.1 Een overzicht 

3.2 Eén Gezin één Plan (Vlaams project) 

Leen De Schuymer - Samen 1 Plan Gent 

3.3 ELP Kinderen en jongeren (Federaal project) 

Sarah Bernaert – RADAR 

3.4 Casuïstiek 

EEN OVERZICHT 

Vlaamse project Federale project  
“Eén gezin één plan”   “ELP Kinderen en Jongeren” 

Sinds 2017 Sinds april 2020 

Invulling afhankelijk van de krachten en noden per 
regio 

Uniformiteit (2x4 
sessie)                                                         

Gratis voor het gezin  Beperkte bijdrage (11 of 4 euro) 

Hulpverlener in loondienst Psychologen/orthopedagogen op zelfstandige basis 

3.2 EÉN GEZIN ÉÉN PLAN (VLAAMS PROJECT) 

Meer en sneller beschikbare jeugdhulp (1 Gezin 1 Plan) WANT: 

- Kinderen, jongeren en hun gezinnen steeds meer vraag naar Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 

(RTJ). 

- De crisisjeugdhulp krijgt via de meldpunten veel vragen naar directe ondersteuning. 

- De wachttijden in de jeugdhulp zijn te lang en moeten aangepakt worden.  

- Ouders, kinderen en jongeren moeten na een aanspreekpunt (CLB, Kind en Gezin, CAW) al te vaak nog 

een lange weg afleggen naar verdere hulp.  

Doelstellingen Verbindingsteam Eén gezin – één plan: 

- Alle jeugdhulpvragen binnen de maand opnemen (= minstens een gesprek tussen aanmelder, 

kind/jongere/gezin en RTJ-aanbieder) = netwerkoverleg (noden, krachten en wensen duidelijk maken) 

→ verbindingsteam start op 

- één plan per gezin maken wanneer verschillende hulpverleners betrokken zijn 

- één aanspreekpunt bieden aan het gezin → CLB vaak algemene aanspreekpunt 

- een flexibel ondersteuningsaanbod bieden wanneer het nodige aanbod niet direct beschikbaar is 

o Zoeken naar alternatieve antwoorden die draagkracht & -last meer in balans kunnen brengen 

(huishoudheulp, vrije tijd voor oudste zoon…) 

o Rond een afgebakende hulpvraag reeds aan de slag; expertise rond opvoedingsondersteuning 

inbrengen rond slaapritueel 

o Soms moeilijke communicatie met ouder, CGG contacteren! Advies vragen voor begeleiding 

- een eerstelijnspsychologische functie aanbieden 
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→ Versnipperd volgtraject voorkomen: 1 gezin 1 plan (mama probleem, kind, papa…) → samenwerking rond 1 

plan 

- Vorming van 16 samenwerkingsverbanden  

- 1 miljoen euro per samenwerkingsverband 

- SW-verband = minimum brede instap (K&G, CAW-Jac en CLB) en RTJ (BJB, CAW, VAPH, GGZ, CKG) + 

lokale besturen  

- 1 kernpartner per SW-verband als trekker 

 3.3 ELP KINDEREN EN JONGEREN (FEDERAAL PROJECT) 

- 1 maart 2019: Conventie rond terugbetaling van 

eerstelijnspsychologische zorg volwassenen. (voor het eerst) 

- 2 april 2020: Minister De Block liet weten a.d.h.v. een persbericht 

dat de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgerold bij 

volwassenen nu ook opengesteld zal worden voor kinderen en 

jongeren (0-18) en ouderen (65+). (intussen tot eind 2022) 

INITIËLE UITROL 

Overeenkomst terugbetaling RIZIV met een aantal klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen: 

- Max 8 sessies per kalenderjaar vergoedbaar (2 x 4) 

- 11 euro (of 4 euro) per sessie 

- Op doorverwijzing van de arts of psychiater 

Beperkt aantal psychologen heet ingetekend omdat: 

- 45 euro (ipv 60 euro per uur) → te weinig! 

- 4 sessies is te weinig 

- Doorverwijzing van de huisarts → miskenning van ons beroep! 

Krantenkop  

“Vanaf september kan iedereen naar de psycholoog voor 11 euro per sessie” 

Vanaf 1 september 2021 heeft iedereen recht op betaalbare psychologische zorg tegen 11 euro per consultatie, 

en dat tot 20 sessies per jaar. Daarover is een akkoord bereikt tussen het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de 

sector. Dat schrijven de kranten. «We gaan naar laagdrempelige en betaalbare psychologische hulp voor 

iedereen die er nood aan heeft», zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). 

Voor wie?  

- Netwerk kinderen en adolescenten (tem 23 jaar) 

- Netwerk volwassenen (vanaf 15 jaar)  

• Bij vermoeden van een licht-matig psychisch probleem:  

1. emotionele problemen (angstig/depressief)  

2. gedragsproblemen (met inbegrip van schermafhankelijkheid)   

3. sociale problemen 

• Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift nodig) 

• die zich richten tot een (zelfstandig) klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een 

overeenkomst heeft gesloten 
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Door wie? 

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die: 

• over een visum beschikken  

• zich voor minstens 8 sessies/week willen engageren 

• met het netwerk een overeenkomst afsloten 

• de gesprekken laten plaatsvinden in een eigen praktijk of ruimte buiten een gesubsidieerde 

voorziening 

Aanbod januari 2021 

- Momenteel 29 klinisch psychologen en orthopedagogen voor 

4 à 8 sessies per week 

- Gans Oost-Vlaanderen, maar sommige regio’s beter 

vertegenwoordigd dan andere  

CASUÏSTIEK 

- Kennis van de sociale kaart! 

- Wat kan ik zelf doen, vóor eventuele doorverwijzing? 

- Eerste lijn setting vs eerste lijn problematiek 

Casus Anouk 

- Holistisch beeld (PrOP) → eerst luisteren, dan globaal beeld opstellen 

- Psycho-educatie eetstoornis 

o Wat is een ES? Ontstaansfactoren? Beste behandeling? Waarop letten? Veel UITLEG namelijk 

psycho-educatie 

- Eigen identiteit vs invloed van de eetstoornis (in kaart brengen van álle invloeden van de eetstoornis: 

eten, bewegen, verbreken van sociaal contact, etc) 

o kind heeft eigen identiteit, ES gaat er een laagje opleggen, neemt heel veel over (parasiet op 

gastheer en neemt heel veel over) restrictive qua eten, vaak bewegingsdrang, sociale 

contacten vermijden → sociaal contact zou net kunnen helpen inzien, 

interesses raken van de kaart geveegd… patiënten beseffen nt altijd wat er 

allemaal bij komt kijken naast eetproblemen 

- Blind wegen (3x/week) – grafiek 

o elke gram is een strijd, moeilijkheid, soms enige inkijk maar enkel onder vorm 

ve grafiek, oranje zone/groene willen we naartoe → aantonen dat we ze niet zo 

zwaar mogelijk willen maken (oranje zone erboven is dan overgewicht) 

o BMI-curve opvragen bij K&G: wat is nu gezond gewicht voor deze person? 

Verschilt voor iedereen! 

- ER: Relaxatie, helpende gedachten verkennen, schrijven van een brief aan de eetstoornis 

o veel last van schuldgevoelens, gepaard met eten/niet eten, negatieve gedachten, relaxatie, 

schrijven ve brief aan ES → helpen om 2 persoonlijkheden uit elkaar te trekken! 

- Lichaamsbeeld  

o Lichaamsbeeld als proximale predictor voor ES-ontwikkeling 
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METHODIEKEN 

Lichaamsbeeld in kaart brengen: 

- Taartdiagram: bespreken, wat bepaalt of je tevreden bent? 

→ bij ES (ook vaker bij lag zelfbeeld) zal vaak één welbepaald 

process is dat heel veel invloed heeft (bvb gewicht, of 

hyperfocus op lichaamskenmerk…) 

- 2e taartdiagram, wat bepaalt bij andere person of je ze mooi of lelijk vindt?  focus verruimen, bvb 

houding, uniek kenmerk… 

- Spiegeloefening: spiegels wordne vaak vermeden of negatieve focus, geleide oefening met Spiegel – nt 

letten op hyperfocus/interpretative van spiegelbeeld, observatie & interpretatie onderscheiden  

focus verruimen, meer In geheel naar jezelf kijken 

Oplossingsgerichte focus: 

- kijken nr krachten a.d.h.v. bullet journals → creatief aan de slag 

- Mood tracker handig voor ons beroep 

- Moodspace programma’s: 
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HOC 2: MODELLEN EN VISIE OP 1ELIJNSHULPVERLENING 

➢ HGD en ELP 

➢ Visie ELP en voor wie 

➢ Kortdurende psychologische interventies bij  kinderen en jongeren 

➢ Met Prop los ik het op! (Debruyne & Haeck,  2016) 

HGD & ELP 

UITGANGSPUNTEN HGD = ELP 

1. Doelgericht werken (duidelijke doelen vanuit KOP/PrOP, ook  positief geformuleerd, versterking 

coping en emotieregulatie bv) 

2. Vanuit een hulpvraag (behoeften/doelen van kind en opvoeders)  (spreekt ook voor zich) 

3. Een transactioneel kader hanteren (de O van omgeving) 

4. Zorg voor maximale cliëntparticipatie (KOP/PrOP is gedeelde  probleemdefinitie) 

5. Benut positieve (beschermende) kenmerken (aandacht voor + bij  O en P) 

6. Werk systematisch & transparant (heel helder, samen met cliënt) 

‘Kort waar het kan, lang waar het moet’ = visie ELP 

Cfr ‘Beknopt waar het kan, uitgebreid waar het moet’(HGD, Pameijer en Draaisma), flexibel proces → Belang 

van goede inschatting problematiek en goede triage!  Op maat, passend bij unieke situatie kind! 

FASEN HGD 

 

 

 

 

 

 

 

GD p21 : ‘Niet voor ieder aangemeld kind zijn alle  fasen van toepassing : kortere trajecten zijn goed  mogelijk. 

Onderzoeksfase kan overgeslaan worden als  er al genoeg info is om de hulpvragen te beantwoorden!  Dan 

gaat casus meteen door naar interventiefase.  
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VAN HGD MODEL NAAR PROP MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE ELP & VOOR WIE 

→ Het gaat niet goed met kinderen & jongeren, het CLB is overstelpt met hulpvragen sinds corona. Er zijn nog 

te weinig cijfers, maar hier zijn er enkele: 

- Bruffaerts (2021) : 20% van de minderjarigen heeft psychische stoornis 

- Coppens/Adocare (2015) : 1 op 4 adolescenten → psychische stoornis 

- Kessler et al (2007) Meest : angststoornissen (31,9%), gedragsstoornissen  (19,1%), 

stemmingsstoornissen ( 14,3%) en stoornissen op vlak van  middelengebruik (11,4%) 

- Vlaamse Jeugdraad (2016) : 31,4% van de jongeren zit niet goed in zijn vel 

- SIGMA (2019) : 20% jongeren middelbare school matige tot ernstige  problemen (en 30% milde 

psychologische klachten) 

- Gezondheidsenquête (2018) : leeftijd 2 tot 18 jarigen (SDQ ouders) : 

o relatiestoornissen met leeftijdsgenoten (20%, waarvan 11% pathologische problematiek), 

emotionele stoornissen  (19%, waarvan 10% pathologische problemen), gedragsstoornissen 

(18%, waarvan 9% pathologische problemen),  aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornissen 

(ADHD: 17%, waarvan 12% pathologische problemen) 

- Bruffaerts (2021) onderzoek: ontstaansleeftijd (eerste signalen) psychische stoornis :  Gemiddeld 21, 

mediaan 17j (helft van de stoornissen voor deze leeftijd  aanwezig)  

- Bruffaerts (2021) : 7 op 10 jongeren krijgt geen behandeling (unmet needs) 

- Adocare (2015) : nood aan ‘balanced care’ waarbij de eerstelijnszorg een duidelijke rol speelt op vlak 

van screening en kortdurende behandeling 

o Balanced care = juiste hulp, maar niet meer dan nodig 

- Bruffaerts (2021) : belang van preventie en vroeginterventie bij kinderen en  jongeren, zoveel mogelijk 

vindplaatsgericht en indien het kan ook via groepsaanbod 

o Vindplaatsgericht = k&j aanspreken op plekken waar ze nu al aanwezig zijn (school; nt alle 

jongeren vinden dat leuk, maar jeugdwerk bvb, met groepen werken → veel voordelen met 

kinderen!) 

2020: Het aantal 11- tot 26-jarigen die in ons land antidepressiva  gebruiken, is opnieuw lichtjes gestegen. Dat 

blijkt uit cijfers die  Kamerlid Nawal Farih (CD&V) opvroeg bij  volksgezondheidminister Maggie De Block (Open 

Vld). 

Pano: Heel veel k&j die lang op wachtlijsten staan → problematiek escaleert. Hoe vroeger we kunnen ingrijpen, 

hoe beter voor hun verdere ontwikkeling 
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CONTINUÜM MENTAAL WELBEVINDEN TOT PSYCHISCHE STOORNIS 

- Groot deel jongeren  scoort hoog op  welbevinden en  levenstevredenheid  (Nederlands  onderzoek) 

- Klein deel ervaart  psychische stoornis (1/4) 

- Daartussen groep die psychische problemen ervaart en nood heeft  aan hulp! → ELP richt zich op deze 

groep, als we deze helpen wordt het mogelijks géén psychische stoornis 

INDICATIECRITERIA 

- Doelgroep : Alle kinderen en jongeren met lichte tot matige  psychische problematiek, internaliserend 

en externaliserend 

→ Vaak stagnatie in normale ontwikkeling. Exclusie : vermoeden ontwikkelingsstoornis, nood aan 

diagnostiek! Deze jongeren zijn niet voor ELP. 

- Mogelijkheid tot dialoog, wederkerigheid 

- Voldoende steunend netwerk 

- Liefst hulpvraag (anders enkel inzetten op creëren hulpvraag) 

→ Exclusie : complexe problematiek en risico gedrag (nood aan multidisciplinair werken en intensieve 

interventies) 

o Suïciderisico bvb. 

- En vooral : hou rekening met hulpvraag kind/jongere/omgeving → HV in hier en nu 

KORTDURENDE PSYCHOLOGISCHE INTERVENTIES BIJ KINDEREN & JONGEREN 

Dit is géén light psychotherapie → vraagt specifieke competenties, goede  inschatting 

individuele variabelen en noden 

→ doelen aflijnen en met die doelen aan de slag gaan. Vraagt goeie inschatting van wat is er aan de 

hand/nodig. 

GENERALISTISCH & TRANSDIAGNOSTISCH 

- Los van DSM-diagnoses en stoornissen, zowel internaliserend  als externaliserend 

- Werken aan gemeenschappelijke factoren die leiden tot psychische klachten (laag zelfbeeld, 

rumineren, weinig  assertiviteit, beperkte ER,…) = wat zit er ONDER die problematiek? 

- Veel aandacht voor positieve psychologie en oplossingsgericht denkkader, veel aandacht voor 

beschermende factoren  (behouden en versterken) 

→ Cf. les Eerste lijn: kortdurende interventie en bemiddeling  (verantwoordelijk lesgever Ann Buysse), 

les Els Heene 
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VEELGEBRUIKTE METHODIEKEN IN ELP 

→ Goeie triage en inschatting, eventueel doorverwijzing 

→ Kortdurende behandeling : generalistisch en  transdiagnostisch! 

1. Prop model en versterken P:  emotieregulatie/assertiviteit/zelfbeeld 

2. Oplossingsgerichte visie 

3. Psycho educatie veel! (slaap, trauma, depr, angst…) 

4. Cognitieve herstructurering, exposure, gedragsactivatie 

5. Emotieregulatie 

6. Gebruik van e health en apps, filmpjes, zelfhulp 

7. Oudergesprekken, mediatie 

8. Verwerking rouw, echtscheiding, eenmalig trauma 

9. Enz… 

Minimale motivatie en hulpvraag wenselijk! 

IN GROEP 

- Faalangtstrainingen 

- Sova trainingen 

- Emotieregulatie trainingen 

- Zelfbeeld trainingen 

- Assertiviteitstrainingen 

- Oudertrainingen rond opvoeding/psycho educatie 

Belang en meerwaarde van oefenen in groep! Effectief, meer tegelijk, minder wachtlijst,… 

AANDACHT VOOR CONTEXT 

- Betrekken ouders, nodig voor generalisatie → geleerde vaardigheden verderzetten in andere context, 

hulp van ouders… 

- Zeker wanneer problemen veroorzaakt of in stand  gehouden worden door omgeving (bv 

vechtscheiding) 

- Contact met school → pesten, sociaal leren… 

- Aandacht voor hobby’s, vriendschappen, netwerk 

WAT DOET EEN EL PSYCHOLOOG? 

‘EREN’ (cfr Eetexpert : Eetproblemen in de eerste lijn) 

- Triëren/Indiceren 

- Informeren 

- Motiveren 

En ook normaliseren! → normaal dat die klachten er zijn gezien die O en P 

En vooral ook: verhogen (maximaliseren) zelfredzaamheid/coping 
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MET PROP LOS IK HET OP 

UITGANGSPUNTEN PROP-MODEL 

- Kortdurend (± 8 sessies), focus op coping, zelfredzaamheid 

- Startend vanuit gezamenlijke probleemdefinitie (PrOP) 

- Fases : casusconceptualisatie, gedragsverandering en  terugvalpreventie 

- Social learning, cognitieve gedragstherapie,  probleemoplossingsvaardigheden en EMOTIEREGULATIE 

- Transdiagnostisch en vanuit positieve psychologie 

- Werkboek en oefeningen vanaf 9 tot 18 jaar 

- Visie en ‘kapstok’ binnen PEV Eerstelijnspsychologische Zorg  en werkmodel bij eerstelijnspsychologen 

1Gezin1Plan (NL basis CGZ) 

o → Kinderen herkennen zich in 1 v beide (werkboek voorbeelden) als kapstok van waaruit je 

kan verderwerken) 

Behandelmodel NL specifiek voor ELP → afgeleid van KOP, daarna PROP en in 2016 herwerkt 

EFFECTONDERZOEK: M VAN DER STAPPEN (2012)  

- Klinische onderzoeksgroep: N = 24 

- Klinische controlegroep: N = 10 

- Niet klinische controlegroep: N = 95 

- Leeftijd: 11 tem 17 jaar. 

- Digitale afname van SDQ (klachten) en CSLK (coping) 

- Voor- en nametingen in groep 2 en 3, in groep 1 ook een  tussenmeting na 3 sessies 

 

 

 

 

 

 

Resultaten: 

- Pr: ↓ ↓ emotionele problemen en gedragsproblemen 

- P : ↑ ↑ actief aanpakken, cogn. Herstructurering, afleiding en steun  zoeken 

- Geen significante verschillen in controle groepen 

- Geen verschil bij tussenmeting 

- Meer onderzoek nodig! 
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VAN KOP NAAR PROP 

- K: Klacht of Probleem: Pr 

- O: Omstandigheden of Omgeving: O 

- P: Persoonlijk functioneren of coping (hoe reageer ik?)  Maar ook denkstijl, emotieregulatie 

- Pr = O x P 

SCREENINGSINSTRUMENT K&J 

- Gebruik van de SDQ (Goodman, 1987) → veel korter, maar even betrouwbaar in onderscheid normaal 

vs gemiddeld en klinisch vd subklinisch 

- 4 schalen;  

o emotionele, gedrags-, sociale en hyperactiviteit en aandachtsproblemen 

o Pro-sociaal gedrag: delen, rekening houden… belangrijk! Zijn ze in staat om lief te zijn voor 

een ander? 

o → 1 of 2 schalen verhoogd? → ELP-traject 

- http://www.sdqinfo.org/ 

- Naast risico op psychosociale problemen ook hulpbronnen en  sterktes 

- 3-16 jaar 

- Korte afname en scoretijd 

- Verschillende versies beschikbaar, ook follow-up (meerdere talen) 

- Gratis en online te scoren, engelse normen 

VRAGENLIJSTEN P (COPING & EMOTIEREGULATIE) 

- UCL-A meet coping bij adolescenten vanaf 14j, cotan beoordeling  onvoldoende! 

- CERQ meet cognitieve copingsstrategieën vanaf 12j, cotan  beoordeling onvoldoende tot voldoende 

- FEEL-KJ meet emotieregulatiestrategieën bij kinderen en jongeren 

o van 8 tot 18 jaar 

o Nog geen cotan beoordeling 

o Vragenlijst voor emotieregulatie bij kinderen en jongeren 

o Ontwikkeld door Braet en anderen 

o Zelfrapportage leeftijd 8 tot 18 jaar (ook leerkracht en ouders) 

o 90 items, omgaan met boosheid, angst en verdriet → vrij lang, soms 1 vd 3 kiezen bij ELP 

o Onderscheid tussen adaptieve strategieën, maladaptieve  strategieën en externe 

regulatiestrategieën 

o Ook digitaal 
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Behandelplan op P! → ondergemiddeld adaptief 

Rode mogen meer nr midden 

→ rumineren, piekeren, terugtrekken 

Meer afleiding zoeken, accepteren, steun zoeken, waar gaan we werken op P?  

 

 

 

 

WERKEN MET OUDERS 

- Individueel met kind, ouders als co-therapeut  

o oefeningen mee bekijken mee doen, herinneren aan oefeningen, mee helpen aan opvolging 

- Individuele behandeling in combi met ouderbegeleiding 

- Enkel met ouders werken 

- Gezamelijke (gezins-)gesprekken 

- Werkboekjes voor k & j 

- Soms eenmalig broers/zussen betrekken 

Afhankelijk vd PrOP! 

ONDERDELEN STAPPENPLAN 

1. Wat is mijn Prop? 

1.1. Prop opstellen 

1.2. Doelen op mijn Prop 

2. Ik Pak mijn P aan! 

1. 2.1 Leren van de anderen (sociogram) 

2. 2.2 Omgaan met mijn gevoelens (emotieregulatie) 

2.3 Mijn gedachten veranderen (cognitieve herstructurering) 

2.4 Mijn problemen oplossen (coping versterken) 

3. Mijn P in de toekomst : terugvalpreventie en afsluiting 

Na de intake: PROP introduceren als werkmodel → elkaar begrijpen? Heb ik alles goed gehoord? 

1.1 WAT IS MIJN PROP? 

Pr = probleem 

- Aanmeldklacht, bv angsten, stemmingsklachten,  slaapproblemen, lichamelijke klachten, ruzies,… 

O = omstandigheden en omgeving 

- Wat gebeurt er rond mij, bv echtscheiding, ziekte in familie,  schoolproblemen, gepest worden, 

Corona,… 

P = persoonlijke stijl of coping 

- Hoe ga ik met problemen of moeilijkheden om en hoe reageer  ik als persoon : steun zoeken, 

vermijden, opkroppen,  afleiding, zwart kijken, perfectionistisch… 
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→ Ik word gepest – op de O zetten, gebeurt bij jou op school etc, in omgeving en kijken hoe je daarmee 

OMGAAT = P + wat het met jou doet = Pr 

CASUS Thomas 11j: 

- Bespreken van verwijzing : aangemeld door huisarts in april 2020  wegens corona gerelateerde 

angsten, kleine dwanghandelingen en  slaapproblemen 

- Inventarisatie van klachten en problemen : altijd al angstige aanleg  (bang dat iets zou overkomen, 

rampen, ongeneeslijke ziekte…),  veel nood aan structuur, veel geruststelling nodig van ouders 

- Bespreking resultaten SDQ : 

 

 

 

 

 

- Pr: Wat is mijn probleem? 

- ik pieker heel vaak 

- ik kan moeilijk in slaap vallen 

- ik ben bang dat familieleden of vrienden besmet zullen worden 

- Thuis kan ik heel boos worden 

 

- O: Wat gebeurt er in mijn omgeving? 

- Corona : nieuwsberichten, niet naar school nu, alles anders 

- Oma twee jaar geleden gestorven (nu nog iemand door Corona?) 

- + ik heb veel vrienden (maar kan nu niet veel afspreken) 

 

- P: Hoe ben ik als persoon? 

- Ik ben een rampdenker, ik denk altijd dat het ergste zal gebeuren 

- Ik ga de hele tijd controleren (bv ook veel handen wassen) 

+ ik kan goed praten met mama en papa 

Vooral op P, want op O kan je weinig werken 

PrOP Lisa: 

Stap 1: overzicht adhv prop – schema; kijken waar we gaan aan werken 

1. Pr = probleem 

- Buikpijn 

- Slaapproblemen – moe, minder concentreren 

2. O = omgeving 

- Niet weten wat ze moet kiezen voor middelbaar  

- Zus hoogbegaafd en jij niet 
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3. P = coping 

- Perfectionistisch 

- Lat hoog leggen 

- Minder zenuwachtig – denken dat dingen niet zullen lukken 

Wat mist er in het filmpje; introductie, bedankt om zoveel al te willen vertellen, kijken of ik je goed begrepen 

heb; samenvatten adhv schema, kijken wat we nu gaan doen. Plusjes ontbreken!!!!!!! Wat gaat er goed op O 

en P? 

1.2 SAMENHANG EN DOELEN; PR = O X P 

- Boze buien = vervelende pestkoppen op school X alles  opkroppen 

o Aan O kan je weinig doen (pesters nt aanpakken) wel zorgen dat je beter om kan (P) met de 

pesters! 

- Faalangst = examens X perfectionistisch zijn 

o Normaal dat je op dit moment heel veel faalangst, hyperventilatie klachten – black-out, 

lichaam reageert op stress met meer stress 

o Kijken hoe je met je P kan omgaan, minder perfectionistisch, omgang met stress, liever voor 

jezelf 

- Buikpijn = lastige (v)echtscheiding ouders X zichzelf de  schuld geven 

o Heel normaal! Komt vaak voor bvb buikpijn, ruzie ouders, stress school, denkt dat het aan jou 

ligt, veel kinderen neigen dat te doen → je bent daardoor heel gespannen, spanning zet hem 

in je buik  

o Met mama in gesprek gaan over wat het allemaal met jou doet, ook leren om schuld minder 

bij jezelf te leggen en dat los te laten 

- Angst = uitlokkende stimulus X vermijden   

- Onzekerheid = nieuwe school X twijfelen aan zichzelf 

PR = O X P 

- Psycho educatie op maat (aan kind/jongere en ouders) 

- Normaliseren van klachten 

- Aandacht voor omgevingsfactoren en persoonlijke factoren 

- Aandacht voor interne en externe attributies 

‘heel normaal dat je deze problemen of moeilijkheden ervaart gezien  dit op de O en dit op de P’ 

Kritiek op PrOP: te beperkend, schema → grote nut; je brgijpt k&j op korte tijd heel goed! → normaliseren en 

kader bieden, ook kijken nr interventies → link met doelen 

→ Ook naar ouders toe normaliseren, gezien O en P is dat heel normaal 

→ aandacht vestigen op O en P → internaliseren; ook op O richten, externaliseren; P richten → op beiden, 

maar focus anders 

→ Reactie heel normaal, bij stress nt altijd adaptief reageren (vermijden, freeze, vecht…) zorgt dat pr toeneemt 

AANPAK: 

Steun uit omgeving X verbetering van cognities,  emotieregulatie en coping = vermindering van klachten en  

verbeteren welzijn 
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KOP/PrOP = een eenvoudig werkmodel dat (de patiënt) helpt  te begrijpen 

- hoe zijn /haar klachten/problemen (nu) zijn ontstaan 

- wat zijn / haar eigen aandeel daarin is 

- wat hij /zij zelf kan doen ter vermindering / verbetering 

soms kan je O wel aanpakken; bijvoorbeeld meer steun, hobby (zelfvertrouwen, ontspanning) 

CASUS Jasper: 

PROP schema opstellen, samenhang en doelen bespreken 

Jasper is een zestienjarige jongen. Hij komt op gesprek omdat hij zeer  onzeker is. Hij piekert heel veel. De 

laatste tijd is hij ook erg verdrietig  en trekt hij zich vaak terug. Hij vindt het van zichzelf ook heel erg dat  hij 

nog nooit een vriendin heeft gehad en zou dit graag willen. Bij  navraag blijkt dat hij zelf nooit initiatief neemt 

om een meisje aan te  spreken. Hij wacht als het ware tot ze vanzelf op hem afstappen. Verder denkt hij ook 

altijd het ergste, heeft hij snel het gevoel dat hij zal afgewezen worden en dat meisjes hem niet leuk zullen 

vinden.  Vanuit zijn ontwikkelingsgeschiedenis weten we dat hij op zijn vierde  verhuisd is van Nederland naar 

Frankrijk en op zijn elfde weer is  teruggegaan omwille van het werk van vader. Hij had het op dat  moment 

moeilijk om opnieuw vrienden te maken omdat iedereen  reeds vaste vriendjes had. Hij werd ook gepest. 

Recent is hij  overgeschakeld van ASO naar TSO. Hij is in een nieuwe klas terecht  gekomen waar hij opnieuw 

mensen diende te leren kennen. Jasper  heeft wel een aantal vrienden van de volleybal waar hij een goeie  

band mee heeft. 

SPREKEN IN IK-VORM! → ‘ik voel me vaak verdrietig’ ‘ik ben vaak verhuisd’ … 

Pr (veranderbaar) = dingen die je VOELT 

- Piekeren 

- Verdrietig 

- Terugtrekken 

- Gepest  

- Onzekerheid 

- Laag zelfvertrouwen 

- Nog nooit vriendin gehad (want hij ervaart dit als een probleem) 

O 

- Verhuisd 

- Gepest 

- Nieuwe klas 

- Gezakt van richting 

- + goede vrienden in volleybal 

- + hobby 

P 

- Onzeker 

- Neiging negatief te denken 

- Streng voor zichzelf 

- Weinig initiatief nemen (moeilijk vrienden maken, meisjes aanspreken) 

- Catastroferen 

- Snel afgewezen voelen (angst?) 
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- omgang met pesten 

- Internaliserend 

- Terugtrekken, afwachtend, VERMIJDEND (coping- en denkstijl!) 

Piekeren kan op allebei – is vooral hoe hij het zelf aangeeft ‘geeft piekeren aan als een last voor zichzelf’ = Pr vs 

‘ik ben een piekeraar’ = P 

→ Link onzekerheid – wat is er gebeurd op O dat dit kan veroorzaakt hebben? 

DOELEN PROP 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Afhankelijk van casus tot casus 

→ Doelen op P zijn zeer belangrijk! Dara ga je met jongere zelf aan de slag 

Jasper: O – al die veranderingen kunnen we spijtig weinig aan doen. Wel kijken naar P – positief leren denken 

over zichzelf en hoe anderen naar hem kijken initiatief leren nemen (ik ben lelijk en drm vindt niemand mij 

leuk) 

DE BALANS 

Alles onder controle vs alles loslaten 

Opkropper vs dramaqueen   

pietje-precies vs sloddervos 

Alleen voor jezelf zorgen vs alleen voor anderen zorgen   

Muurbloempje vs player 

Watje vs kampioen vs heethoofd   

zwarte bril vs glazen bril vs roze bril 

→ Balans opstellen rond de P: dimensie van te weinig nr teveel & het midden is gewenst 

→ Aantonen dat dit niet ‘ineens’ kan maar in stapjes gebeurt 



Charlotte Botha 
 

Assertiviteitstrainingen! → watje gaat alles absorberen, niks doen, heet hoofd enorm heftig reageren, midden: 

kampioen; mening zeggen op juiste manier 

- Middenpositie benoemen → kan maar moet niet! 

- Kan bvb ook met dieren (schildpad, pauw, leeuw) 

- Metaforen (mega mindy, verlegen mieke) 

→ Laatste: denkstijl, negatief, roze bril, te positief, denken dat iedereen u leuk vindt, midden = glazen bril 

(afwegen, neutraler denken) 

KERNKWALITEITENKWADRANT 

 

 

 

 

 

 

2.1 LEREN VAN ANDEREN (SOCIOGRAM) 

- Sociogram opstellen: anderen positioneren op balans, kind kiezen dat dicht bij wenselijke positie staat 

- Gedragsverandering via imitatie: hoe gaat dat kind om met bepaalde situaties, oefenen in rollenspel 

(jongeren laten  observeren) 

- Opdracht : concreet gedragsexperiment, moet haalbaar zijn en overzichtelijk   

→ Leren puur door observatie (social modeling) – sociogram 

→ Kinderen vinden dit leuk; want zitten continu in sociaal leven, voortdurend met anderen bezig, 7u per dag in 

de klas met leeftijdsgenoten en elkaar aant observeren 

→ Lijn opstellen van te weinig nr teveel, wie staat er ook aan jouw kant van je vriendjes? Wie andere kant? Wie 

midden & wat kan je van hen leren? 

→ Rollenspel – pester spelen en kind erop laten reageren vanuit ‘middenpositie’ 

2.2 OMGAAN MET MIJN GEVOELENS = ER 

Uit onderzoek: 

- Relatie tussen emotieregulatie en psychopathologie is transdiagnostisch (Braet et. al, 2014) 

- Maladaptieve shift in adolescentie (Gracco et. al, 2017) 

- Belang van training in ER vaardigheden aanvaarding,  afleiding en cognitieve herstructurering (Wante 

et. al, in  press) 

- Belang versterken positief affect (Hofman, 2017) 

→ Tussenoefeningen; tussen linkse positie en midden 
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→ Leren omgaan met overspoelende emoties (golf van angst, water gaat over hen)  leren omhoog springen, 

meespringen of surfen op emoties  emoties zullen blijven komen, mogen er zijn, maar het gaat erover wat je 

met dat gevoel doet (tools voor omgang) 

→ Link met ER vdgh & alle hormonale veranderen  minder goeie adaptieve strat, belangrijk te leren + affect te 

leren ervaren en versterken 

- Psycho-educatie over gevoelens 

- Stilstaan bij de eigen emoties: de emoticons 

- Emotieregulatie: leren accepteren van emoties,  omgang met emoties, emotieregulatietechnieken... 

- Plan opstellen : welke emoties meer en minder ervaren?  En wat doen bij negatieve emoties? 

→ Positieve emoties: Creatiefs, iets ontspannends DOEN → actief iets DOEN 

→ Negatieve emoties: Emotie doen zakken; meer passief (netflix kijken – wel afleiden, maar geen goed gevoel 

geven, blijdschap ervaren etc)  

Niet ‘wat gaan we doen dat je ze niemeer hebt’ maar ‘wat doen om ze te doen ZAKKEN’ 

- Emoji-oefening 

3. MIJN GEDACHTEN VERANDEREN (COGNITIEVE HERSTRUCTURERING)  

- Psycho-educatie over gedachten : samenhang denken,  voelen en doen 

- Oefening in de sessie : omzetten van negatieve gedachten naar helpende gedachten, help kaart 

opstellen (jongeren  gedachten uitdagen), eventueel koppeling aan balans 

- Opdracht : helpkaart toepassen, leren gedachten uitdagen 

BEWUST NA ER → eerst leren negatieve emoties te doen zakken 

DAN via gedachten gevoelens te sturen → samenhang denken, voelen en doen 

Eerst algemene situatie, dan iets over jezelf, 

dan kind 
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- Dictee voor rapport 

- Gespannen 

- Zweten, beven, slordig schrijven, fouten maken 

 

 

 

 

→ Welke gedachten hebben ervoor gezorgd dat je zo onzeker was? Wat ging er door je hoofd: 

- Oh nee, dictee, het gaat me nooit lukken, dat wordt een ramp! 

→ Welke gedachten zouden je kunnen helpen? 

- Ik kan het maar proberen, ik zie wel wat het wordt 

- Het zal wel lukken, vorige dictees waren ook goed 

→ Gemotiveerd voelen, rustiger beginnen, best doen, weinig fouten maken, netter schrijven 

 

→ Zelf een voorbeeld vertellen, zodat het concreet wordt 

Gebeurtenis; snowboarden, bovenop de berg toch denken das hier te stijl, ik ga vallen (ondanks al veel gedaan) 

Gevoel: zenuwachtig en gespannen 

Gedrag: Hierdoor naar achter leunen, kans groter dat je valt 

Geruststellen; ik doe het al lang, ik kan grote bochten, ik doe het op mijn tijd, focus op techniek 

 

Self-fulfilling; je kan beïnvloeden hoe het gaat gaan 

Eerste gedachten; automatisch. Andere gedachten vermoeiender, je kan dit aanleren! 

2.4 MIJN PROBLEMEN OPLOSSEN (COPING VERSTERKEN) 

Probleemoplossing & vaardigheidstraining: 

1. Wat is mijn probleem? 

2. Wat kan ik bedenken aan oplossingen? 

3. Welke voor – en nadelen hebben deze oplossingen?   

4. Welke oplossing heeft de meeste voorkeur? 

5. Probeer deze uit   

6. Evalueer 

→ oefening in de sessie; problemen oplossen (kassa & ander probleem) 

→ opdracht: dit toepassen 
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6 stapjes; Praktisch probleem, leren denken met verschillende stapjes! 

Stap 1 - Lotte: kassa supermarkt, spaghetti, tomatensaus en gehakt bij. 10 euro bij maar 50 cent tekort 

→ Alle mogelijke oplossingen: 

- Vragen aan iemand naast je of je kan lenen → terugbetalen, durven 

- Gehakt terugleggen 

- Naar huis gaan om 50 cent → tijd verlies, moeite, voordeel alles kopen zoals gepland 

- Kleiner hoeveelheid, goedkopere versie, diepvriespizza meenemen 

- Naar goedkopere winkel gaan 

- Naar winkelkarretjes gaan, 50 cent in karretjes 

→ Welke voor en nadelen hebben deze oplossingen? 

Gehakt niet erbij; vegetarisch, geld over, mss nog gehakt in diepvries 

Nadeel; thuis minder lekker 

(zie rest naast oplossingen) 

3. MIJN P IN DE TOEKOMST; TERUGVALPREVENTIE EN AFSLUITING  

- Anticiperen op toekomstige gebeurtenissen 

- Opnieuw opduiken van Pr(oblemen) = resultaat van automatisch reageren (P) of nieuwe 

omstandigheden (O)  (uitleggen stop-denk-doe) 

- Alarmsignalen en positieve signalen 

- Vragenlijsten scoren en bespreken 

- Evalueren van de behandeling 

- Prop bekijken, positie op balans? 

- Kijken wie/wat het kind of de jongere kan helpen niet in oude gewoonten te vervallen 

- Aanmoedigen oefeningen af en toe boven te halen → oefenen, herhalen 

→ Beperkt # sessies, hierna ermee aan de slag gaan! Voorbereiden op mogelijke probl in toekomst! 

Bvb Spreekbeurt, opnieuw gepest, schoolverandering  er al eens bij stilstaan, welke oef zouden we knn toep? 

→ Terug autom in bepaalde P schieten bij een O 

WERKEN AAN ASSERTIVITEIT VIA PROP IN GROEP 

2 boekjes ‘no prob, ik kom voor mezelf op!’ en ‘kom maar op, ik ben top!’ 

Assertiviteitstrainingen 

- 10 groepsbijeenkomsten, 1 ouderbijeenkomst 

- Groep van ongeveer 8 kinderen, indicatiecriteria idem PrOP 

- Gemengde groepen met kinderen die zich als een watje  gedragen en kinderen die zich als een 

heethoofd gedragen  (of passief en agressief) 

- Probleeminzicht via Prop, gedragsverandering via de kampioen, terugvalpreventie 

- Hoe doe ik het? Ik doe het! Hoe deed ik het? Doe het zelf! 

- Huiswerk en groepsbeloningen: de eretribune 
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Inhoud: KOM MAAR OP, IK BEN TOP! 

- Sessie 1 Kennismaken: Wie ben ik en wie ben jij? 

- Sessie 2 Jouw PrOP! 

- Sessie 3 Leren van anderen 

- Sessie 4 Mag ik meedoen? 

- Sessie 5 Pesten en plagen, wat nu? 

- Sessie 6 Weigeren en je mening geven 

- Sessie 7 Jezelf sterk praten! 

- Sessie 8 Problemen oplossen! 

- Sessie 9 Klaar voor de toekomst! 

- Sessie 10 Afsluiting en feest! 

Inhoud: NO PROB, IK KOM VOOR MEZELF OP! 

- Sessie 1: Assertief kennismaken 

- Sessie 2: Het PrOP-model en ik 

- Sessie 3: Leren van assertieve anderen 

- Sessie 4: Assertief denken 

- Sessie 5: Assertief je mening geven en weigeren 

- Sessie 6: Assertief waardering en kritiek geven en ontvangen 

- Sessie 7: Assertief reageren op pesten 

- Sessie 8: Assertief problemen oplossen 

- Sessie 9: Assertief blijven 

- Sessie 10: Assertief afscheid nemen 

→ assertiviteit is zeer belangrijk! Kinderen spreken van ‘watje, kampioen’ etc, adolescenten ‘passief, agressief 

en assertief’ = voor jezelf opkomen EN rekening houden met de ander 

TOT SLOT 

- Generalistisch behandelmodel: nood aan een goede inschatting van de  individuele variabelen. Flexibel 

toepassen van de modules vergt ervaring van  de therapeut. 

- Klemtoon op het versterken van zelfredzaamheid via focus op de Persoonlijke  stijl en 

copingvaardigheden, meer weerbaar maken voor toekomstige  moeilijkheden. 

- Belang van emotieregulatie, leren aanvaarden van emoties! 

- Soms minder effect dan een langdurige therapie, maar kan blokkades opheffen  en een opzet zijn naar 

verandering. 

- Kan motiverend werken. (bv bij pubers) 

- En het is leuk voor de therapeut! 

→ heel goed bepalen wat doelen zijn, inzetten van assertiviteit 

Klemten op sterker maken via P (weerbaarheid en veerkracht) voorbereiden op toekomstige moeilijkheden! 
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HOC 3: : SCREENING 1ELIJNSPROBLEMATIEKEN 

EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG 

Eerstelijnspsychologische zorg wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meerdere 

van onderstaande doelstellingen: 

- Screening en indicatiestelling (diagnostische inschatting) 

- Algemene psychologische zorg 

- Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie 

- Bevorderen zelfredzaamheid 

- Doorverwijzen bij complexe problematiek 

- Kort waar het kan, lang waar het moet (cf. tweede hoorcollege) 

→ Belang van goede inschatting problematiek en van goede triage 

SCREENING DOOR DE EERSTELIJNSPSYCHOLOOG VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

Zowel door gesubsidieerde (vb. één gezin-één plan) als privé eerstelijnspsychologen 

Ook psychologen in CLB oefenen eerstelijnspsychologische functies uit, waaronder screening (cf. 

vijfde hoorcollege, voor meer info over de werking van het CLB)  

SCREENING & DIAGNOSE 

Onderscheid:  

̶ Diagnostische instrumenten of testen worden geacht definitieve informatie te geven over de aan- of 

afwezigheid van een ziekte, stoornis, conditie,… 

̶ Screeningsinstrumenten  of -testen geven informatie over de mogelijke aan- of afwezigheid van een 

ziekte, stoornis, conditie,.... 

Screeningsinstrumenten/-testen zijn: 

- minder belastend voor het gezondheidszorgsysteem (tijd, investering, wachtlijsten…) 

- meer toegankelijk 

- minder invasief (VL < bloed nemen bvb) 

- minder gevaarlijk 

- minder duur 

- minder tijdrovend 

- bezorgen minder fysiek en psychologisch ongemak 

- MAAR: ze zijn ook imperfect en soms ambigu 

PREVENTIE & SCREENING 

Voorbeelden: 

- Screening voor borstkanker bij vrouwen 

- Screening voor prostaatkanker bij mannen 
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Doel: 

- Vaak: vermijden van te voorkomen overlijdens 

- Niet zelden conflicterende aanbevelingen 

- Steeds zijn er opportuniteiten (pro’s), maar evenzeer valkuilen (contra’s) 

Bvb. Prostaatkanker: 

PRO’s: 

- Een Europese studie beweerde dat mannen die gescreend waren 20% minder kans hadden om te 

overlijden 

- Vroegtijdige detectie laat betere behandeling toe 

- 5 jaar overlevingsgraad voor kanker beperkt tot de prostaat is ongeveer 100%, voor uitgezaaide 

kankers is dat 30% 

- Screeningstesten zijn niet perfect, maar zijn redelijk accuraat en gemakkelijk uit te voeren 

CONTRA’s: 

- Een grote Amerikaanse studie beweerde dat screening de kans op overlijden niet deed dalen 

- Ongeveer 1 man per 1000 profiteert van de screening na een termijn van 11 jaar 

- 75 % van de positieve screens die een biopsie liet uitvoeren, had geen kanker  

- Biopsie ik kostelijk en heeft bijwerkingen (soms ernstige) 

- Screening veroorzaakt stress, en maakt vele mannen  

o nodeloos ongerust 

- Screening ontdekt niet alle kankers (mist de meest agressieve) 

- Screening leidt tot meer behandelingen die niet altijd nodig zijn en behandelingen hebben 

neveneffecten. 

- Conflicterende aanbevelingen op internationaal vlak (en ook binnen landen) 

- Als iemand gescreend wil worden, dan zeker niet voor 50 

- Alleen bij mannen met risicofactoren kan er vroeger worden gestart (vb. 40-45) 

SCREENING IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

Hoofddoel is de identificatie van individuen met geestelijke gezondheidsproblemen die nood hebben aan 

interventie. 

Doelen van vroegtijdige screening: 

- Identificatie van moeilijkheden 

- Preventie van problemen 

- Preventie van bijkomende problemen 

Level 1 screening 

➢ Alle individuen, ongeacht hun risico/kans-status (“universele screening”) 

➢ Bvb alle baby’s screenen op gehoor 

Level 2 screening (voor ons vooral deze) 

➢ Gericht naar individuen met een verhoogd risico of verhoogde kans, bijvoorbeeld: 

o Op basis van familiale anamnese 



Charlotte Botha 
 

o Medische conditie 

o Bezorgdheden geuit door ouders of hulpverleners 

o Na Level 1 screening 

 

➢ POTENTIALLY high risk  

➢ kort, maar niet altijd, kan ook breed zijn 

➢ vooruitgang van interventie bekijken 

➢ moet dus uitgevoerd worden door professionals, maar er zijn ook elektronische devices 

➢ protocol volgen; cut-off score 

➢ niet definitief! 

 

➢ Meer complete, comprehensief op verschillende domeinen (kan plannen en interventie sturen) 

➢ Multi-informant, multi-method 

➢ Screeningsinstrumenten kunnen gecombineerd worden met ruimere assessment 
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→ mensen uitpikken waar je mee verder gaat 

om te ondersteunen, behandelen…  

 

 

 

 

 

→ onderscheid tussen deze 3 
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DATABANKEN 

Website van american acadamy of pediatrics uitgebreid: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ alle NL testen 

 

 

 

PRODIA; instrumenten die passen bij 

problematieken voor centra van 

leerlingenbegeleiding 
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2 TYPES SCREENINGINSTRUMENTEN 

Generieke of brede screeninginstrumenten, zoals: (coveren een # problemen, geven soms totaalscore) 

➢ Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; cf. tweede hoorcollege) (gratis & VN) 

➢ Child Behavior Checklist (CBCL), Youth Self Report (YSR) en de Teacher Report Form (TRF) (betalend) 

➢ Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) – NL normen 

➢ Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) – NL normen 

➢ Mini-SCL (nieuw; symptom checklist – algemene klachten, jongeren (12j+) en volwassenen – NL 

normen 

! ASEBA – geen VL normen 

Specifieke instrumenten, gericht op een bepaalde stoornis of conditie 

Waarom screenen? 

➢ Screening om na te gaan of het “kort kan”, om de ernst in te schatten 

➢ Screening om desgevallend gericht door te verwijzen 

➢ Screening om te kijken of de zorg verhoogd moet worden (CLB) 

We plaatsen iemand op wachtlijst, of in behandeling bij iemand (veel geld) → We nemen belangrijke 

beslissingen! 

Voorbeelden: 

Is Sander (5j) gewoon dwars en opstandig en volstaat opvoedingsadvies of is er mogelijks sprake van 

oppositioneel opstandige gedragsstoornis en moet dit diagnostisch uitgeklaard worden? 

➢ opvoedingsadvies en psycho-educatie? Of OOG verder uitzoeken om CD te voorkomen? → screener 

gebruiken 

Fien (6j) vermijdt relaties met anderen, oogt zeer verlegen en durft nauwelijks een gesprek te beginnen, noch 

met medeleerlingen, noch met volwassenen. Zij doet pogingen om onzichtbaar te zijn in de klas. Aansluiting bij 

een sociale vaardigheidstraining in groep kan misschien een oplossing bieden, of kadert haar gedrag binnen 

een autismespectrumstoornis en is een multidisciplinair diagnostisch onderzoek prioritair? 

➢ SVT lost voor ASS weinig op, ze leren regels & kennis verbetert over sociale situaties, maar ze passen 

het niet toe. 

➢ autismescreener bijhalen! 

Kunnen de paniekaanvallen op school van Sarah (10j) op de eerste lijn aangepakt worden, of is een 

doorverwijzing nodig? 

Bram (14) is neerslachtig, voelt zich nogal onzeker, heeft de neiging zich terug te trekken. Zijn ouders maken 

zich zorgen. Is dit gedrag dat bij de puberteit hoort, of speelt er meer en lijdt Bram aan een depressie? 

➢ Mild of depressie? Depressiescreener gebruiken! 
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bvb. VL voor gedragsproblemen 

bij kinderen gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

VvGK 

Wat zegt PRODIA over de VL voor gedragsproblemen bij kinderen? → toont beoordelingen 

 

 

 

 

➢ instrument heeft enkel indicerende waarde (normen te oud volgens Prodia) 

➢ 2e keuze VL 

➢ Wel Vlaamse normen 
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➢ Nieuwe rubriek bij Prodia; faire diagnistoek – is er rekening gehouden met migratieachtergrond, 

zwakker sociaal economisch milieu… → hier weten we dit niet 

➢ Mag niet de enige reden zijn dat je iemand wel of niet doorverwijst! 

CDI-2 

 

➢ Enkel NL normen! 

➢ Enkel indicirende waarde 

 

 

 

SDQ 

 

- Veelgebruikte brede screener 

- NL normen (2011) 

- 2e keuze omdat er toch vragen zijn bij # normen 

- Faire diagnostiek: in verschillende talen 

downloadbaar, maar veel bias! 

- Er zijn betere opties 
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Aanbevelingen voor het gebruik van de SDQ 

De Strenghts and Difficulties Questionaire, (SDQ), vertaald als Sterke Kanten en Moeilijkheden Vragenlijst werd 

in 1997 ontwikkeld door R. Goodman. In 2003 werd de SDQ vertaald naar het Nederlands door Van Widenfelt 

en collega’s. Verder is het nog beschikbaar in 60 andere talen.  

Het is een kort screeningsinstrument voor kinderen en jongeren dat gratis te gebruiken is binnen de 

gezondheidszorg en dat gedrag, emoties en relaties bevraagt.  

Mogelijk valkuilen:   

Bij het afnemen van vragenlijsten kunnen zich cultuurgebonden verschillen voordoen in responsstijlen. Uit 

onderzoek blijkt dat vooral bij lager opgeleide personen met een migratieachtergrond meer sociaal wenselijke 

antwoorden te verwachten zijn.  

Normen die ontwikkeld zijn voor een populatie met een Vlaamse achtergrond en toegepast worden op 

personen met een migratieachtergrond is niet altijd evident. Voor volledig geassimileerde personen met een 

migratieachtergrond hoeft dit geen probleem te zijn. Voor mensen die nog niet lang in Vlaanderen zijn of die 

een thuiscultuur hebben die sterk afwijkt van de meerderheidscultuur, kan vergelijkbaarheid een probleem 

zijn. 

Aanbelevelingen: 

Een aanbeveling handelt over het anders formuleren van items die als aanvallend beschouwd worden in meer 

aanvaardbare items voor alle ouders. Het is een optie andere omschrijvingen en woorden te gebruiken maar 

dit brengt de scoring in het gedrang.  

Zo worden een aantal items in de SDQ door de ouders als onaanvaardbaar beschouwd. De items handelend 

over stelen, bedriegen en liegen worden in de Marokkaanse cultuur zeer gevoelig benaderd. Zo lijkt het voor de 

meeste Marokkaanse ouders irreëel om aan te geven dat hun eigen kinderen liegen of bedriegen.  

Verder moeten we alert blijven voor uitdrukkingen die verkeerd begrepen worden en wat met de interpretatie 

als dit verder uitgelegd wordt?  

Vb. “denkt na voor iets te doen’ begrijpen als heel de dag denken aan een uitstap die gepland is.  

! vlaamse normen ontbreken vaak bij screeners (financiering, moeilijk onderzoek,  

BEPERKINGEN VAN SCREENINGSINSTRUMENTEN 

- Ontbreken van Vlaamse normen / gedeeltelijke Vlaamse normen 

- Vrij oude normen 

- Faire diagnostiek?  

o Sociaal-economische status 

o Culturele achtergrond 

- …… 

Dus toch maar voorzichtig mee omspringen! 

Maar er is meer… 
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UITGEWERKT VOORBEELD; SCREENING VAN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  

Niet omdat de volgende dingen enkel voor ASS gelden, ASS is meest onderzocht, hier wordt meest gescreend! 

 

 

 

 

 

- 70.000 Europese kinderen gescreend 

- 18 verschillende benaderingen  

o Ouder en/of professioneel 

o Vragenlijst en/of observatie 

o Level 1 en/of Level 2 

- Focus op vroegtijdige screening 

DIAGNOSELEEFTIJD ASS IN EUROPA 

 

→ 42,16 maanden voor kinderen gediagnosticeerd voor de 

leeftijd van 7 jaar 

 

 

 

Toegang tot diagnostische dienst: 36,4 maanden → 

Toegang tot interventie: 42,2 maanden  → 

 

GEMIDDELDE DIAGNOSELEEFTIJD DAALT 

 

Algemeen: 60,48 maanden 

Kinderen ≤ 10 jaar: 43,18 

maanden 
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WAAROM RELATIEF LATE DIAGNOSE? 

- Geen biologische marker of medische test 

- Eerste lijn: niet vertrouwd met kenmerken ASS bij kinderen met goede cognitieve mogelijkheden of 

goede taalvaardigheden (vb, Unigwe et al., 2017) 

- Autisme is vaak niet de eerste aanleiding om te verwijzen naar professionele zorg  

- Verwijzing voor diagnostische evaluatie wordt vaak uitgesteld 

- Vroege kenmerken zijn zeer variabel 

- Overlap met andere stoornissen zoals verstandelijke beperking, taalstoornis, (voorlopers) ADHD 

- Te nauwe focus op sociaal-communicatieve vaardigheden? 

- Kwaliteit van de screeningsinstrumenten en –procedures? 

SYSTEMATISCHE REVIEW MET SOCIALE KENMERKEN 

- 38 studies geïncludeerd 

- Meest beloftevolle niet-sociale kenmerken: 

o Moeilijkheden met verschuiven van aandacht 

o Atypische motorische ontwikkeling 

o Repetitief en stereotiep gedrag 

- Patroon start op 6 maanden 

- Beste discriminatie vanaf 12 maanden 

 

VROEGTIJDIGE UNIVERSELE SCREENING: PRO’S  

- Detectie op jonge leeftijd laat vroege diagnose en interventie toe 

- Preventie van secundaire problemen 

- Vermindert stress in gezinnen 

- Screeningsinstrumenten zijn niet perfect, maar ze zijn eenvoudig en hebben een vrij goede 

accuraatheid  

- Vermindert ook de sociale ongelijkheid in de zorg 

VROEGTIJDIGE UNIVERSELE SCREENING: CONTRA’S  

- Screening detecteert niet alle kinderen met ASS 

- Substantieel aantal vals positieven 

o Hebben ze allemaal problemen? 

o Is voor al deze kinderen zorg nodig? 

o Hoge kosten voor het zorgsysteem 

- Beperkt aantal toegankelijke evidence-based behandelingen op jonge leeftijd 

- Screeningsproces op zichzelf veroorzaakt stress bij de gezinnen 

- “Non-compliance” van ouders 

- Ethische vragen 
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VROEGTIJDIGE SCREENING: DISCUSSIEPUNTEN 

- Belangrijke medische en psychologische associaties en nationale richtlijnen hebben conflicterende 

aanbevelingen  

- Universeel of niet? 

- Op welke leeftijd screenen: 18 maanden? 24 maanden?..... 

- Kinderen met verhoogde kans? Moeten die vroeger gescreend worden? 

SCREENING NADER BEKEKEN 

1. Validiteit van screeningsinstrumenten 

2. Vals positieven 

3. Verhoogde kans groepen 

SCREENING: ENKELE DEFINTITIES 

Sensitiviteit = A / (A + B) 

 Scoren kinderen met ASS op de screener? Hoe goed worden de kinderen 

 met ASS gedetecteerd? Weinig vals negatieven? 

 = proportie kinderen met ASS die positief scoren op de screener (proportie ware positieven) 

Specificiteit = D / (C + D) 

 Scoren kinderen zonder ASS NIET op de screener? Weinig vals positieven? 

 = proportie kinderen zonder ASS die negatief scoren op de screener (proportie ware negatieven) 

Noot: foutje in lavigne et al., 2016 (syllabus) → SLIDE 47!!!!! 

Sensitiviteit:  

klinisch acceptabel: 70-80% (Glascoe, 2005) 

Specificiteit:  

klinisch acceptabel: dicht bij 80% (Glascoe, 2005) 

- Vals positief (VP): scoort positief op de screener maar heeft geen ASS 

- Vals Negatief (VN): scoort negatief op de screener maar heeft ASS 

- Positieve predictieve waarde (PPV): waarschijnlijkheid dat iemand die positief scoort op de screener 

ASS heeft (is afhankelijk van de prevalentie; cf. de base rate fallacy) 

- Negatieve predictieve waarde (NPV): Waarschijnlijkheid dat iemand die negatief scoort op de 

screener geen ASS heeft (is afhankelijk van de prevalentie; cf. de base rate fallacy) 

o Opmerking: er zijn geen algemeen aanvaarde standaarden voor PPV en NPV 
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Voorbeeld dat prevalentie die 2 termen gaat beïnvloeden! Slide herbekijken 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene problemen → sensitiviteit v 80 en specificiteit van 94 → maar 76% vd gevallen zal iemand met 

positieve score ook echt de score hebben, als die het niet heeft 95% gevallen (dus 5% fout!) 

PPV stijgt, NPV daalt 

Screener met zeer goede waarden, voor het kind dat voor u zit (ook al scoort het +) is er maar 40% kans dat er 

een diagnose gaat gesteld worden! (waarde 80 & 94 is bvb zeldzaam) 

 

LAVIGNE ET AL (2016; ZIE SYLLABUS)  

!!! 

Screener op ASS: kind scoort +, 

dan 4% kans dat kind ASS zou 

hebben! 

Als kind niet scoort, 99% kans 

dat het geen ASS heeft. 

→ zou je dan op basis van 

screener kind durven 

doorverwijzen voor diagnostisch onderzoek dat 25 uur professionele uren in beslag heeft? Als voor individuele 

kind maar 4% kans is en er op 1000 kinderen 198 kinderen onterecht onderzocht worden op ASS en het dus 

niet hebben! Als je dat wil kan je op het internet link zoeken (screeningscalculator) en PPV en NPV bekijken → 

lurieschildren.org/screeningscalculator 

POSITIVE LIKELIHOOD RATIO 

= Geeft aan hoe sterk de waarschijnlijkheid stijgt dat men ASS heeft na een positieve screen (LR+) 

Onafhankelijk van prevalentie 

> 10 is goed (Akobeng, 2016) 
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SCREENING: DEFINITIES 

ROC curve: Area under the Curve (AUC): maat voor algemene accuraatheid 

- < .70 poor 

- .70 - .79 fair 

- .80 - .89 good 

- .90 - 1.0 excellent 

 

Receiver operator curves: (A) line of zero discrimination (AUC=0.5); (B) typical clinical test (AUC=0.5–1.0); 

perfect test (AUC=1.0). 

→ 50% kans 

Screener B (tss 50-100) en 

C is ideale screener 

(bestaat niet) – gehoortest 

komt aardig in de buurt 

 

 

 

 

SCQ BIJ KINDEREN VAN 2-5 (RAYMAEKERS & ROEYERS, 2003)  

- 5396 kinderen 

- 145 kinderen (2,7%) boven cut-off van 15 

- SCQ gebruiken op kinderen door te verwijzen vanuit eerste lijn? Dan zou je minstens 1,7% teveel 

kinderen doorsturen 
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Zelf kiezen of je cut-off kiest ifv hogere sensitiviteit op 

specificiteit. 

→ sensitiviteit daalt bij hogere cut-off 

→ weinig uitgesproken kenmerken van ASS: uitvallen 

PPV stijgt, NPV waarde daalt! Omdat kinderen negatief 

zullen scoren en toch ASS hebben naarmate de cut-off 

hoger ligt! 

15 = beste compromis tussen S&S, maar blijven beseffen 

dat PPV 30% is, dus 1/3 kinderen heeft later ASS 

 

 

Deze vragenlijst ook eens afgenomen bij leerkrachten (niet bedoeld voor leerkrachten): 

- Correlatie ouder-leerkracht = .20 

→ WANT Als leerkracht niet evident om toegang te hebben tot de gevraagde informatie: 

Voorbeeld 1 

- “Probeerde hij/zij u ooit te troosten als u verdrietig was of pijn had?” 

 

- ouders: 97% van de kinderen doet dit (score 0) 

- leerkracht: 30% van de kinderen doet dit niet (score 1) → moeten minder troosten, minder in deze 

situaties 

Voorbeeld 2 

- “Bood hij/zij ooit aan om andere dingen dan voedsel met u te delen?” 

 

- ouders: 90% ja (score 0) 

- leerkracht: 40% neen (score 1) 

→ Screener voor ouders moet door ouders ingevuld worden! 

SCREENER DOOR PROFESSIONELEN 

in kinderdagverblijven: 

 

 

 

ca. 7000 kinderen gescreend tussen 0 en 3 jaar  
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CESDD ALS LEVEL 1 SCREENER 

(DEREU, WARREYN, RAYMAEKERS, MEIRSSCHAUT, PATTYN, 

SCHIETECATTE, & ROEYERS, 2010)  

- Sensitiviteit (Se): .80 

- Specificiteit (Sp): .94 

- Area under the curve (AUC): .90 

- PPV: .07 → elk kind dat uit screener kwam had 7% kans om ASS te 

krijgen! 

- NPV: .99 

- LR+: 12.98 

Alles goedn behalve PPV! → gigantisch veel kinderen nutteloos 

doorverwezen voor diagnostisch onderzoek 

KINDERVERZORGSTERS VS OUDERS 

(DEREU, RAYMAEKERS,WARREYN, SCHIETECATTE, MEIRSSCHAUT, & ROEYERS, 2012)  

Screeners verschillen naargelang de leeftijden! → hier ook zeker naar kijken! 

n = 197 CESDD ESAT M-CHAT 

Sensitivity (Se) 

Specificity (Sp) 

AUC 

.92 

.73 

.89 

.38 

.97 

.80 

.69 

.88 

.82 

- 18 – 24-maanden 

- Alle AUC ≥ .80 

- Se: CESDD > ESAT 

- Sp: CESDD < ESAT & M-CHAT 

n = 149 CESDD ESAT SCQ 

Se 

Sp 

AUC 

.90 

.68 

.87 

.38 

.98 

.75 

.71 

.85 

.85 

- 24-maanden 

- enkel AUC ESAT < .80 

- Se: CESDD > ESAT 

- Sp: CESDD < ESAT & SCQ 
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EVALUATIE VALIDITEIT 

Vaak worden alleen sensitiviteit en specificiteit (en AUC) 

gerapporteerd, maar die zijn vaak overschat 

Bovendien variëren ze van studie tot studie → niet alle 7000 kinderen 

elke week opgevolgd om diagnose ASS te checken, dus we konden het 

enkel weten via meling van de ouders! 

Voorbeeld SCQ slide 65 herbekijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATIE VALIDITEIT 

- Vaak worden alleen sensitiviteit en specificiteit (en AUC) gerapporteerd, maar die zijn vaak overschat 

- Bovendien variëren ze van studie tot studie 

- Se en Sp hebben betrekking op de adequaatheid van de test, hier wordt de test geëvalueerd t.a.v. een 

referentiestandaard 

- PPV en NPV evalueren mensen 

- Dit zijn 2 verschillende contexten  

- Je kan niet op Se en Sp betrouwen om beslissingen te nemen over individuele mensen in 

screeningssituaties, daarvoor zijn PPV en NPV meer geschikt 

Ik moet me realiseren dat al:s ik me enkel baseer op screener, dat er maar x% kans is dat een kind ASS heeft. 

Als je op basis hiervan een beslissing maakt, moet je er goed rekening mee houden! SCQ/… scoort boven cut-

off, we gaan direct doorverwijzen! 
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Meta-analyse van M-chat = meest gebruikte screener ter wereld voor jonge kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

- Sensitiviteit: 0.83 

- Specificiteit: 0.51 

- Konden niet berekend worden voor “laag-risico” groepen = kinderen waar men nog geen vermoeden 

had 

 

- PPV “laag risico”: 0.06 

- PPV “hoog risico”: 0.53 

!! screener in hoog-risico groep; prevalentie verhoogt! Bvb bij siblings 20% kans op ASS! → 

siblingonderzoek prevalentie van 20% ipv 1% → PPV stijgt 

0,53% is nog altijd evenveel als muntstuk 

 

- Betere waarden met telefonische follow-up (maar ook meer tijdrovend) → variant van M-chat: bellen 

met ouders, checken of ze de vragen goed begrepen hebben, betere waarden (tijdrovend!) 

- Betere waarden bij 30 maanden dan bij 24 maanden, te weinig info over 18 maanden! 

Onderzoek voor M-chat in Spanje 

 

 

 

 

 

In Spanje is er algemene screening voor ASS met M-chat: screenen en doorverwijzen, maar 39% heeft 

uiteindelijk diagnose, 61% anderen NIET (wel uitgebreid onderzocht!) 
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Hogere S&S, hogere PPV 

ASS lage prevalentie (zeker als level 1 screener) → 

prevalentie is gewoon te laag 

 

VALS POSITIEVEN 

- Validiteit van screening instrumenten 

- Vals positieven 

- Verhoogde kans groepen 

7J OUTCOME WARE VERSUS VALSE POSITIEVEN (DEREU, ROEYERS, ET AL, 2012, 2018)  

 

25 in detail opgevolgd, ware vs valse positieven → wat is met hen gebeurd? Ze hebben geen ASS, want vals +, 

maar 9 hebben andere diagnose gekregen! (ADHD, DCD, VB of taalstoornis) en 16 zonder diagnose 

→ ware positieven; lagere score op receptieve taal vs kinderen zonder ASS + verschil in expressieve taal + 

verschil in IQ + verschil in ToM 

Vals positieven ‘beter functionerende groep’ op gebied v taal 
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GEDETAILLEERDE FOLLOW-UP OP 7J VAN 25 VALS-  POSITIEVEN 

25 kinderen zonder ASS (vals positieven; VP) 

- 9 kinderen met andere diagnose (ADHD, DCD, VB, taalstoornis) 

- 16 zonder diagnose 

o 5 schijnbaar typisch functioneren (2 kregen wel therapie) 

o 4 internalizerende of externalizerende problemen 

o 7 taalproblemen, subklinische ADHD of ASS, leerproblemen, zwakke ToM, IQ < 85 

slechts 12% van de VP zonder enig probleem 

Je spoort dus wel andere dingen op, maar de test is daar niet voor bedoeld! 

VERHOOGDE KANS GROEPEN 

- Validiteit van screeningsinstrumenten 

- Vals positieven 

- Verhoogde kans groepen 

(cf. Assessment Ontwikkelingsstoornissen) 

- Siblings 

- Prematuur geboren kinderen 

→ verhoogde morbiditeit 

SCREENING EN DIAGNOSE BIJ VROEGGEBOREN KINDEREN (GL < 30 WEKEN) OP DE LEEFTIJD 

VAN 3 JAAR 

 

 

 

 

 

 

 

SRS: duidelijk lagere S&S → PPV 18,2%, NPV 90,9% → SCQ bij prematuren; sensitiviteit 0%! PPV dus ook. 

Als ADOS → 100% sensitiviteit; iedereen die prematuur geboren is in deze studie, heeft ook ASS! Ook veel die 

scoren op ADOS en geen ASS hebben, dus NPV van 100% maar PPV van slechts 40% voor diagnostisch 

instrument! 

Screeners (2 beste in ons gebied) → gebruiken bij prematuren, dan kan je er weinig mee 
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Andere verhoogde kansgroepen waar we niet weten hoe de screeners het bij hen doen: 

- Siblings 

- Prematuur geboren kinderen 

- Kinderen met taalproblemen 

- Kinderen met ontwikkelingsproblemen 

- Kinderen met voedingsproblemen 

- Kinderen met genetische stoornissen 

SCREENING VAN VERHOOGDE KANSGROEPEN 

- Voor sommige groepen mogelijk vanaf eerste levensjaar 

- Niet alleen op basis van gedrag  

- Geïnformeerd door prospectieve studies (v.b. Eurosibs consortium) 

- Zal nieuwe, innovatieve methodes moeten gebruiken (niet-sociale gedragskenmerken, biomarkers) 

- Zal mogelijks ook assessment van vroege transactionele processen binnen gezinnen omvatten (ouder-

kind; broer-zus) 

- Focus op ontwikkelingstrajecten die leiden naar het ontstaan van symptomen 

- “Preventie” van ASS tijdens de prodromale fase 

o Training aan ouders om beter in te spelen op atypisch gedrag 

PRODROMALE INTERVENTIES 

Prodromaal : voor-syndroom 

- Ouder-gemedieerde sociale communicatie interventie 

- Tussen 9 en 14m 

- Minder autisme symptomen 

- Betere ouder-kind synchroniciteit 
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TIARA-STUDIE 

 

 

DOELEN: 

- Ontwikkeling van een snel en gebruiksvriendelijk screeningsprotocol 

- Dat differentieert tussen kinderen met hoge en lage kans 

- Bij kinderen uit specifieke verhoogde kans groepen 

- Toepasbaar door Kind en Gezin en eerstelijnsprofessionals 

- Ontwikkeling van een kans-inschattingsmodel voor kinderen met een verhoogde kans op ontwikkelen 

van ASS 

- Voor kinderen met positieve eerste screening 

- Gebaseerd op optimale combinatie van genetische, neurometabole, neurofysiologische, cognitieve, 

gedragsmatige en omgevingsparameters 

- Te gebruiken door gespecialiseerde diagnostische centra 

CONCLUSIES: 

- Screeners zijn geen diagnostische instrumenten 

- Screeners voor ASS zijn verre van perfect 

- Ze zijn op dit moment niet geschikt voor algemene populatiescreening 

- De (voorlopig) aanbevolen screeners hebben allemaal hun beperkingen 

- Bekijk steeds goed waarvoor de screener best geschikt is, vooral: 

o Leeftijden 

o Vergelijking met typische of klinische groep 

- Kijk ook goed door wie de screener moet worden ingevuld 

- De specificiteit van ASS screeners is meestal lager dan de sensitiviteit → keuze om NPV zo laag 

mogelijk te houden en dus zo weinig mogelijk kinderen te missen (prijs = veel vals +) 

- Er zijn dus veel vals positieven 

- Daar is wellicht vaak ook iets mee aan de hand, maar de screeners zijn ontwikkeld voor ASS 

- Als we naar een individu kijken, zijn PPV en NPV van belang 

- Bij ASS screeners is PPV vaak laag, NPV vaak zeer hoog 

- We kunnen dus vooral iets zeggen over wie niet positief scoort op de screener 

o Dus niet zoveel kans op ASS! 

- Bij wie wel positief scoort, moeten we een tweede screener gebruiken, een andere tussenstap 

inschakelen of aanvullende informatie verzamelen vooraleer een uitgebreid diagnostisch onderzoek 

op te starten of door te verwijzen  

o → kans op ASS! Volstaat niet, je moet tussenstap inschakelen! Bvb observatie 

o Of andere screener; nadelen van 1 screener opheffen met een  tweede 

- In de toekomst kan een gefaseerde multi-panel screening mogelijkerwijze geprotocolleerd worden, in 

eerste instantie bij verhoogde kans kinderen (cf. TIARA–onderzoek) 

- We mogen de impact van screening op de ouders niet onderschatten 

- Blind vertrouwen op individuele screeningsinstrumenten is uit den boze!!!! 
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- Screening heeft maar zin als we diagnostische assessment en (vroeg)interventie kunnen aanbieden → 

op snelle tijd verwijzen of interventie kunnen aanbieden! 

- Uitstel in doorverwijzing moet worden vermeden 

 

Delay tussen eerste keer dat je je zorgen maakt, eerste contact etc… Delays bij patiënt, ouders, toch naar ELP 

(huisarts), dan naar psycholoog, dan naar wachtlijst, eerst KI… voor je het weetn zijn we 2 of 3j kwijt! 

WE SCREENEN NIET ALLEEN OP ASS 

- De conclusies die geformuleerd werden voor ASS screening gelden grosso modo uiteraard ook voor 

andere stoornissen/problematieken of voor een brede screening 

- De eerstelijnspsycholoog moet verstandig omgaan met screeningsinstrumenten!!! 

- Goede triage betekent ook dat de tweede en derde lijn niet onnodig belast worden  

o Moeilijk evenwicht! Niet te lang wachten, maar ook niet te snel doorverwijzen 

- Hoe hoger de prevalentie (of base rate) en hoe hoger sensitiviteit en specificiteit van de screener, hoe 

accurater de screening kan verlopen 
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LAVIGNE ET AL (2016) – VOORBEELD: 

 

ODD en ADHD; prevalentie 

van 5%, dus PPV van 0,17 en 

80,80… allemaal niet 

schitterend. Genetische 

belasting/familiale belasting 

→ base rate stijgt wel! Maar 

weinig onderzoek met die 

screeners, conservatief kijken 

 

 

 

→ angststoornissen 

 

 

 

 

 

 

 

- De conclusies die geformuleerd werden voor ASS screening gelden grosso modo uiteraard ook voor 

andere stoornissen/problematieken of voor een brede screening 

- De eerstelijnspsycholoog moet verstandig omgaan met screeningsinstrumenten 

- Hoe hoger de prevalentie (of base rate) en hoe hoger sensitiviteit en specificiteit van de screener, hoe 

accurater de screening kan verlopen 

- Sequentiële screening (vb. combinatie van de CBCL en de SDQ voor brede screening) kan worden 

overwogen (zie Lavigne et al., 2016 in de syllabus) 

SEQUENTIËLE SCREENING (“SUCCESSIVE HURDLES”) 

- Wie positief screent, krijgt een tweede screener 

- Wie twee keer positief screent, komt in aanmerking voor diepgaandere assessment of doorverwijzing 

- Wie één keer positief screent en één keer negatief, moet verder goed worden gemonitord 

- Maar het is uiteindelijk de eerstelijnspsycholoog die 

beslist wat er verder moet gebeuren op basis van de 

beschikbare informatie 
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Charlotte Botha 
 

HOC 4: WERKEN VANUIT EEN OUDER‐KIND PERSPECTIEF BINNEN EEN 

EERSTELIJNSCONTEXT 

Overzicht: 

1. Het belang van ouder-kind interacties 

2. Conceptualisatie opvoeding 

3. Diagnostiek 

a. Observatie 

b. Gesprek 

c. Probleemsamenhang 

d. Vragenlijsten 

4. Therapie 

e. Stap 1: Onderkenning ouder 

f. Stap 2: Bijstellen van de verwachtingen indien nodig 

g. Stap 3: Opvoedingsondersteuning 

h. Stap 4: Ondersteuning Emotieregulatie ouder 

5. Discussie 

1. HET BELANG VAN OUDER-KIND INTERACTIES  

1.1 HECHTING 

Criteria voor veilige hechting: 

1. Een langdurige en sterke emotionele verbondenheid tussen twee personen 

2. Men voelt zich prettig wanneer de hechtingsfiguur aanwezig is 

3. Op momenten van onrust of stress kan de hechtingsfiguur voor geruststelling zorgen 

Ouder-kind interacties → Hechtingsrepresentaties 

Hechtingsrepresentaties → Psychosociaal functioneren 

Hechtingsdimensies: 

1. Veilig – Ik vind het vrij gemakkelijk om een hechte band te hebben met anderen. Ik voel mij er goed bij 

dat ik op hen kan steunen en dat zij op mij steunen. Ik maak mij er zelden zorgen over dat anderen mij 

zouden verlaten of té dicht zouden komen. 

2. Vermijdend – Ik voel mij wat ongemakkelijk in hechte relaties. Ik vind het moeilijk anderen volledig te 

vertrouwen en mijn gevoelens aan hen toe te vertrouwen. Ik voel me ongemakkelijk wanneer iemand 

te dichtbij komt en vaak wil de ander meer innig zijn dan ik me goed bij voel. 

3. Angstig – Ik wil graag een zeer hechte relatie ontwikkelen met anderen, maar ik vind dat anderen een 

minder nauwe relatie met mij willen dan ikzelf graag zou hebben. Ik maak me vaak zorgen dat de 

ander me niet echt graag ziet of niet bij me zal willen blijven. Ik wil volledig samensmelten met de 

ander, maar dit verlangen schrikt anderen soms af. 

Categorieën vs Dimensies  → je kan dingen herkennen uit angstige hechting en toch veilig gehecht zijn 

 Stabiliteit vs Verandering → beiden: vroege hechtingsrelaties zijn zeer belangrijk, maar in latere, corrigerende 

relaties met partner/familie/vrienden kan hechting veiliger worden 
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1.2 EMOTIEREGULATIE (SHAVER & MIKULINCER, 2002)  

 

 

 

Emotieregulatiemodel van hechting → voorspellend voor psychosociaal functioneren 

Vertrek van eenvoudig model, 3 types emotieregulatie (adaptief vs maladaptief) 

1. Emotionele integratie = adaptief 

- Aanvaardende, niet-veroordelende houding tav gevoelens 

- Capaciteit om te leren uit emoties voor toekomstig gedrag 

Bvb. alledaags voorbeeld: ouder komt thuis van werk en merkt dat hij snel boos wordt in interactie met 

kinderen voor onbenulligheden, negatieve emotie → hierbij stilstaan, hoe komt het dat ik zo buiten proportie 

reageer? → omschakelen, rust nodig na werk, dus bijvoorbeeld fietsen naar huis om te ontladen.(negatieve 

emoties helpen ons om gedrag te veranderen) 

2. Emotionele suppressie (onderdrukken) = maladaptief 

- Emoties de kop indrukken → niet beluisteren, doen alsof gevoel er niet is 

- Doen alsof het gevoel er niet is 

- Zich sterker willen voordoen dan men zich voelt 

3. Emotionele disregulatie (hulpeloosheid) = maladaptief 

- Overweldigd worden door negatieve emoties, overspoeling, geen controle (bvb niet meer kunnen 

stoppen met huilen/piekeren/gewelddadig zijn/…) 

- ‘Tunnelvisie’ 

- Uitbarstingen en impulsiviteit 

- Blijvend piekeren 

We gaan vaak inzetten op ER in de HV! 

HET EMOTIEREGULATIE MODEL VAN HECHTING               (SHAVER & MIKULINCER, 2002)  

 

 

 

Veilig    →  Integratie  

Vermijdende hechting  →  Suppressie 

Angstige hechting  →  Disregulatie 
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Er is een jongen van 3j in vroege hechtingsstadium, wordt geduwd door zus → voor kind is dit ‘threat’, 

bedreiging van zijn fysiek in omgeving (geen bedreiging: hechtingssysteem wordt nt geactiveerd) → 

hechtingssysteem wordt hier wel geactiveerd → nabijheid zoeken: kan ik rekenen op mijn ouders bvb? → als 

ouder luistert, emoties COREGULEREN (= samen emotie reguleren) gebeurt binnen VH! (= modeling van 

emotionele integratie, benoemen en onderkennen, samen oplossing zoeken) 

OVH: 2 types, angst en vermijding 

Wat bepaalt hoe een kind gaat reguleren? Afhankelijk van ‘is proximity seeking a viable option?’  

NEE: emoties niet meer tonen, onderdrukken 

JA, maar onvoorspelbaar: het helpt soms, maar niet altijd, emoties VERGROTEN/overdrijven om de kans te 

vergroten dat ouder responsief zal zijn 

 

 

 

→ overspoeling en angstig kan samen voorkomen, link tussen 

die 2 

→ model voor volwassenen gerepliceerd bij kinderen, zelfde 

band 

→ Verm H: emotionele suppressie 

→ AH: dysregulatie, overspoeling 

→ beide: verbonden met meer psychologische kwetsbaarheid 
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1.3 OPVOEDING 

 

 

 

Wat bepaalt nu dat hechtingsprofiel? 

→ wetenschappelijk model: link opvoeding en hechting = circle of security 

 

2 functies: 

1. Ene hand: veilige basis als vertrek om te exploreren 

= autonomie-ondersteuning (zichzelf zijn, ontdekken) 

2. Andere hand: veilige haven om naar terug te keren 

= responsief zijn (troosten bvb) 

→ Initieel FOCUS op responsiviteit → na jaren ook autonomie-ondersteuning heel belangrijk 

Denk aan helikopterouders → angstige hechting soms als gevolg (ik kan het niet alleen zonder de ouder) 
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→ transdiagnostisch (kan ook eetproblemen, 

gedragsproblemen…) 

 

 

 

 

 

 

1.4 EMOTIEREGULATIE OUDER 

 

 

 

Emotieregulatie vd ouder is één van de factoren die de opvoedingsvaardigheden bepaalt (vrij eenvoudig hier, is 

complexer in realiteit)  → link is belangrijk! 

 

→ ER capaciteiten van ouders dragen bij aan 

opvoedingsvaardigheden 

1. gebruik van psychologische controle (→ 

autonomieondersteuning) → eigen 

voorgeschiedenis belangrijek voorspellingsfactor! 

(zelf controlerend opgevoed, zelf ook zo zijn) 

2. focus op emotiedysregulatie → enerzijds 

algemeen gemeten (los van O-K interacties, wel nog 

steeds ouderlijk) EN child-specific dysregulation 

(emoties ontlokt in interactie met kind, zoals frustratie/bezorgdheid) → LINK tussen beide + manier van ER 

gaat eigen opvoedingsvaardigheden bepalen 
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1.5 TRANSDIAGNOSTISCH DENKEN 

 

 

O-K interacties als transdiagnostische factor 

TRANSDIAGNOSTISCH: 

- Eén algemene p-factor (psychotpathologiefactor) ten grondslag aan psychiatrische stoornissen 

- In lijn met comorbiditeit bij psychiatrische problemen → psychische klacht nooit in isolatie (depressie 

en angst bvb samen) 

- Huidige evidence-based behandelprogramma's vnl stoornis-gebaseerde protocollen → verouderd, ipv 

ons te richten op stoornisspecifieke processen beter ons richten op gedeelde kwetsbaarheden (maar 

stoornisspecifiek niet overboord gooien! Wel verschuiving naar gedeelde processen en de behandeling 

ervan, vooral ER!!!)  

- Uitdaging: Interventies gericht op transdiagnostische processen 

- Emotieregulatie als meest onderzochte transdiagnostische factor! → weerbaar maken 

- Ouder-kind interacties als transdiagnostische factor: bvb opvoeding in verband brengen met range aan 

problematieken/klachten (ouders betrekken bij behandeling van kind!)  

2. CONCEPTUALISATIE OPVOEDING 

Opvoeding bepaalt hechtingsrepresentaties, dynamische factor. Vaak ingang om mee te werken bij 

begeleiding. 

2.1 KLASSIEKE OPVOEDINGSLITERATUUR 

Typologie van Maccoby en Martin (1983): 4 

opvoedingsstijlen op basis van 2 

opvoedingsdimensies 

 

 

 

 

 

 

 

4 opvoedingsstijlen op basis van 2 dimensies (overgang categorisch denken naar dimensioneel denken) 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmuIjWivjZAhWJLVAKHXfCAS4QjRx6BAgAEAU&url=http://slideplayer.com/slide/3763100/&psig=AOvVaw2BcKjimDxPLv-L_MmkDICN&ust=1521538369353111
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2.2 HEDENDAAGSE OPVOEDINGSLITERATUUR  

Recenter model: De Zelf-Determinatie Theorie - Edward Deci & Richard Ryan 

3 psychologische basisnoden: 

 

 

 

 

 

 

 

Ook kinderen hebben die 3 basisbehoeftes, taak van 

ouder is om hierop in te zetten. Elke behoefte kreeg opvoedingsdimensie, maar niet geïsoleerd (a-o werkt ook 

op verbondenheid, bvb middelbaar afgerond en naar hoger, A-O ouder zal kind keuze deels zelf laten bepalen, 

als jongere dit ervaart, zorgt ook voor verbondeheid (oprecht geïnteresseerd luisteren naar wat ze willen doen, 

gevoel van competentie). 

Opvoedingsdimensies:  

→ Autonomie-ondersteunende ouders werken vanuit het standpunt van de kinderen, stellen zich flexibel op en 

proberen zin voor initiatief aan te moedigen, zodat jongeren vrijwillig handelen.  

VS Controlerende ouders plaatsen hun agenda centraal, stellen zich rigide op en verplichten hun kinderen om 

te denken, handelen, of voelen op een door hen voorgeschreven wijze, zodat kinderen het gevoel hebben geen 

andere keuze hebben dan te moeten gehoorzamen. 

→ Warme ouders proberen een hechte band op te bouwen met hun kind vanuit een grondhouding van liefde 

en zorg. Dit betekent dat ze niet enkel tijd vrij maken voor hun kinderen, maar ook opmerkzaam zijn, warm en 

responsief, zodat kinderen het gevoel hebben dat ze op hun ouders kunnen rekenen. 

VS Kille ouders spenderen ofwel onvoldoende tijd met hun kinderen of zijn eerder afwezig als ze dit toch doen. 

Ze pikken onvoldoende de emotionele signalen op die hun kind uitzendt, zodat kinderen zich eerder eenzaam 

voelen. 

→ Structurerende ouders creëren de optimale condities waaronder kinderen hun vaardigheden kunnen 

ontwikkelen en bieden hulp en ondersteuning als jongeren vast zitten, zodat ze hun vaardigheden ontplooien.  

(van regels en discipline naar laat het kind ook zichzelf zijn, A-O kan hand in hand gaan met structuur) 

VS Chaotische ouders bieden onvoldoende of ongewenste hulp en ondersteuning, zodat jongeren zich meer 

aan hun lot overgelaten voelen 

Psycho-educatie opvoeding → Belang van het mandaat! Ouders melden zich niet aan met vraag naar 

opvoedingstips, 95% komt met klacht van kind en kind afzetten en ophalen, beseffen niet altijd dat ze zelf ook 

betrokken zullen worden. Ouders kunnen heel competent zijn, maar oorzaak niet bij ouder =/ dat oplossing ook 

niet bij de ouder ligt! Ouder-kind relatie kan herstek bevorderen. 



Charlotte Botha 
 

3. DIAGNOSTIEK 

O-K interacties is zeer kwetsbaar, ouders kunnen zich beschuldigd voelen (doen meestal al heel hard hun best). 

‘wijzende cinger’-gevoel, hier rekening mee houden. Dus nooit vertrekken vanuit ‘hier is een 

opvoedingsvragenlijst om probleem te kaarten’, VL als laatste stap! Om O-K interacties in kaart te brengen kan 

je: 

1. Observatie 

2. Gesprek  

3. Probleemsamenhang 

4. Vragenlijsten (eventueel!) – diagnostiek hoeft niet noodzakelijk VL te zijn 

3.1 OBSERVATIE 

- Intake (wie belt op, wie is aanwezig?) - 16-jarige die belt of ouder? Wie is aanwezig? Dit aan 

ouders/persoon zelf overlaten om te beslissen! (voor de ene is alleen komen een voordeel, andere 

komt liever direct samen – geen richtlijn!) 

- Wie praat? Interacties (non-verbaal)? Rol moeder vs vader? → observatie van gezinsdynamieken, 

gesprek open starten! Belangrijk dat iedereen voldoende aan het woord komt, maar je kan van eerste 

5-10min ook gebruik maken om te observeren wie het woord neemt en wie niet. 

- Belang van open gesprek  

- Oog voor het kind → ouders niet de hele tijd over kind laten spreken 

- Thuisobservatie 

Opmerking: Zorg dat je mandaat hebt van beide ouders om de begeleiding op te starten! (deontologie) → 

wanneer er gigantische nood is maar geen toestemming kan je wel vertrouwensinstantie opbellen en opties 

bespreken. 

3.2 GESPREK 

- Wat hebben jullie reeds geprobeerd? → wat je ziet benoemen = metacommunicatie (observaties 

letterlijk uitspreken, aftoetsen of die klopt + kan informatie naar boven brengen + onderkenning dat 

psycholoog aandacht heeft voor jou) 

- Hoe ziet jullie gezin eruit? → peilen naar O-K interacties onrechtstreeks om niet beschuldigend over te 

komen: 

o Gesprek: algemene vragen 

o Genogram: leden van gezin en relaties binnen gezin (even laten tekenen kan ook helpen om 

ontspannender te maken, niet iedereen praat zo gemakkelijk) 

o FID: familie in dieren, mensen in je huis als dier tekenen 

Opmerking: Praat niet OVER het kind → ouders soms enthousiast & willen alles vertellen, maar kind betrekken! 

3.3 PROBLEEMSAMENHANG 

Wanneer we via observatie/gesprek zaken in kaart hebben gebracht → 

ouders inschakelen in therapie via probleemsamenhang: ouders 

binnentrekken in begeleiding (denk aan PrOP model) 
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Casus Lieze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Lize 14j, aangemeld door faalangst, piekeren en depressieve klachten 

➢ Klacht zelf aanpakken is niet zo effectief voor LT, ‘pleister op wonde’ → oorzaak/ontstaan gaan zoeken 

(links) 

➢ persoon vs omgeving: splitsing belangrijk naar verontschuldiging toe voor beide domeinen 

➢ PERSOON: in elke kwaliteit schuilt een valkuil (heel ijverig (=kwaliteit) → extreel ijverig kan 

perfectionistisch worden (= valkuil), idem voor voorzichtigheid, sociaal… 

o mensen komen en beschrijveb hun valkuil, dit erkennen, maar ook fijn om dat te kaderen 

naar kwaliteit (andere insteek van begeleiding) → scherpe kantjes eraf krijgen, maar jou niet 

veranderen, want je kern bevat hele mooie eigenschappen 

➢ OMGEVING: tweeling hebben nodigt onbewust uit om ze te vergelijken + wat moeilijkere 

omgevingsfactoren → dit geeft onderkenning dat ze het niet makkelijk hebben gehad 

o Heel betrokken ouders, maar vaak gaan overnemen (opdrachten nalezen, verder uitwerken, 

Lize had gevoel door goede punten dat ze het niet zelf had gedaan, zelfbeeld gedaald – maar 

ouders hadden gevoel dat dit net hielp) → ER: dysregulatie, onzekerheid overviel, niets meer 

kunnen doen, ouders gingen het gaan overnemen en Lize liet het toe → betrokkenheid 

bekrachtigen maar dat overnemen is niet goed voor zelfbeeld, ouders inschakelen als 

HULPCOACH, als ze jullie wil laten overnemen dat je ze mag steunen, maar dat ze het nog 

steeds zelf moet doen. 

o Balans inspanning-ontspanning 

Focus niet te extreem op de klacht zelf → vaak zo dat klachten komen vanuit kerngedachten, ER → uiterlijke, 

oppervlakkige klacht zal automatisch verdwijnen 
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Probleemsamenhang: BEÏNVLOEDENDE FACTOREN OUDER-KIND INTERACTIES 

opvoeding niet enkel door persoonlijke factoren, ene kind is makkelijker op te voeden dan andere, ook 

familiale omstandigheden… → maakt ouders soms ook ontvankelijker om tips te onvangen als je erkent dat het 

moeilijk moet zijn voor hen 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 VRAGENLIJSTEN 

VL binnen eerste lijn niet zo vaak ingezet (misschien wel eens CBCL bvb), niet altijd eerste optie. 

1. Algemene Ouderlijke Opvoedingsschaal 

2. Hechtingsvragenlijst (ECR-RC) 

3. Feel-Kj 

4. Opmerking: Kindrapportage over 1 ouder 

OPVOEDINGSVRAGENLIJST 

Algemene Ouderlijke Opvoedingsschaal 

+ Versie moeder, versie vader, versie kind → ouders 

verschillen! Kind zal neutraal scoren als ouders elkaar wat 

opheffen, dan verlies je veel informatie! 

+ betrouwbaarheid / validiteit 

- Samenstelling van verschillende vragenlijsten:  

(Responsiviteit, Autonomie ondersteuning, Psychologische 

controle) – amalgaam van items 

- Geen officiële normgegevens → je kan wel op itemniveau 

gaan kijken, maar je kan geen diagnose stellen 

→ Responsiviteit, psychologische controle, A-O in volgorde in 

VL (alternerend) 
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HECHTINGSVRAGENLIJST 

Experiences in Close Relationships Scale – Revised Child version (ECR-RC) 

Methode om angstige en vermijdende hechtingsdimensie te meten bij kinderen en        

adolescenten (8-18 jaar – ruim bereik). 

OORSPRONG? 

- ECR-R (Fraley, Waller, & Brennan, 2000) voor volwassenen                            → ECR-RC voor kinderen 

(Brenning, Soenens, Braet, & Bosmans, 2011)  

SCHAAL? 

- 36 items (18 items angstige hechting; 18 items vermijdende hechting) 

- Geen normgegevens beschikbaar, wel voorlopig → SYLLABUS: artikel 

Oneven = angst, even = vermijding (sommige gespiegeld)  

VRAGENLIJST EMOTIEREGULATIE 

FEEL-KJ 

Het doel van de FEEL-KJ is om de strategieën in kaart te brengen die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar 

emoties te reguleren. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel 

behandelingsplan. 

90 vragen (3x30 omgaan met boosheid, angst en verdriet) 

+ Er zijn representatieve normen beschikbaar voor de Nederlandse en de Vlaamse populatie (8-18 jaar), 

uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. 
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4. THERAPIE 

Stap 1: Onderkenning ouder 

Stap 2: Bijstellen van de verwachtingen indien nodig 

Stap 3: Opvoedingsondersteuning 

Stap 4: Ondersteuning Emotieregulatie ouder 

STAP 1: ONDERKENNING OUDER 

=> Opvoedingsadvies begint bij het voeden van de ouder! → druk op ouders wanneer kind klachten heeft, 

energieloze ouder kan onmogelijk nog gaan opvoeden, dus zorgen dat ouder zelf energie heeft! 

→ model van 3 basisbehoeftes: ook ouder heeft deze 3 

basisbehoeftes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autonomie 

- De ouderrol op jouw manier mogen invullen 

- Dingen doen met je kind die je fijn vindt 

→ Ouderrol voelt als een aaneenrijging van verplichtingen, tips uit omgeving, ver verwijderd van hoe ze het 

zelf graag zouden zien 

2. Relationele verbondenheid 

- Je hebt een hechte relatie met jouw kind 

- Je hebt een warme band met je partner en je zit op dezelfde lijn in de opvoeding 

→ Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat in de opvoeding van je kind, omgeving betrekken, afstand 

tussen ouder en kind terug gaan opvullen 

3. Competentie 

- Je voelt je bekwaam om jouw kind op te voeden 

→ Je twijfelt of je wel een goede ouder bent, ouders verstevigen, wat doen ze wel goed? (bvb psycho-

educatie over basisbehoeftes, zeggen waar ze wel al goed op inzetten) 
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→ uitputting, gevoel van frustratie, afstand nemen (louter 

focussen op praktische zaken) specifiek in domein van 

ouderschap 

 

Verschil job-burn-out & burn-out op alle domeinen! → bvb niet kunnen gaan werken, wel andere dingen 

kunnen doen → idem parentale burn-out: bvb wel energie krijgen van werken, niet van ‘opvoeden’ 

TIP: Hou ouderlijke basisbehoeftes in de gaten → STAP 1 = voeden vd ouder 

- Motor van hun eigen persoonlijke groei  

- Bezorgt energie nodig om de groei van het kind te ondersteunen 

Metaforen in begeleiding: 

1. Mentale batterij: als mens kan je veel aan, energie-uitstroom → ook nood aan energie-instroom! → 

balans bewaren, beide opschrijven in kolommen → zien dat ze al heel veel doen, andere zijde: hoe 

laad jij je batterijen op? Vaak is deze kant leeg, belangrijk om te verkennen wat ervoor kan zorgen dat 

batterijen weer opgeladen worden (concretiseren! Hoe ga je dit effectief doen? Moeilijk om als kind 

problemen heeft, dan tijd te besteden aan zichzelf! Voelt tegenstrijdig.) 

2. Vliegtuig, mondmaskers: je moet eerst je eigen masker opzetten, in psychische wereld ook om op LT 

voor je kind te kunnen zorgen! Je eigen masker opzetten is ten gunste van je kind. 

Casus van vrouw met post-natale angst, sliep te weinig, veel afgevallen → mama had gevoel dat ze moest 

blijven volhouden, kind zal binnen 2 weken niet verbeteren (veel last met slapen, eten) → ze moest op LT 

kunnen blijven zorgen voor haar kind! 

→ Maar… Door behoeftebevrediging naar voor te 

schuiven als meest centrale antecedent willen we de 

ouders niet met de vinger wijzen: 

- Benoemen dat er veel factoren meespelen, 

verzorger die het moeilijk heeft kan aan een heel 

# factoren liggen! (kind (ontwikkelingsstoornis, 

klachten…), sociaal-contextueel, persoonlijk) 

 

 

Parentale  

burn‐out 
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STAP 2: BIJSTELLEN VAN DE VERWACHTINGEN INDIEN NODIG 

Wat zijn verwachting van de ouders tav zichzelf en het kind? Belangrijke uitspraken die ouders doen moet je 

soms counteren naar realistischere doelstellingen en expliciteren, wat verwacht jij (onbewust)?: 

- Onze band kan niet te allen tijde goed zijn 

- We moeten het als ouder ook niet te allen tijde perfect doen om goede ouders te zijn. 

- Een kind moet niet te allen tijde blij zijn 

- Een kind moet niet te allen tijde flink zijn 

 

1. → Verwachtingen ten aanzien van zichzelf als ouder 

“the good enough parent”, mild ouderschap (gentle parenting) – Donald Winnicot: ouders die zich 

gefaald voelden → excessive hope. Counterproductief perfectionisme → ze moesten zich ‘goed 

genoege ouders’ voelen ipv ideale ouders. Een ontsnapping aan gevaarlijke idealen, good enough 

parents kunnen ook ‘donkere momenten’ hebben (weinig seks, discussies…). 

2. → Verwachtingen ten aanzien van het kind 

ER IS DAGELIJKSE VARIATIE IN OPVOEDINGSGEDRAG 

1. Verwachtingen ten aanzien van zichzelf als ouder 

 

→ Laat ons afstappen van het categoriseren van ouders = 

stigmatiserend & beschuldigend; er is veel dag-tot-dag variatie! 

→ veel variatie qua opvoedingsgedrag BINNEN ouders ipv enkel 

TUSSEN ouders  

→ dagdagelijkse variaties: intra-persoonlijke verschillen 

→ artikel uit syllabus! Dynamische kijk op opvoeding en A-O 

opvoeding 

Dagelijkse variatie in opvoeding: 

- We kunnen niet elke dag de perfecte ouder zijn 

- Goed nieuws: elke dag is een nieuwe kans! 

- Eigen behoeftebevrediging is cruciaal = proximale voorspeller. 

o Zorgt voor energie 

o Maakt je mentale beschikbaarheid groter 

2. Verwachtingen ten aanzien van het kind 

Rol temperament kind, mogelijke ontwikkelingsstoornis… 

- Als ouder temperament kind leren kennen/accepteren 

- Rekening houden met temperament kind, ontwikkelingsproblematiek 

Herhaling is nodig! → goed begrijpen is belangrijk, ‘hebt u nog vragen over ASS…’ → 

GIDSEN over klachten, helpt voor kind en ouder om te begrijpen! 
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STAP 3: OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

→ De wijze van advies geven/stijl/wat eraan voorafgaat is ook zeer belangrijk 

→ Ouders als ervaringsdeskundigen, je bent misschien expert in  opvoeden als 

psycholoog, maar ouders expert over eigen kind! 

Vertrekken vanuit basisidee: 

Start met psycho-educatie van 3 universele psychologische basisbehoeften 

Autonomieondersteuning – Bouwstenen 

→ wat is wel aanwezig bij jullie en waar nog 

groeimarge? 

→ sterktes bekrachtigen en bij stilstaan! 

→ # bouwstenen: keuze-helpend (terrible two’s 

bij kleuters) → deel van normale ontwikkeling, 

A-O opvoeding al heel stuk helpend! 

Gedragsproblemen kunnen dan al gaan afnemen 

→ iets kiezen wat je belangrijk vindt en daar 

consequent in zijn, soms teveel regels en niet 

haalbaar om ze allemaal op te volgen. 

Voorbeelden: 

Casus Emily – telefonische aanmelding van mama, 14 jarig meisje → gedragsproblemen. Ze komen samen naar 

intake, mama zegt over vraag naar klacht ‘vertel het nu maar Emily’, en mama vertelt ‘ik kan niet meer, altijd 

hetzelfde, ’s avonds na mooie dag plots ruzie, Emily stapt dan boos weg. ’s Avonds praat ik niet meer met haar, 

Emily stuurt dan sorry-briefjes, maar ik kan dat niet meer dan. Emily werd boos omdat nichtje zelfde kleedje 

wilt dragen als haar, ze mag praten van mama maar niet boos zijn (ASS, hoogsensitief). Perfectionisme van 

Emily heeft ze van mama, Emily moeilijk kind (post-natale depressie), emotioneel voor mama omdat allemaal 

te vertellen. ‘wanneer zal die miserie nu eens stoppen’. Emily vertelt apart, veel onzekerheid. Emily wordt dan 

soms boos, ze gaat naar haar kamer en schrijft of speelt met knuffels. 

Maak een probleemsamenhang en/of therapeutisch plan: 

- eventueel parentale burn-out bij mama! Mama even ‘voornemen’, ook met de postnatale depressie – 

hier zijn eigenlijk geen gedragsproblemen. 

- Persoon: ze willen het beiden heel graag goed doen (ook HSP/ASS hier vermelden) → lat hoog, niet 

slagen om het effectief goed te doen → kortsluiting wanneer niet voldaan 

- Psycho-educatie: geen gedragsprobleem, maar uiting hoe ze zich voelt vanbinnen → negatieve emoties 

mogen er ook zijn! 

- Manieren om ermee om te gaan: ER bij Emily (opkropping) + mama: disbalans ontspanning-inspanning 

- Mandaat vragen om met hen aan de slag te gaan! 
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Casus Fien 

4j – seksueel misbruik door papa, aanmelding door mama → kind functioneerde redelijk goed, mama had veel 

vragen. Kind nam dingen veel terug goed op, mama was overbeschermend → mama terug naar ‘normale’ laten 

gaan. Mama ging compenseren met overmatige permissiviteit, voelde heel onvertrouwd voor kind – hoe dit 

terug berperken? Terug naar normale routines? Vertrouwen in de wereld? Woorden aan emoties? Hoe kan 

mama Fien helpen om leuke en minder leuke aan papa te zien (ambivalentie er laten zijn, papa was voor mama 

heel negatief, kind miste papa wel!) + veel psycho-educatie (normale reactie op abnormale situatie) 
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TOOLS 

Concreet klinisch materiaal: 

- Kwaliteitenspel → doos met kwaliteitenkaartjes, mondeling komt dat heel moeilijk op gang! + gevaarlijke 

vraag om aan ouders te stellen, kind verwachtensvol, als ouder blokkeert is dit heel pijnlijk voor kind 

(Offman) 

- GROK → kaarten waarin je 2 zaken opneemt, gevoelenskaarten, onderliggende waarden (kwade 

gevoelens die ze niet kunnen bespreken) in 2 fasen gevoelens gaan leggen, onderliggende 

waarden/verlangens gaan zoeken → communicatieluik voor ouders waar ze nood aan hebben of waar ze 

mee zitten (ruzie maken – gekwetstheid, eenzaamheid eronder) 

- Tafelklets: kletsboekjes over verschillende thema’s (tieners, scheiding…) helpt om te praten over 

bepaalde moeilijkheid / emotie, leidraad! Toegankelijk! 

- Smoeltjesschrift: helpt om over emoties te praten als leidraad, dagboekje, psychologische tips 

- Kleurenmonster: kleuters 

- Mood: bullet journals, mood tracker, registratieopdracht (creatief kind – leuk maken!) 

LITERATUUR 

- How to talk to kids → effectief communiceren met kinderen, ruime thema’s (coöperatief gedrag 

aanmoedigen, alternatieven voor straf) → mandaat gekregen, laagdrempelige literatuur meegeven 

! Neerschrijven helpt → belangrijkste zaken op einde van sessie die je wil meenemen en meegeven met 

ouders! 

Brandstof in eigen tank 

- - hulp vragen aan… bij … 

- me time = … 

Realistische verwachtingen  tav mezelf 

- ik mag haar even laten huilen 

- ik ben nog steeds een goede ouder als ik geen  borstvoeding geef 

Realistische verwachtingen tav mijn kind 

- elk kind heeft zijn eigen temperament, mijn dochter heeft een ander temperament als het  kind van mijn 

vriendin en dat is ok 

Doelen opvoeding 

- Hmm (ik ga niet onmiddellijk advies geven) 

- Het gevoel benoemen 
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STAP 4: ONDERSTEUNING EMOTIEREGULATIE OUDER 

Vaak: ouders weten hoe ze zouden willen opvoeden en wat belangrijk is, moeite zit bij uitvoering! → vaak 

probleem bij EIGEN ER! Belangrijker om te focussen op gedrag (boosheid, agressie), niet omdat je geen goede 

intenties hebt, maar je ER-vdgh ontbreken → deze versterken 

 

 

Wat te doen op een noodfrustrerende dag? 

- Niet op eerste impulsen handelen (even ruimte verlaten) 

- Authentiek communiceren (“het is allemaal even te veel voor mama/papa”) 

- Hulplijn inroepen? 

Ouders kunnen hierover open zijn met hun gezinsleden en zeggen dat ze een slechte dag hebben gehad en 

graag wat krediet willen. Als ouders toch uitvliegen is er niets mis mee om nadien verontschuldigingen aan te 

bieden aan de gezinsleden. 

Attitudes tov emoties 

- Wat vertellen de emoties ons? → valstrik van het geluk (boekje, aanrader) – mindfullness, negatieve 

emoties en attitudes hierover + demontagetechnieken: afstand nemen van eigen gevoelens (ik zie er 

nie uit, iedereen kijkt naar mij…) demontagetechniek: ‘ik denk dat…’ om het te zien als gedachte ipv 

als waarheid, mijn hoofd is weer aan het roddelen’ 

Emotieregulatie 

- Verhogen emotionele zelf-effectiviteit 

- Metafoor emmer – praten is niet voor mij, ik zeg dingen die ik niet meen etc. → als emmer overloopt 

heb je geen controle meer over wat je zegt, teken dat je te laat bent beginnen praten! – praten 

wanneer water minder hoog staat, emmer tekenen, kraantjes en afhankelijk van hoogte van emotie 

kunnen sommige kraantjes helpend zijn (hoog in emotie: praten niet helpend, wat dan wel? Bvb 

ademhaling, gaan lopen… nog lager: demontage… nog lager: wat kan iknu doen? analyseren) 

- thermometer (niet wachten tot kinderen 40° koorts hebben) → vroeger ingrijpen, zelfde met emoties 

5. DISCUSSIE –  VAAK VOORKOMEND IN PRAKTIJK  

Uitbreiding: (V)echtscheiding 

- Wat als ouders elkaar hevige verwijten maken omtrent de zorg voor hun kind tijdens de sessie, in het 

bijzijn van hun kind? → Ik onderbreek de ouders door aan te geven dat deze ruzie een hoge 

betrokkenheid van hen beiden toont in de opvoeding van hun kind → dit benoemen, kind hoort dan 

ook onderliggende intentie 

- Wat met de nieuwe partner (niet biologische ouder van het kind); betrek je deze in de therapie? → Ik 

betrek nieuwe partners wel in therapie, dit zijn mede-opvoeders → mandaat ook nodig ! 

Wat als er gemene dingen gezegd worden tegen het kind tijdens de sessie? Wat als er melding wordt gemaakt 

van agressief gedrag thuis? – stap 1: bespreken (zelf aangeven dat je ervan schrikt) + melding maken 

(vertrouwenscentrum kindermishandeling – je kan ook anoniem bellen, bespreken of het nodig is – vooral ZELF 

hiernaar bellen, niet meteen bespreken met ouders) 
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HOC 5: PROTOCOL CLB MET FOCUS OP LEERSTOORNISSEN  

Wat zijn leerstoornissen en waarvoor kun je bij het CLB terecht? 

1. Is CLB eerste lijn? 

2. Wat is de ‘eerste lijn’ t.a.v. leerstoornissen? 

3. Tessa heeft lees- en spellingsproblemen in 3de leerjaar.  Kan Tessa terecht  bij CLB?  

4. Kunnen ouders/leerlingen chatten met het CLB ?  

5. Kan Karen in het S.O. nog terecht bij het CLB? Waarvoor? 

6. Svenn heeft een intelligentietest nodig. Kan dit bij het CLB?  

7. Levi blijft problemen hebben met hoofdrekenen, tafels… Stelt CLB diagnoses?  

8. Welke tests neemt men af in het CLB? Zijn daar richtlijnen voor? 

9. Kan SPRINT zonder attest dyslexie? Kan ‘meer tijd’ zonder attest leerstoornissen? 

10. Wat is A-document, Gemotiveerd verslag, HGD verslag, verslag, Adibib attest, M-decreet verslag, 

LARS?  Wat verandert er met het nieuwe decreet (leersteun)? 

1. CLB: EERSTE LIJN? 

CLB - Oorsprong: Departement Onderwijs  

Maar ook opdrachten vanuit Dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: preventieve gezondheidszorg, integrale 

jeugdzorg 

 

 

 

 

 

 

CLB = Ingericht vanuit verschillende netten en alle provincies → over verspreid binnen GO, steden, gemeenten, 

provincies & vrije CLB + Pro-DIA = koepeloverstijgend (zelfde richtlijnen!, werking binnen koepels redelijk gelijk 
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INTERNE ORGANISATIE CLB 

Multidisciplinair team waarin onder meer: 

➢ Maatschappelijk Werkers (MW) 

➢ Psycho-pedagogisch consulenten of werkers (PPC of 

PPW)  

➢ Paramedisch werkers (PMW)  

o bv. Verpleegkundigen of logopedisten 

➢ Artsen 

Daarnaast medewerkers met specialisatie: 

➢ Directeur, coördinator, kwaliteitscoördinator 

➢ Administratief medewerker, ICT’er 

➢ Ev. Intercultureel bemiddelaar, ervaringsdeskundige kansarmoede … 

➢ + ‘rollen’ verdeeld over medewerkers bv. contactpersoon (communicatie), diagnosticus (testen 

nemen), begeleider (kinderen die suïcidegedrag/AM/faalangst/…. Die hierop steun nodig hebben), 

netwerker (contacten met alle andere instanties) 

TWEE DECRETEN VAN TOEPASSING OP CLB 

M-decreet (°2014) / Decreet ‘leersteun’ (in wording vanaf 09.2022? – discussie over!) 

➢ Onderwijsbehoefte staat centraal 

➢ Fasciliteert weg naar inclusief onderwijs 

➢ Decreet leersteun: kwaliteitsbewaking & -meting wordt centraal 

Decreet leerlingenbegeleiding (°2018) 

➢ ll begeleiding = verantw school, CLB, pedagogische begeleidingsdienst 

➢ Verschil CLB & pedagigische begeleidingsdienst: CLB advies naar leerlingen, pedagogisch BD advies 

naar leerkrachten! 

In de praktijk geoperationaliseerd met PRODIA-protocollen → over alle netten heen gebruikt om diagnoses 

bvb te geven en er een gemotiveerd verslag over te maken (alle stappen worden gedocumenteerd in LARS, 

testing wordt er gemotiveerd in opgenomen) 

WERKINGSPRINCIPES CLB 

➢ Onafhankelijk van de school/ouders → ze kunnen zeggen dat ze niet akkoord zijn met 

beslissing/advies van school of ouders, neutraal! 

➢ Belang van leerling staat Centraal 

➢ Leerling- en schoolnabij 

➢ Kosteloos voor de leerling, de ouders en de school → instantie die kosteloos bvb testing toelaat 

➢ Subsidiair 

➢ Multidisciplinair 

➢ Vertrouwelijk → kan aan niemand doorverteld worden, ook niet aan leerkracht, enkel bij toestemming 

➢ Deontologische code die minimaal het onafhankelijk optreden van personeelsleden waarborgt 

➢ Met respect voor het pedagogisch project van de school 

➢ Werkt netoverstijgend samen 
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2. LEERSTOORNISSEN 

Het CLB neemt de vraag naar een diagnose ‘LS’ alleen op als: 

1. dit een meerwaarde betekent voor het bepalen van doelen, onderwijsbehoeften en aanpak → niet 

omdat ze het gewoon eens willen weten 

2. voor- en nadelen van labelen (als … dan) werden afgewogen 

CRITERIA  OM TE SPREKEN VAN EEN LS? 

A. achterstand (<pc 10) tegenover relevante normgroep 

 

 

 

 

 

 

B. hardnekkigheid : min. 6 maand kwaliteitsvolle remediëring → ze moeten dus al dingen geprobeerd 

hebben  

C. (mild) exclusiecriterium → bvb ADHD moet nog meer problemen hebben dan andere kinderen met 

ADHD 

→ Heeft het voor dit kind belang om de diagnose te stellen? 

3. CLB KADERS 

VIJF BELANGRIJKE KADERS VOOR SCHOOL EN  CLB 

1. Leerlingbegeleiding = 4  begeleidingsdomeinen  

2. HGW 

3. Zorgcontinuüm 

4. HGD 

5. (Redelijke) aanpassingen  
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KADER 1: LEERLINGENBEGELEIDING = 4 DOMEINEN 

DOMEIN 1 

Kader van leren en studeren: 

- Na aanmelding & wat hebben jullie al geprobeerd? → traject: miet er 

doorverwezen worden, diagnosestelling? 

 

  

 

 

 

 

 

 

DOMEIN 2 

  

 

→ bvb onderwijskiezer 
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DOMEIN  3 

→ bvb contacttracing met covid 

 

 

 

 

 

 

DOMEIN 4 
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KADER 2: HANDELINGSGERICHT WERKEN 

 

→ wat heeft die leerling nodig? = centrale vraag! 

→ HGD is essentieel! 

 

 

 

 

KADER 3: ZORGCONTINUÜM 

PRODIA op school en op CLB. Scholen moeten eerst inzetten op 

fase 0, nl. preventie. Bv lezen niet mega stom maken zodat ze 

er een degout van hebben. In principe is dit voor pedagogische 

begeleidingsdienst en nog niet voor CLB. Nadien kom je in de 

verhoogde zorg – fase 1. Ze stimuleren om een aantal zaken te 

doen, extra inzetten op dingen waarmee ze moeilijkheden 

hebben bv lezen of motoriek. Nog steeds de taak van PB, nog 

niet CLB. CLB komt in actie vanaf fase 2 – uitbreiding van 

zorg.→ CLB komt pas tussen vanaf fase 2 → dan neemt CLB de 

regie over (in lagere fases doen ze ook wel al aantal zaken) CLB 

als belangrijkse regisseur/actor 

→ protocollen die over alle koepels afgenomen kan worden (bvb dyslexie, dyscalculie…) 
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Opdracht CLB = signaalfunctie 

- Versterken van de school via ‘signaalfunctie’ 

- universeel aanbod CLB: 

o Informatie onderwijsstructuur 

o Systematische contactmomenten 

o Vaccinaties 

o Profylaxe  

OMSTANDIGHEDEN? 

Hier waar mogelijk preventie van leerstoornis! 

 

Pr = probleem? 

→ Hier grondige analyse maar nog GEEN diagnose leerstoornis! 
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Opdracht CLB: 

Via consultatieve leerlingenbegeleiding worden leerkrachten, zorgverantwoordelijken en directies ondersteund 

bij de analyse en aanpak van problemen bij een specifieke leerling en een groep leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht CLB: 

- onthaal 

- vraagverheldering (Pr en O in PrOP) → hoe pakken we het hier best aan? 

- HGD 

- handelingsgericht advies (ook aandacht voor P in PrOP) 

- begeleiding 

- draaischijffunctie → doorverwijzen (dus hier dan wel weer eerste lijn) 

- Enkel na een HGD traject kàn een gemotiveerd verslag of een verslag opgemaakt worden 

o Verschil: na onderzoek, kind heeft wel of geen LS, maar vooral: kan deze leerling het gewone 

curriculum (leerplan) volgen = gemotiveerd verslag, wordt opgemaakt na testing & waar men 

als advies geeft dat deze leerling met redelijke aanpassing het gewone reguliere onderwijs 

volgen. VS ernstig, redelijke aanpassingen zijn disproportioneel, aangepast curriculum in 

gewone onderwijs nodig OF moet verwezen worden naar buitengewoon onderwijs = 

VERSLAG. → advies is hier dat gewone leerplan afgeraden wordt. → zitten beide in LARS en 

worden gedeeld met scholen via IRIS na toestemming. 

Pr = probleem / O = context 

→ Hier soms WEL HGD/diagnose (in gemot. verslag of verslag)  

Is CLB eerste lijn? Moeilijke vraag → soms wel, soms niet 
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FASE 3 = zeer uitzonderlijk en sowieso geen eerste lijn, wel relaties met eerste lijn 

Bij fase 3 volgen ze niet meer het gewone curriculum, bvb ze moeten eindtermen niet meer halen (IAC) of 

buitengewoon onderwijs met andere doelen. 

Opdracht CLB: 

Draaischijf, opvolging, evalueren, warm toeleiden, terugkoppelen, cliëntoverleg, vertalen van info naar 

handelingsgerichte adviezen 
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 → HGW als sleutelwoord bij CLB: 

enkel met kinderen aan de slag als 

ze er iets aan hebben. 

 

 

 

 

 

 

Eerste lijn = ondersteunen op het zorgcontinuüm (zeker fase 0 en 1) 

KADER 4: HANDELINGSGERICHTE DIAGNOSTIEK (HGD) 

Chronologisch juist, maar qua belangrijkheid komt dit pas na uw werken → 

diagnostiek is enkel als het nut heeft voor het kind. HGW: Moet er getest worden of 

niet? Zinvolheid is niet prioritair, maar of kinderen er BAAT bij hebben, het echt nodig 

hebben! (testing valt dus onder HGD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELT HET CLB DIAGNOSES? 

Het CLB stelt diagnoses dyslexie en dyscalculie               

(en verstandelijke beperking en cognitief sterk functioneren) 

→ op basis van protocollen 

→ ze mogen het enkel doen als het kind het nodig heeft 

→ ze moeten dus niet, ze mogen wel in geval van baat 

→ NIET: DCD, gedrags- en emotieproblemen, spraak- & taalproblemen 
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3. TESSA HEEFT LEES- EN SPELLINGSPROBLEMEN IN 3DE LEERJAAR.  KAN TESSA TERECHT  

BIJ CLB? 

WERKING CLB 

1. VRAAGGESTUURDE LEERLINGBEGELEIDING 

A. Het CLB werkt vraaggestuurd op vraag van leerling, ouders en de school → niets doen als het niet 

gevraagd wordt. (absoluut eerste lijn, verkennen wat het probleem is) 

B. ! + Het CLB start enkel een begeleiding op als de ll. daarmee akkoord gaat.  

a. Indien de ll. niet bekwaam wordt geacht (door het CLB), moeten de ouders instemmen 

= 0nthaal en vraagverheldering 

= HGD (diagnostiek) 

= HGW (beleiding) 

= Draaischijffunctie 

2. AANBODGESTUURDE LEERLINGBEGELEIDING 

Niet op vraag, maar op initiatief van het CLB (klein stukje) 

- Leerplichtopvolging (geen verzet mogelijk) → verplicht! Contactmomenten bvb vaccinaties zijn ook 

niet vrijblijvend 

- Begeleiding anderstalige nieuwkomers  

- Begeleiding bijzonder onderwijs 

- Keuzeprocessen onderwijsloopbaan 

- Trajecten ifv verplichte adviezen 

- Systematische contactmomenten (geen verzet mogelijk) 

- Vaccinaties en profylactische maatregelen (geen verzet mogelijk voor profylactische maatregelen) 

3. VERSTERKEN VAN HET SCHOOLTEAM – SAMENWERKING MET SCHOLEN 

- De school neemt iniatief om samen met het CLB schoolspecifieke afspraken rond samenwerking vast 

te leggen 

- CLB heeft recht op relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is. De school 

heeft recht op relevante informatie over de leerlingen in begeleiding 

- School en CLB houden hierbij rekening met beroepsgeheim, ambtsgeheim, deontologie en privacy.  

Ondersteuning van de scholen door CLB via 

- Signaalfunctie: indien het CLB noden vaststelt bij de leerlingen (ll) of onregelmatigheden in het beleid 

van de ll begeleiding, informeert het CLB de school hiervan 

- Consultatieve leerlingenbegeleiding: versterking van de school t.a.v. individuele lln of groepen lln. → 

op vraag op zwakke punten gaan inzetten 
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4. KUNNEN OUDERS/LEERLINGEN CHATTEN MET HET CLB ?  

CLB ONLINE 

1. Onderwijskiezer 

Onderwijskiezer.be 

- bezoekers op jaarbasis 

- Overzicht studieaanbod 

- Online test die peilt naar interesse, studiemotivatie en methode 

 

2. CLB chat 

Startte 1/2/2016 

- Zo’n 4300 gesprekken per jaar 

- Vnl over psychosociaal functioneren (zelfmoordgedachten, zelfverwonding, verdriet/rouw, pesten 

thuis…) 

- Kan anoniem, gesprek wordt niet bewaard op computer bezoeker → voor iedereen! Ook 

hulpverleners bvb 

5. KAN KAREN (MET OFFICIËLE DIAGNOSE DYSCALCULIE) IN HET SEC. OND. NOG STEEDS 

TERECHT BIJ HET CLB? WAARVOOR?  

Ja als: 

1. Karen een richting wil kiezen met minder wetenschapsvakken? Zij kan zo haar extra inspanningen 

besteden aan verplichte vakken waarin wiskunde toegepast wordt zoals natuurwetenschappen en 

aardrijkskunde 

2. De vraag van het zorgteam aan het CLB is  ‘hoe kunnen we Karen verder begeleiden? Welke 

compenserende maatregelen kunnen we inzetten om Karen te ondersteunen en haar toch een 

diploma te laten halen?  

3. De vraag van Karen aan het CLB: ‘bestaat er binnen het studiegebied ‘sport’ een richting met minder 

wiskunde? 

6. SVENN HEEFT EEN INTELLIGENTIETEST NODIG (VOOR TERUGBETAALBARE THERAP IE 

VOOR ZIJN TAALSTOORNIS & DYSLEXIE BIJ DE LOGOPEDIST).  KAN DIT BIJ HET CLB?  

Nee!  

- Er is hier een netoverstijgend standpunt over 

- Opdracht CLB = HGD 

- IQ bepaling ifv terugbetaling logopedie behoort niet tot de opdrachten van het CLB 

- Als IQ gegevens beschikbaar zijn worden die aan de ouders en leerling meegegeven, of aan de 

logopedist doorgegeven mits het CLB de schriftelijke toestemming van de betrokkene (ouder of ll) 

ontvangt. 
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7. LEVI BLIJFT PROBLEMEN HEBBEN MET HOOFDREKENEN, TAFELS… STELT CLB 

DIAGNOSES? 

Ja, het CLB stelt diagnoses: 

Het CLB neemt de vraag naar een diagnose echter alleen op als: 

1. dit een meerwaarde betekent voor het bepalen van doelen,  onderwijsbehoeften en aanpak 

2. voor- en nadelen van labelen (als … dan) werden afgewogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ diagnose in onderzoeksfase + integratie in beeld/diagnosesteling + advies geven 

8. WELKE TESTS NEEMT MEN AF IN HET CLB? ZIJN DAAR RICHTLIJNEN VOOR?  

Het CLB stelt diagnoses dyslexie en dyscalculie (en verstandelijke beperking en cognitief sterk functioneren) 
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HOE STELT HET CLB DIAGNOSES? 

PRODIA volgt de definitie en de criteria van het Netwerk leerproblemen (achterstand, hardnekkigheid) 

Vlaanderen om ‘leerstoornissen’ beschrijvend vast te stellen. 

→ Protocollen enkel om ernst te objectiveren, andere criteria niet vergeten! 

HOE OBJECTIVEER JE ACHTERSTAND? 

Welke tests neemt men in het CLB af? 

 

→ beschikbaar voor 

iedereen en zichtbaar 

welke testen goed zijn 

of niet. 
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PROTOCOL: DYSLEXIE = HARDNEKKIG EN ERNSTIG PROBLEEM MET LEZEN OP 

WOORDNIVEAU EN/OF MET SPELLEN 

P → specifiek diagnostisch protocol lezen en 

spellen (eerste en tweede keuze of enkel 

indicerend) 

→ B is begin, M is midden en E is eind (eerste 

leerjaar bvb) 

→ LVS is enigste groene test, eerste keuze 

→ tweede keuze is geel. 

Je moet dit KUNNEN INTERPRETEREN, niet 

vanbuiten leren 

→ LVT: bij logopedisten zijn die groen! 

→ je moet weten, bvb je krijgt een lijst, 

beoordleing dyslexie: ik neem de VTBL af om 

diagnose DL te stellen ben je fout! Je neemt een 

test lezen op woordniveau, spelling maar geen 

begrijpend lezen! → Om diagnose DL te stellen 

moet je geen BL afnemen! 

ALLEEN ACHTERSTANDSCRITERIUM! Andere criteria er ook bijnemen! 

 

→ DL probleem: zowel lezen als spellen onderzoeken, sommige vallen geïsoleerd uit, niet altijd!  
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→ TODIO-L: vaak afgenomen voor lezen 

→ Als er géén groene tests zijn, dan kan je kiezen bij de gele. 
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PROTOCOL: DYSCALCULIE 

 

 

→ terug enkel achterstandscriterium 

→ in CLB beter LVS dan KRT bvb. (enkel in deze setting)  

→ tweede keuze is beter dan enkel indicerend (blauw) 
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→ hier ook normen voor secundair! Jonger dan 6e middelbaar = TODIO-W bvb., RVP enkel voor 6e mb. 

WOOCLAP 

1. Ben blijft problemen hebben met hoofdletters en spellingsregels in 4de leerjaar. Gaat het CLB testen (op 

dyslexie)? 

→ SOMS, als je geen vraag hebt, ondersteuning… niet testen bvb. (je motivering is belangrijk, 

vraaggestuurde EN blijvende problemen zijn belangrijk) 

2. Welke tests neemt het CLB ev. af bij Ben (4de lj, problemen met spelling)? 

→ LVS of ST1-6 

3. De leerkracht Engels heeft een vermoeden van dyslexie bij Wout (in het  2de jaar S.O).  Gaat het CLB testen? 

Welke tests neemt men ev. af van Wout? 

BEOORDEEL OP SCHAAL TUSSEN 1 (helemaal mee ONEENS) EN 5 (helemaal mee eens) 

A) Het CLB gaat niet meer testen in het SO (leerlingen zijn hier te oud voor) → FOUT 

B) Het kan, waarbij testing van Wout zou zich situeren binnen de fase van de 'uitbreiding van zorg' (fase 

2) → JUIST, testen is fase 2 

C) Als er een test komt, resulteert dit in een 'gemotiveerd verslag' (op te maken door het CLB) →JUIST, 

elke test resulteert is gemotiveerd verslag of verslag. 

D) Dit kan binnen de aanbodgestuurde leerlingbegeleiding van het CLB → FOUT, vraaggestuurd 

E) Men zal gebruik maken van het Specifiek diagnostisch protocol lezen & spellen (SDP), één van de 

PRODIA protocollen → JUIST 

F) Men zal waarschijnlijk de TODIO-L afnmemen (lezen van woorden en zinnen) en de TODIO-S 

(woorddictee, zinnendictee, morfologie en overschrijfoefening) indien de diagnose voor Wout een 

meerwaarde kan betekenen → JUIST, TODIO-S zéker, TODIO-L is ook lezen 
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4. Adelbrecht blijft problemen hebben met hoofdrekenen en  tafels eind 3de leerjaar ondanks taakspecifieke 

remediëring  bij de logopedist. Ouder willen een diagnose van dyscalculie en kloppen hiervoor aan bij het CLB. 

Welke tests neemt het CLB waarschijnlijk af? 

G) Tests die beschreven zijn in het specifiek diagnostisch protocol (SDP) Wiskunde → JUIST 

H) LVS-VCLB Wiksunde 3 →JUIST  

I) Tempo Test Automatiseren (TTA) → FOUT 

J) Kortrijkse Rekentest Revisie Digitaa  (KRT-R DIGI) → FOUT 

K) Men bekijkt de schoolrapporten → FOUT 

L) Geen enkele, men zegt dat de logopedist de testing moet doen en zelf de diagnose op papier moet 

zetten → FOUT 

4. Karen heeft kenmerken van dyscalculie in het 4de jaar S.O. volgens haar leerkracht wetenschappen. Welke 

tests neemt men af in het CLB voor Karen? 

→ zijn er eerste keuze? Zijn er tweede keuze? 

A) TODIO-W → JUIST 

B) CDR-5de graad → kan ook, omdat er normen zijn. 

C) KRT-R (DIGI) →FOUT 

D) TTA 

6. Welke assessment zal het CLB doen voor Kina (januari 3de lj) waarbij de leerkracht vermoedt dat er mogelijks 

sprake is van dyslexie? → VRAAGGESTUURD kan van leerling, ouders en kind  

→ STI-6 en LVS? 

7. Kina (januari 3de lj)  : de leerkracht vermoedt  dyslexie (er was reeds 6 maand remediëring na zone E op het 

LVS). Welke uitspraken zijn correct? 

A) Het CLB zal hier altijd testen omdat het belangrijk is snel te weten of het om dyslexie gaat → FOUT 

B) Als er testing plaats vindt zal men bij voorkeur gebruik maken van de 1ste keuze tests uit het PRODIA 

protocol 

C) Het CLB stelt een diagnose als klinische scores (< pc 10) gevonden worden op tests uit het PRODIA 

protocol 

D) Na de testing komt er  een 'gemotiveerd verslag' (dat in LARS geregistreerd wordt) 

E) Na de testing komt er altijd een 'verslag' → FOUT 

F) Testing op dyslexie valt binnen fase 2 van het zorgcontinuUm 

G) De tests die afgenomen worden kunnen verschillen tussen de CLBs onderling → JUIST 

8. Bas krijgt (juni 2de lj) het advies om zijn jaar over te doen, omdat het rekenen ondanks gerichte extra 

ondersteuning niet vlot. De ouders denken aan dyscalculie. Is hier een taak weggelegd voor het CLB? 

A) Ja. Het CLB kan 'vraaggestuurd'  ingeschakeld worden om de 'ernst'te objectiveren (met  SDP 

Wiskunde) en zo na te gaan of er sprake is van dyscalculie. → JUIST 

B) Nee dit is iets tussen de school en de ouders 

C) Nee dat is geen eerstelijn, dus niets voor het CLB 

D) Ja als men denk aan 'overzitten' wordt het CLB best altijd ingeschakeld → kan zinvol zijn! 
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9. Bas (vermoeden van dyscalcuie juni 2de leerjaar). Welke uitspraken zijn juist? 

A) Het CLB mag een diagnose dyscalculie stellen → JUIST 

B) Het CLB zal  tests afnemen  (PRODIA-protocol SDP Wiskunde) → Niet zeker dat ze zullen testen, indien 

wel dan idd uit dat protocol 

C) Na een testing komt er altijd een gemotiveerd verslag, dat kosteloos is voor ouders → JUIST 

D) Afnamen van tests door het CLB kan vanaf fase 1 van het zorgcontinuüm → FOUT, fase 2 

E) Na de testing komt er een gemotiveerd verslag, dat  geregistreerd wordt  in LARS → JUIST EN kan 

gedeeld worden in IRIS (leerlingpasport delen met school) 

F) Na de testing komt er een verslag dat geregistreerd wordt in LARS → FOUT (kans op verslag is kleiner) 

G) Ouders kunnen terecht bij het CLB voor een diagnose dyscalculie → JUIST 

H) Bas heeft recht op een ADIbib attest → WAT IS DIT: sommige ouders/lln willen géén diagnose, maar 

als je DL hebt heb je wel recht op redelijke aanpassing (bvb voorleessoftware, sprint bvb) → bewijs 

nodig van dyslexie! 

I) Alle CLB's nemen dezelfde tests af om dit probleem aan te pakken → FOUT 

J) Redelijke aanpassingen op school kunnen ook als Bas geen 'diagnose' dyscalculie zou krijgen → JUIST! 

Belangrijk! Je moet ons niet vragen om diagnose voor redelijke aanpassing, scholen moeten da 

sowieso doen, sommige scholen vragen wel een diagnose om eerlijkst te zijn. 

10. Welke uitspraken zijn correct 

A) Het CLB mag een diagnose dyslexie of dyscalculie stellen → JUIST 

B) Bij een vermoeden van dyscalculie neemt het CLB altijd tests af (PRODIA-protocol) → NEE, wat heeft 

lln nodig? Is diagnose nodig voor meer tijd bvb? diagnose zinvol?  

C) Na een testing komt er altijd een gemotiveerd verslag, dat kosteloos is voor ouders → JUIST 

D) Logopedisten kunnen bij het CLB terecht voor een intelligentiebepaling → FOUT 

E) Het CLB stelt ADIbib attesten op als er een vermoeden is van dyslexie. Dit kan ook zonder dat hier 

specifieke lees- of spellingtests voor afgenomen worden en zonder dat er sprake is van 'de diagnose 

dyslexie' → JUIST 

F) Alle activiteiten van het CLB worden geregistreerd in LARS → JUIST 

G) Het CLB kan geen tests op leerstoornsisen afnemen in het secundair onderwijs → FOUT 

H) Ouders kunnen terecht bij het CLB voor een diagnose dyslexie/dyscalculie → JUIST 

I) Sprint (voorleessoftware) gebruiken op school of meer tijd krijgen voor toetsen kan zonder dat het 

getuigschrift/diploma in het gedrang komt. Dit kan ook al in fase 1 (verhoogde zorg), zelfs zonder 

gemotiveerd verslag. → JUIST 

J) Alle CLB's nemen dezelfde tests af → FOUT 

K) Redelijke aanpassingen op school kunnen ook voor leerlingen die geen 'diagnose' dyslexie of 

dyscalculie hebben → JUIST 
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9. KAN SPRINT ZONDER ATTEST DYSLEXIE? KAN ‘MEER TIJD’ ZONDER ATTEST 

LEERSTOORNISSEN? REDELIJKE AANPASSINGEN 

 

 

 

→ ja dat kan ! Redelijke aanpassingen kunnen zonder gemotiveerde verklaringen.  

→ wat voor ene school haalbaar is, is dat niet altijd voor 

de andere.  
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VERSLAGGEVING 

- A-document 

- Gemotiveerd verslag (wordt hernoemd) 

- Verslag 

- Adibib attest 

- Verslaggeving ifv ‘ondersteuners’ 

- LARS 

HERNOEMD – VOORSTEL: Het gemotiveerd verslag wordt “verslag dat leidt tot een gemeenschappelijk traject”. 

Een verslag (dat leidt tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon of buitengewoon 

onderwijs) krijgt de naam “verslag dat leidt tot individueel traject”. 

CLB & INTEGRALE JEUGDHULP 

- Meer dan 2.000 A-documenten ingediend door een Multi Disciplinaire Teams (MDT) CLB (aanvraag 

niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) = 16 % totaal → enkel voor toegang tot NRH (poortwachtfunctie) 

- Gemiddelde wachttijd op hulp was in 2017 = 391 dagen (13 maand)  

- Zo’n 14 % van alle crisissituaties wordt aangemeld vanuit onderwijs 

- Rapport Rekenhof: 29 % van hulpvragen na crisis blijft onbeantwoord 

- Het gemotiveerd verslag wordt hernoemd tot  “verslag dat leidt tot een gemeenschappelijk traject”.  
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Een verslag wordt hernoemd tot “verslag dat leidt tot indiv idueel traject”. → ook na testing als blijkt dat 

redelijke aanpassingen niet meer redelijk zijn of onvoldoende zijn om eindtermen te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→  auteurs willen bvb enkel dat dit kan voor mensen 

die het echt nodig hebben. Als kinderen/ouders echt 

geen label willen kan adibib wel. 

→  voorleessoftware: JABBLA → biedt SPRINT aan en 

SENSOTEC → ruimer dan SPRINT, duurder 

(vergelijking pepsi en coca cola) → voor beide 

paketten een attest nodig! Bij gemotiveerd verslag zit 

ADIBIB eigenlijk al in.  
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- Ondersteuningsnetwerken  (ONW) uit het M-decreet begeleiden ook kinderen met leerstoornissen die 

een gemotiveerd verslag kregen van het CLB.  KAN ENKEL VANAF FASE 2! Taak van ondersteuners is 

géén eerstelijnstaak, verwijzing CLB nodig voor ondersteuning.  

- Die kinderen moeten niet eerst doorverwezen moeten zijn naar het B.O., maar wel specifieke 

onderwijsbehoeften hebben die voldoende groot zijn voor de hulp van een ondersteuner.   

- In Vlaanderen hebben we verschillende ondersteuningsnetwerken. 

Vbn: Ondersteuningsteam Stad Gent, DiverGent, de Arcolade, West regio West-Vlaanderen, Kolibrie-

Meetjesland, NOA (netwerk ondersteuners Antwerpen), ONW Vlaamse Ardennen, ONW Limburg … 

- De ONW worden ‘leersteuncentra’ met leerondersteuners in het nieuwe decreet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet je nu weten? 

1. Is CLB éérste lijn? → uitgebreid antwoord kunnen geven 

2. Waarvoor kun je bij het CLB terecht? → voor welke eerste- en tweedelijnszaken? 

3. Wat verandert er in 09.2022? 

 

  



Charlotte Botha 
 

HOC 6: HOOGBEGAAFDHEID  

HOOGBEGAAFDHEID EN EERSTE LIJN 

Gezien de hoge prevalentie van signalen van onwelbevinden bij kinderen en jongeren met het label 

hoogbegaafdheid, maar ook van zorgen en nood aan hulp bij hun ouders in de studie JOnG! Talent, is verdere 

professionalisering en uitbouw van op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorgtrajecten in de eerste lijn 

(voor scholen, CLB en andere zorgverleners in de eerste eerste lijn) (cf. Prodia) wenselijk. Dergelijke 

zorgtrajecten kunnen in belangrijke mate tegemoet komen aan de zorgen en hulpbehoeften van ouders van 

begaafde kinderen en jongeren, en bijdragen tot de tijdige verwijzing naar experts in de tweede lijn voor 

hulpvragen die niet in deze eerste lijn kunnen opgevangen worden. Een correcte afstemming tussen scholen, 

CLB, eerstelijnsdeskundigen en experts op gebied van hoogbegaafdheid is hierbij wenselijk. 

Sinds enkele jaren wordt een toegenomen interesse vastgesteld in de ontwikkeling en het welbevinden van 

hoogbegaafde individuen. Steeds meer hulpverleners worden in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd met 

vragen over een verminderd welbevinden, sociale moeilijkheden, opvoedingsmoeilijkheden, burn-out, etc. bij 

hoogbegaafde individuen. Terwijl een grote groep hoogbegaafden zorgeloos door het leven gaat en een 

succesvolle (schoolse) carrière kent, is dit zeker niet het geval voor alle hoogbegaafden. Een kleinere maar 

beduidende groep botst op een bepaald moment in de levensloop op moeilijkheden op persoonlijk, sociaal, 

schools en/of beroepsmatig vlak. Voor deze groep is het van uitermate groot belang dat hoogbegaafdheid tijdig 

herkend en erkend wordt zodat zij ondersteuning krijgen voor de eventuele moeilijkheden die ze ervaren en 

zodat ernstigere problemen vermeden kunnen worden (i.e. vroeginterventie). Door het algemeen bewustzijn 

rond hoogbegaafdheid te vergroten, kunnen deze moeilijkheden in de toekomst voorkomen worden 

(i.e.preventie). (Bontinck e.a., 2018). 

Eerstelijns Psychologen Praktijk Ter Aar doet aan signalering en begeleiding van hoogbegaafdheid. 

Naar mijn mening is het in Nederland binnen het reguliere GGZ-circuit matig gesteld met de begeleiding van 

hoogbegaafden met psychische problemen. Ze worden verkeerd gediagnosticeerd, krijgen niet de juiste 

begeleiding of worden langdurig op de verkeerde aspecten begeleid.  

Wanneer je als hoogbegaafde psychische problemen hebt en begeleiding wilt, zoek dan een deskundig 

begeleider. Dit is iemand die veel weet heeft van hoogbegaafdheid èn psychische problemen èn die goed 

overweg kan met hoogbegaafden. Die vind je niet zo vaak binnen de GGZ en reguliere eerstelijns hulpverlening.  

Intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to 

deal effectively with his environment (Wechsler, 1944, p. 3) 

INTELLIGENTIE EN BEGAAFDHEID 

→ Van Dale: intelligent 

- intellect hebbend 

- vlug van begrip of blijk daarvan gevend 

- verstandig, schrander 

 →  Van Dale: intelligentie 

-  verstandelijk vermogen 

→  Van Dale: begaafd 

- Talentvol 

→ Van Dale: hoogbegaafd 

- bijzonder intelligent 



Charlotte Botha 
 

INTELLIGENTIE, CREATIVITEIT, BEGAAFDHEID  

- Vaak apart bestudeerd 

- Intelligentie-onderzoek 

o Heeft de vruchten geplukt van de psychometrie 

o Leidde tot diverse modellen van intelligentie, o.m. CHC model 

o Bevindingen vaak nog niet volledig “vertaald” naar intelligentietesten 

- Creativiteitsonderzoek  

o Vaak minder gesofisticeerd op methodologisch vlak 

o Bredere psychologische context 

- Begaafdheidsonderzoek 

o Nog breder perspectief 

o Omvat o.m. intelligentie- en creativiteitsonderzoek 

o Bestudeert ook hoe potentieel van een individu leidt tot academische, creatieve, 

sportieve...realisaties 

VERANDERINGEN IN CONCEPTUALISATIE EN DEFINITIE VAN HOOGBEGAAFDHEID  

- Van monolithisch en statisch (een soort capaciteit of een trait) naar pluralistisch en dynamisch 

- Belang van interacties met omgeving 

- Meer focus op ontwikkelingstrajecten 

- Diverse modellen werden ontwikkeld 

HOOGBEGAAFDHEID 

 

→ die 3 SAMEN, dus niet geïsoleerd maar binnen 

bredere context en interacties 

→ hoogbegaafdheid evolueert, het is niet louter ‘hoge 

score is defacto hoogbegaafd voor de rest van mijn 

leven’ → dit model relativeert dat 
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→ daarna complexere modellen, bijvoorbeeld Heller 

→ enerzijds hoogbegaafd ruimer bekijken dan 

intellectuele capaciteiten (artistieke capaciteiten etc), # 

predictoren, begaafdheidsfactoren 

→ # moderatoren van niet-cognitieve PH-kenmerken 

(motivatie etc) 

→ omgevingskenmerken, bvb gezinsklimaat, leerhouding, 

klimaat in de klas, kwaliteit van onderwijs, ingrijpende 

gebeurtenissen… 

NIET omdat de factoren in potentie aanwezig zijn dat je noodzakelijkerwijze ook tot hoge prestaties komt! 

Moderatoren gaan dit mee bepalen, soms komt het er niet uit ondanks potentie, bijvoorbeeld door niet de 

juiste kansen, te weinig motivatie… 

GAGNÉ (2004) 

→ hetzelfde bij dit model van Gagné, vaak gebruikt in CLB 

 

 

 

 

 

VELE TERMEN IN DE LITERATUUR 

- Gifted 

- Highly gifted 

- (Intellectually) precocious 

- Early developers 

- Talented 

- Bright 

- Geniuses 

- Having high-level potentialities 

- Having high intellectual potential 

- Particularly able 

- High ability 

- ....... 

➢ Enige vrij algemeen aanvaarde indicator van hoogbegaafdheid is het IQ (de g factor in het CHC model) 

➢ Wel eveneens vrij grote consensus dat dit te eng is 

➢ Ook vrij grote consensus dat er andere indicatoren/aspecten zijn, maar niet over welke en hoe ze te 

meten. 
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VOORNAAMSTE ONTWIKKELINGS- EN INTELLIGENTIE- TESTEN IN HET NEDERLANDSE 

TAALGEBIED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ evaluatie vd intelligentietesten i/h Nederlandse taalgebied 

MEEST GEBRUIKT IN VLAANDEREN 

Wechsler-testen: 

➢ WPPSI-IV (recent, sterk in opkomst) 

➢ WISC-V 

➢ WAIS-IV 
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WISC-V 

- Hoogbegaafde kinderen scoren lager op WISC-V dan op WISC-III → 

Opgepast! Ene test tegen,over andere kan tot verschillen leiden. Bvb 

op WISC-III hoogebegaafd scoren en op WISC-V niet meer. 

- (Hoog)begaafde kinderen scoren lagerop WISC-V dan op RAKIT-2 

 

 

 

RATIONALE VOOR INTELLIGENTIEDIAGNOSTIEK 

- Afnemen van IQ-test belangrijk bij vermoedens! Waarom? Omdat we ook een andere kant willen 

kennen, namelijk: 

o Onderkenning verstandelijke beperking 

o Onderkenning hoogbegaafdheid 

o Sterkte-zwakte analyse 

o Betere afstemming hulpverleningsaanbod 

o Voorspelling van succes in studie of beroep 

▪ Wechsler TIQ voorspelt voor ca. 75% schoolvorderingen ! 

o Diagnose van een (ontwikkelings-)stoornis 

▪ Geen duidelijk verband, zeker niet bruikbaar op individueel vlak! 

▪ Een typisch ADHD, autisme-.... profiel bestaat niet! 

HOOGBEGAAFDHEID MINIMALISTISCHE DEFINITIE: HOOG IQ 

- Niet steeds consensus over de ondergrens: 

o 120 (1 of 2 kinderen per klas in hoogbegaafde range)  

o 125: omwille van betrouwbaarheidsinterval 

o 130: +2 SD (2,28 %) (VB zit op 70, - 2 SD) 

o 135 (Terman (pionier van intelligentiediagnostiek, 1922) 

o 140 (0,13%) 

- Courante intelligentietesten niet geschikt voor verdere differentiatie binnen de hoogbegaafde groep 

→ Het is niet omdat je eronder zou zitten dat het de facto niet zo is 

Ouders denken vaak dat hun kind hoogbegaafd is, maar dat het dan meevalt of gewoon niet 

zo is, soms worden kinderen overschat omdat ze bvb verbaal expressief sterk zijn, grotere 

woordenschat + boven 150 kan je met intelliegentietesten niet verder differentiëren (is dit 

zelfs belangrijk?) 
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PRODIA (CLB) 

 

 

 

 

HOOGBEGAAFDHEID 

1. Is geen stoornis of ziekte! 

2. Is op zich geen probleem → tijdig opmerken is belangrijk om ze een aangepast aanbod te kunnen 

geven, niet omdat ze veel problemen hebben 

3. Toch wordt er van uitgegaan dat deze kinderen vrij vaak problemen hebben → opsporen zodat je ze 

voor de bijkomende problemen ondersteuning kan bieden 

4. Voor de eerstelijnspsycholoog zeker ook van belang 

o Ontwikkelingsstoornis + hoogbegaafdheid: “twice exceptional”(2e-children) 

o “Differentiaaldiagnose” 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

1. Vroege ontwikkeling weinig bestudeerd en enkel retrospectief 

2. Enige evidentie dat sensori-motorische, neuropsychologische en taalvaardigheden zich vroeger dan 

verwacht ontwikkelen op heel jonge leeftijd bij kinderen die later hoogbegaafd blijken te zijn. 

o Noot: motorische voorsprong blijft niet noodzakelijk behouden met het ouder worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Frans oz, kinderen hebben inderdaad voorsprong op wanneer ze kunnen kruipen/lopen/taalontwikkeling/… 

3. Begaafdheid heeft een dynamisch karakter met diverse ontwikkelingstrajecten: van potentieel tot 

eminentie (hoogheid) → als je eminent pianospeler wil worden moet je vroeg starten, zingen bvb 
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anders (lopen niet parallel, verschillende kritische perioden), ook hoogbegaafde mensen zouden in 

principe tot eminentie kunnen komen (volgens Subotnik). We kunnen hen hierin begeleiden, proces 

kan gehinderd worden door bijvoorbeeld lage motivatie, beperkte sociale vaardigheden en anderzijds 

factoren die het proces kunnen versnellen. 

MEGA-MODEL OF TALENT DEVELOPMENT (SUBOTNIK ET AL., 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De  ontwikkelingsvoorsprong kan evenwel, in interactie met de sociale omgeving, in sommige gevallen 

ook aanleiding geven tot sociaal-emotionele problemen, onderpresteren en/of “leerstoornissen”, wat 

aanvankelijk niet opvalt 

5. Belang van een ‘goodness of fit’ tussen het hoogbegaafde kind en zijn omgeving 

 

 

 

 

 

 

HOOGBEGAAFDHEID EN LEERSTOORNIS  

- Weinig onderzoek en vooral weinig degelijk onderzoek 

- Grote heterogeniteit in maten en definities 

- Geen indicaties voor hoge prevalentie van leerstoornissen bij hoogbegaafde kinderen 

- De combinatie bestaat wel en deze kinderen verdienen bijzondere aandacht 
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HOOGBEGAAFDHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE  

- Discrepanties in de literatuur: 

- Kwetsbaarder voor sociaal-emotionele problemen, angst, depressie,… 

- Betere sociale maturiteit, hoge intelligentie protectieve factor tegen angststoornis en PTSD 

- Niet meer emotionele aanpassingsproblemen of gedragsproblemen, slechts minderheid heeft 

nood aan specifieke hulp – anderen zeggen van wel 

- …..... 

 

→ feit dat mensen die hoogcognitieve capaciteiten hebben dat 

die raar zijn, dat er iets mis is met hen 

 

 

 

 

 

 

→ systematische review waaruit bleek dat: 

 

 

 

- 4895 studies gescreend, maar 18 geïncludeerd (overgebleven) 

- Voornaamste resultaten: 

o Minder algemene psychopathologie, minder angst, minder gedragsproblemen, minder 

depressie 

o Hoger zelfwaardegevoel, betere sociale competentie 

o Hoge intelligentie is over het algemeen een protectieve factor 

o Problemen slechts bij kleine subgroepen vooral die in de hoge IQ-ranges (bv. IQ ≥140)  

o Risicoprocessen gekoppeld aan de wisselwerking tussen perfectionisme en angst worden 

soms gerapporteerd 
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VLAAMSE TALENTSTUDIE (LAVRIJSEN & VERSCHUEREN, 2019)  

→ In Vlaanderen ook een studie, website vd 

Vlaamse talentstudie 

→ resultaten van deze studie waarbij ze 

gekeken hebben naar externaliserend en 

internaliserend PG, hyperactiviteit, problemen 

in relatie tot leeftijdsgenoten 

→ 3 groepen, je ziet nergens significante 

verschillen tussen deze 3 groepen 

→ Je ziet wél dat er een hogere score wordt 

behaald door kinderen die al als hoogbegaafd 

erkend waren toen ze deelnamen aan de studie dan degenen die uit de studie als hoogbegaafd kwamen (geen 

sluitende verklaring voor, maar wellicht omdat ze problemen hadden en naar de HV zijn gestapt en daar dan 

vastgesteld dat ze ook hoogbegaafd waren) 

 

Ook geen uitgesproken problemen op het 

vlak van perfectionisme. 

 

 

 

 

→ vanuit zelfde groep ook oz naar de 

conflicten met leerkrachten, relaties met 

peers en welbevinden op school → in 

ALLE gevallen scoort de hoogbegaafde 

groep beter dan de gemiddeld begaafde 

groep! Dus ook hier eigenlijk géén 

problemen of toch niet meer 

(integendeel) dan de gemiddeld 

begaafde. 
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COMBINATIE ADHD EN HOOGBEGAAFDHEID  

- Intelligentie is vaak onderzocht bij ADHD 

o IQ van kinderen met ADHD is gemiddeld ca. 9 punten lager dan dan van controlegroep 

(Frazier et al., 2004)  

- Antshel (2008): 10% hoogbegaafd 

- Chae et al. (2003): 9,4% van hoogbegaafden heeft ADHD 

- ADHD/begaafdheid literatuur voor een stuk in zelfde bedje ziek als leerstoornissen literatuur 

- Vooral kijken naar hoge niveaus van aandachts- en impulsiviteitsproblemen, minder naar 

hyperactiviteit voor het bepalen van dubbele diagnose bij kinderen met hoge intelligentie! (uit review 

van Rommelse, zie afbeelding) → hoger IQ wel gerelateerd aan 

minder aandacht, impulsiviteit en inter- en externaliserend PG 

→ dit wel als reden om verder oz te doen, NIET hyperactiviteit 

 

 

 

- Fenocopie van ADHD (kinderen die onaandachtig zijn doordat ze zich vervelen, niet door ADHD!) 

verdwijnt bij beter aangepast onderwijsaanbod 

- Vergelijkbaar ontwikkelingsverloop, minder risico voor gedragsstoornissen en middelenmisbruik bij 

ADHD+HB groep vergeleken met ADHD groep 

- Rekening houden met negatieve impact van aandachts- en impulsiviteitsproblemen op IQ en met 

positieve impact van stimulerende medicatie (tot 8 punten; vb. Tsai et al., 2013) 

- Het zijn ook de aandachtsproblemen die voor onderpresteren op school zorgen (vb. McCoach et al., 

2020) kan dus ook bijkomend door ADHD zijn! 

 

 

 

 

 

 

→ executieve functie problemen 

→ 3 hypothesen daarover: 

1. mimicry hypothese (zie uitleg)  

2. strongly atypical – HB protectief voor ADHD, net een kind dat heel hoog scoort op typische 

cogn correlaten van ADHD – omgekeerde beweging zien (extreme kinderen die ondanks PF 

toch ADHD hebben) 

3. compensating hypothese – in zelfde mate zowel bij ADHD als controle zien we problemen op 

vlak van CC, maar vaak gaan we kinderen die HB zijn vergelijken met kinderen die gemiddeld 
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IQ hebben, dan zitten 

ze op hetzelfde 

niveau, HB kinderen 

met ADHD zouden we 

moeten v vergelijken 

met HB kinderen 

zonder ADHD – deze 

HT wordt bevestigd! 

We worden misleid 

door HB kinderen met 

ADHD gaan 

vergelijken op vlak 

van EF metg 

controlekinderen met 

gemiddeld IQ, maar je 

moet ze dus met 

andere HB kinderen 

vergelijken 

 

 

 

 

 

 

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS EN HOOGBEGAAFDHEID:  ENKELE OVEREENKOMSTEN 

- Verbaal vloeiend 

- Sterk geheugen voor feiten 

- Fascinatie voor getallen, letters, feiten 

- Sterk in computer, wiskunde, fysica 

- Specifieke interesse 

- Focus op details, perfectionisme 

- Creatief denken 

- Eindeloos vragen stellen 

- Uitgebreid antwoorden op vragen 

- Problemen met leeftijdgenoten, sociale isolatie (maar toch kwalitatieve verschillen) 

- Discrepantie tussen cognitieve en emotionele ontwikkeling 

- Hoogsensitieve persoonlijkheid 

(Voornamelijk gebaseerd op Burger-Veltmeijer et al., 2011) 

1. Hoogbegaafdheid soms de reden dat een diagnose van autismespectrumstoornis wordt gemist 

(camouflage?) 

2. Vreemde gedragingen soms ten onrechte toegeschreven aan hoogbegaafdheid 

3. Terwijl dubbele “diagnose” perfect mogelijk is! 
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DIFFERENTIATIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ HB kinderen snappen dat ze anders zijn, bvb. dat andere kinderen hen vreemd vinden, dit besef 

hebben kinderen die comorbide ASS hebben minder! 

→ aandachtsproblemen: door externe afleiding, ASS meer dingen intern die afleiden/interfereren 

→ humor: HB geen problemen, ASS wel, wederkerigheid in humor begrijpen ze bvb niet 

→ minder inzit in sociale regels 

→ minder wieggedrag bijvoorbeeld 

EINSTEIN SYNDROME (SOWELL, 2001) 

- Buitengewoon begaafde kinderen, bij wie visuospatiële vaardigheden veel vroeger rijpen dan taal 

- Spreken later dan normaal 

- Vaak wiskundige talenten 

- ‘Gedragsproblemen’ 

o Woedebuien 

o Rituelen 

o Ongehoorzaam 

o Voorkeur solitair spel 

o Erg verlegen 

o Voorkeur voor interacties met volwassenen 

→ ASS? 
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ASS EN HOOGBEGAAFDHEID 

- Henderson (2001) (9:40 opnieuw 

kijken) 

o Asperger: 7 % 

- Charman et al. (2011) 

o Autisme: geschat op 3% 

 

 

 

CONCLUSIES 

- ASS komen voor bij alle niveaus van intelligentie, dus ook bij hoogbegaafdheid 

- HB komt mogelijk vaker voor dan bij toeval bij ASS 

- ASS en HB komen meer apart voor dan samen 

- Er is een zekere overlap 

- Oppassen om alle ‘vreemde’ gedragingen aan hoogbegaafdheid toe te schrijven 

- Dubbele ‘diagnose’ is perfect mogelijk (‘twice exceptional’) 

(H)ERKENNEN VAN HOOGBEGAAFDHEID DOOR LEERKRACHT EN KLASGENOTEN  

- Oordeel van leerkracht meer gebaseerd op dagelijkse schoolprestaties dan op cognitieve 

mogelijkheden → Gevaar voor het niet opmerken van onderpresteerders 

- Meisjes worden minder snel als hoogbegaafd beschouwd (gedragen zich meer sociaal aanvaard) 

- Opleidingsniveau van ouders speelt een rol 

- Meest betrokken en meest verveelde leerlingen worden 

vaakst als hoogbegaafd beschouwd 

- Oordeel van klasgenoten is afspiegeling van oordeel 

leerkrachten 
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SPECIFIEK DIAGNOSTISCH PROTOCOL COGNITIEF STERK FUNCTIONEREN  

- Dateert van 2019 

- Vervangt protocol hoogbegaafdheid 

- Label moeilijk hanteerbaar door evoluties in theorievorming 

- Toch argumenten om de groep van cognitief sterke leerlingen enigszins af te 

bakenen 

- Focus op cognitief functioneren 

o Meest impact op schools leren 

o Meer valide meetbaar dan sociale of creatieve vaardigheden 

- Cognitief functioneren: intelligentie + schoolse vaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 

AFBAKENING GROEP VAN COGNITIEF STERKE LEERLINGEN  

- Ook deze leerlingen hebben van hun omgeving kansen en middelen nodig om hun vaardigheden 

optimaal te ontwikkelen 

- Groep wordt in onderwijs soms over het hoofd gezien 

- Positieve aspecten van vaststelling tot een groep te behoren 

- Rekening houden met sterke cognitieve vaardigheden bij “dubbel bijzondere leerlingen” 

- Grens van 10% of vlak van cognitief functioneren (zowel brede cognitieve vaardigheden als 

schoolvorderingen) 

- Maar: oog hebben voor grote heterogeniteit 

CLB EN STERK COGNITIEF FUNCTIONEREN 

- Vaak volstaat Fase 0 of Fase 1 

- Soms is uitbreiding van de zorg (Fase 2) nodig, wordt het CLB de draaischrijf en kan 

een handelingsgericht diagnostisch proces worden opgestart 

- Daarna volgt een advisering voor het verdere zorgtraject op school, een eventuele 

doorverwijzing (vb. bij faalangst) of een korte begeleiding door CLB, bijvoorbeeld 

onder de vorm van psycho-educatie (zie p. 73 en 74 van het protocol voor 

hulpmiddelen) 
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MEEST AANGEWEZEN MAATREGELEN OP SCHOOL 

- Compacten: schrappen van overbodige herhalings- en oefenstof 

- Verrijken: verdiepen of verbreden van de leerstof 

- Peergroeponderwijs: iedere vorm van onderwijs waarbij meerdere cognitief sterke leerlingen 

samenzitten en verrijkende leerstof krijgen 

o binnenschools 

o buitenschools 

- Versnellen:  

o vervroegd instromen in een volgend onderwijsniveau 

o overslaan van een leerjaar 

o doorlopen van meerdere leerjaren in een schooljaar 

o versnellen voor een bepaald vak 

CONCLUSIES 

- Groep van kinderen met ‘hoogbegaafdheid’ / sterke cognitieve mogelijkheden is zeer heterogeen, dus 

een aanpak op maat is aangewezen 

- Belang van dynamische, multidimensionele kijk op (hoog-)begaafdheid 

- Diverse transactionele processen spelen een rol doorheen de ontwikkeling 

- Belang van (vroeg)tijdige detectie: school, CLB, eerstelijnspsycholoog 

- Psychoeducatie door CLB, eerstelijnspsycholoog kan zinvol zijn 

- Oppassen met “overpsychopathologisering” van hoogbegaafdheid 

- Passend onderwijsaanbod is nodig, maar geen structureel zorgaanbod 

- Differentiatie van en comorbiditeit met ontwikkelingsstoornissen is een belangrijk aandachtspunt 

- Dringend nood aan meer kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek 
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HOC 6 DEEL 2: SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 

The ability to interact successfully with one's peers and significant adults is one of the most important aspects of 

a child's development (Gresham & Lemanek, 1983) 

Social skills can be viewed as a multidimensional construct that can be defined as learned behaviors that predict 

adaptive outcomes in social situations (Gresham & Elliot, 1987). 

Having adaptive social skills is related to being perceived by others as socially competent (McCelland & Scalzo 

2006) and to higher peer acceptance (Caprara et al., 2000; Gresham, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ programma waar je opleiding moet voor volgen en pretendeert EB te zijn, onderzoek naar: 

 

Niet hoger geraakt dan een tijdschrift. 

Beperking: enkel zelfrapportage 

- Verandering in gedrag? 

- Of verandering in perceptie? 

- Sociale wenselijkheid 

 

→ ander programma 
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→ random op internet, diverse praktijken bieden 

SVT aan 

 

 

 

 

 

→ werken deze programma’s wel? En hoe dan? 

-  Doctoraat De Mooij (syllabus) meta-analyse, wat 

zijn de effectieve componenten van SVT in niet-

klinische samples (dus geen ASS, ADHD… gewoon 

sociaal wat moeilijker) 

 

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAININGEN –  RESULTATEN VAN OZ 

- Grote variatie in programma’s  

- Wisselende bevindingen over effectiviteit, maar meestal positief, zeker bij niet-klinische groepen. 

o Vooral bij directe outcomes: problem solving, zelfbeeld, sociale competentie, sociaal gedrag 

o Ook bij decundaire outcomes (iets minder uitgesproken): storend gedrag en agressie 

- Onduidelijk wat precies werkt: “cocktail” van diverse zaken worden als geheel beoordeeld 

o Niet werkzame componenten?  

o Onvoorziene negatieve effecten? 
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COMPONENTEN VAN SVT 

- Psychoeducatie: oefeningen gericht op kennisoverdracht over sociaal vaardig gedrag 

- Psychofysieke componenten: fysieke oefeningen gericht op het verbeteren van zelfvertrouwen en 

vertrouwen in anderen (vb. ontspanningsoefeningen, je zelf achterover laten vallen en laten 

opvangen) 

- Componenten gericht op het ontwikkelen van vaardigheden: oefeningen gericht op het verbeteren 

van interpersoonlijke vaardigheden 

- Cognitief-emotionele componenten: oefeningen gericht op het begrijpen of veranderen van emoties 

en cognities 

 

 

 

 

→ 4 componenten, welke zijn werkzaam? 

- PE: vooral als het beperkt # sessies is (3 

tot 6 oefeningen is beter dan 1 of 2 of meer) 

- Psycho-fysieke componenten helpen niet 

→ opnieuw als het van 11-20 oefeningen gaat, 

niet meer/minder 

- Psycho-emotionele componenten kon 

niet onderzocht worden omdat ze niet overal 

voorkwamen 

 

 

 

CONCLUSIES 

- Eerder beperkte effecten 

- Belang van: 

o Psycho-educatie 

o Oefenen van interpersoonlijke vaardigheden 

→ Maar met de juiste dosering 

→ Meer is niet beter! Want er is een curvilineair verband (nadien gaat het weer bergaf) 

- Lichamelijke oefeningen zijn misschien wel leuk, maar werken niet 

- Ook boostersessies lijken niet meteen nuttig, bedenking: we zouden daar wat langer moeten  wachten 

om het effect van boostersessie te meten in follow-up 
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PRAKTIJKVOORBEELD: VROLIJKE VRIENDEN KAMP 

OPZET 

- dagen (9u-15u) (opvang tot 17u doen ze niet omdat kinderen zich dan 2u ‘niet meer sociaal vaardig 

zouden moeten gedragen’) 

- groepen (1e – 3e lj, 4e – 6e lj) → oudere groep meer transfer naar andere situaties. (bvb overstap 

middelbaar) → groepsamenstelling kruipt veel tijd in! Bijvoorbeeld niet 1 meisje bij 4 jongens, of 

alleen maar sub-assertieve kinderen, mix nodig) 

- Groep 6 tot 10 kinderen (kleine groepen) 

- Thema’s: 

o Hoe kun je iemand leren kennen op een goede manier? 

o Hoe vraag je om mee te spelen en wat doe je als je niet mee mag spelen? – dan ga ik naar de 

juf, en de juf zegt ‘probeer het zelf op te lossen’ 

o Spelen met spelregels, hoe pak je dat aan? Vooral na lockdown veel vraag naar SVT! Minder 

buitenschoolse activiteiten, voor lockdown meer vraag van leerkrachten/scholen, nu meer 

ouders! Die hebben zelf minder zicht op SV van kinderen (bvb speel je vaak 

gezelschapsspellen? Meestal niet, kinderen worden boos… ouders krijgen meer zicht sinds 

lockdown) 

o Ik wil iets anders spelen dan jij, hoe lossen we dit op? 

o Hoe kan ik goed nee/stop zeggen tegen andere? 

o Wat is het verschil tussen ruzie maken, plagen en pesten en hoe ga ik er mee om? 

WERKEN ROND COGNITIES 

→ rond gedachten/emoties werken 

→ aanpak:  

- Cognities: helpende gedachten etc, heel abstract! Denkfabriek – 

hoe kan je anders denken? Wat kan andere reden zijn bvb? – ‘oh my 

god wolken’  

- Emoties: voelfabriek, ik voel me boos: waarom voel je je boos? 

(denkfabriek) vrolijke vrienden 

- Doen: doefabroek – hoe kan je anders reageren? 

→ alert houden over de wolken (oh my god wolk – op oh my god 

bladje schrijven, like-wolken bvb probleemoplossende gedachten) → 

kinderen gaan eerste 2 dagen van kamp niet doorhebben dat ze 

mopperaars zijn (bvb ik heb slechte kaarten, ik word weer als laatste 

gekozen… → dit beseffen! Als je zoiets denkt, dan voel je je niet zo fijn 

en kan je niet als een vroilijke vriend spelen met anderen) 

→ rad van fortuin: spel waar je geld kan verdienen, wie meeste geld verdient mag als eerste in de prijzenkast – 

gedachten komen vaak terug bij winnen-verliezen → op terugkomen zodat ze alert zijn en mee-zijn → 

herhaling, veel transfer 
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PSYCHO-EDUCATIE 

- Werkblaadjes → geen voorstander van kinderen na 3 dagen naar huis te sturen, het blijft een kampje 

– op zoek naar kanaal van kinderen, niet voor iedereen werkblaadjes! 

- Rollenspel – zelf niet zo vrolijke vriend spelen, kinderen merken het wanneer iemand anders in de fout 

gaat, maar niet bij zichzelf (eerst zelfbewust zijn als je wilt dat ze er na een training iets mee gaan 

doen) 

- Reminders aan geleerde trucjes 

WERKBLAADJES 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je een vroleijke of niet-vrolijke vriend? 

 

 

 

→ werkblaadjes, wat structuur insteken (stappenplan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpjes: kinderen zeggen wel nee, niet doen, maar niet waarom ze iets niet leuk vinden bvb. 
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AANLEREN VAN VAARDIGHEDEN 

Hoe kun je iemand leren kennen op een goede manier? 

- Nieuwe groepsleden 

- Elkaars namen leren kennen, namen leren vragen 

- Vraagjes stellen aan elkaar 

- Luisteren naar elkaar, wederkerigheid 

- Oefenen op maken van oogcontact 

- … 

Hoe vraag je om mee te spelen en wat doe je als je niet mee mag spelen? 

- Begeleiders vragen om mee te spelen: ja en nee scenario + evaluatie 

- Vragen om mee te spelen bij een groepje; ja en nee scenario’s worden afgewisseld 

- Verdere coaching tijdens het kampje (opdrachten en pauzes) 

Spelen met spelregels, hoe pak je dat aan? 

- UNO 

- Begeleiders spelen een spel: zoek de fout! 

- Zelf een spel spelen met de begeleiders; zonder vals spelen en met vals spelen 

- Verdere coaching tijdens het kampje (opdrachten en pauzes) 

Ik wil iets anders spelen dan jij, wat nu? 

- Oplossingen naspelen in rollenspel 

- Elk een eigen spel kiezen, oefenen met de 3 oplossingen 

- Verdere coaching tijdens het kampje 

Hoe kun je zelf goed nee zeggen tegen de anderen? 

- Snoepjesoefening 

- Verdere coaching tijdens het kamp 

Ruzie maken, plagen, pesten… hoe ga ik er mee om? 

- Tekening maken en erover vertellen 

- Quiz 

- Happertje maken; oplossingen evalueren 

- Anti-pest plan inoefenen 

BELANG VAN TRANSFER 

- Ouderlezing 

- Mail met tips/suggesties voor thuis 

- Feedbackmoment voor ouders 

- Persoonlijk werkpunt dag 3 

- Vaardigheden oefenen in andere situaties 

o Kickertafel/voetbal 

o Vragen om iets te lenen/bij een groepje gaan staan 

o Samenwerken bij een groepswerk 

- Boostersessies 



Charlotte Botha 
 

BEDENKINGEN 

- SOVA 1 op 1 ≠ SOVA in groep 

- SOVA = bouwstenen 

- Indien geen transfert: verklaring zoeken 

- Randvoorwaarden om tot leren te komen bekijken 

- Voldoende begeleiders 

- Meerwaarde voor/in combinatie met individuele bgl 

- Funfactor 
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HOC 7: EEN EERSTELIJNSPERSPECTIEF OP ONTWIKKELENDE BORDERLINE PATHOLOGIE  

BIJ ADOLESCENTEN 

OVERZICHT 

• Situering en etiologie 

• Vroegsignalering 

• Interventies op eerste lijn  

• Casus 

SITUERING EN ETIOLOGIE 

ALGEMENE SITUERING 

• Borderline PS (BPS) is een van de meest gekende persoonlijkheidsstoornissen in de volwassenheid 

o Wordt bij volwassenen doorgaans gediagnosticeerd vanuit de DSM- criteria 

o Manifeste symptomen over een groot spectrum 

o Ernstig lijden voor zowel individu als omgeving 

o Zeer nefast verloop indien geen behandeling 

o Hoge prevalentie in de GGZ: grote maatschappelijke kost 

→ Sterk interpersoonlijk dysfunctioneren, werkloosheid 

→ Grote comorbiditeit met verslavings- en eetproblematieken en depressie (suïcide) 

SPECIFICITEITEN IN FENOTYPIE VAN BORDERLINE PATHOLOGIE IN DE ADOLESCENTIE  

• instabiele emoties 

• intens gevoel van leegte 

• zelfhaat 

• zeer laag competentie-gevoel  

• geen coherentie in identiteit  

• expliciete uiterlijke kenmerken → zware make-up, tattoeages, kledijstijl wisselend, heel opvallend 

• wisselende vriendschappen  

• aantrek- en afstootgedrag 

• manipulatief gedrag  

• zelfbeschadiging  

• woede-uitbarstingen  

• weglopen van huis 

• spijbelen 

• risico-gedrag 
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EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF OP DEZE PROBLEMATIEK? 

Grote weerstand onder clinici om antecedenten te exploreren tijdens de adolescentie. 

Redenen: 

- Moeilijk te differentiëren met normatieve turbulentie 

o Jongeren zijn sowieso in deze periode op zoek naar zichzelf, bepaalde excesse kan (zoals 

drug- en drankgebruik), wisselende emoties 

- Stigmatiserend 

- Overtuiging dat persoonlijkheid in de adolescentie nog “in constructie“ is: niet 

stabiel en niet consistent 

o Moeilijk om een stoornis vast te stellen die geënt is op PH – als PH nog 

in ontwikkeling is, hoe kan je dan een Phstoornis vaststellen? 

- Eerste shift richting een ontwikkelingsperspectief sinds de jaren ’90: 

o Meer en meer studies toonden aan dat je van voor de volwassenheid 

de verstoorde Phontwikkeling kan gaan vaststellen 

o Lang geduurd omdat men voorheen nog niet veel longitudinale studies voorhanden had om 

zich op te baseren, PH bekeek men vroeger niet vanuit jonge leeftijd, maar vanaf 18j 

ONDERLIGGENDE KWETSBAARHEDEN VAN CHRONISCHE VERSUS ACUTE SYMPTOMEN 

VANUIT NORMATIEF ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

→ 3 grote kerncomponenten (sterke emotionele dysregulatie, impulsiviteit en verstoorde 

identiteitsontwikkeling) 

→ acuut: zelfschade, risicogedrag (uittesten van de veiligheid van de ander) → 2 blokken die we 

gebruiken in kliniek om gevaar te gaan inschatten voor zichzelf! 

→ persisterend: symptomen die meer op chronisch, persisterend niveau (chronisch gevoel van leegte, 

gevoel dat ander hen zal verlaten, woede-buien…) 
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ZIJN DE ONDERLIGGENDE KINDFACTOREN KENMERKEND VOOR BORDERLINE PATHOLOGIE 

UNIEK VOOR DEZE STOORNIS? 

Het dimensionele fenotype van BPS kan ontrafeld worden in 2 brede transdiagnostische 

kwetsbaarheidsfactoren (zijn die kwetsbaarheden nu uniek voor BPS): 

- Emotionele dysregulatie: (internaliserend) sensitiviteit (= emotionele overgevoeligheid) en reactiviteit   

- Impulsiviteit: regulatie van emotionale arousal → door hoog impulsief te zijn kiest men bewust voor 

niet-adaptieve regulatiestrategieën 

- + verstoorde identiteitsontwikkeling als derde grote component van het klinisch beeld van BPS 

- Empirische modellering van de twee brede kwetsbaarheidsfactoren geeft zicht op de structurele 

organisatie van BPS (HiTOP; Kotov et al., 2017 – zie ook BA2 persoonlijkheidspsychologie) 

DE HIERARCHISCHE STRUCTUUR VAN PSYCHOPATHOLOGIE 

 

 

 

 

 

EEN FENOTYPISCH BEGRIP VAN BPS VANUIT ONDERLIGGEND STRUCTUREEL PERSPECTIEF 

VAN PSYCHOPATHOLOGIE 

- De bouwstenen van BPS resulteren uit twee verschillende genetisch-gestuurde en biologisch bepaalde 

“liabilities” 

- Veel andere vormen van psychopathologie resulteren uit een genetische kwetsbaarheid die zich 

binnen één spectrum situeert: bv internaliseren of externaliseren 

- De gecombineerde genetische etiologie van BPS is verantwoordelijk voor: 

o Veelheid aan symptomen die samen voorkomen (inclusief co-morbide klinische stoornissen) 

o Moeilijkheid van duidelijke diagnose-stelling 

o Grote predictieve waarde voor maladaptieve outcome in de volwassenheid over stoornissen 

heen (cfr multi-finaliteit; Cicchetti, 1996) 

→ Hypothese: BPS op jonge leeftijd capteert de g-factor van psychopathologie 

PROGNOSE? 

- Acute symptomen (zelfschade etc) hebben een piek in de adolescentie en nemen normatief gezien 

licht af met ouder worden (cfr heterotypische continuïteit van klinisch beeld) → jongeren gaan qua 

impulsiviteit algemeen dalen met ouder worden omdat prefrontale cortex uitrijpt) 

o ~Oorzaak: hersenrijpingsprocessen = stijgende controle prefrontale cortex (impulsiviteit, 

corticale inhibitie van emotionele stimuli) 

o MAAR ! Acute symptomen = primaire reden van bezorgdheid in de adolescentie, vaak de 

onmiddellijke aanleiding tot opstart hulpverlening 1e lijn → blijft belangrijkste instroom in 

HV, vraagt dus wel hulp & interventie 

- Belangrijkste indicatoren voor LT-negatieve prognose:  

Vertrekken 

vanuit andere 

genetische 

kwetsbaarheid 
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o Identiteitsverstoring → geen gevoel van dezelfde persoon te zijn over verschillende cntexten 

heen 

o Lage eigenwaarde → laag competentiegevoel, lage zelfwaarde 

o Verlatingsangst (zich uitend in aantrek-afstootgedrag, manipulatie) 

o Ongecontroleerde emotionele woede-uitbarstingen 

- Indien onbehandeld: desastreuze outcome 

RISICOFACTOREN VANUIT DE OMGEVING 

- Meest gekende kenmerken met verwoestende impact op ontwikkeling van kinderen: verwaarlozing, 

mishandeling, misbruik (vind je minder terug op eerstelijn, komen sneller in HV terecht en gaan meer 

naar specialistische zorg over) 

o Basisgevoel van veiligheid wordt niet ontwikkeld = primair hechtingsprobleem 

= staat buiten de scope van dit vak omdat dit soort acute POS niet op 1e lijn terecht komt 

- Etiologische interactionele verklaring veel moeilijker bij afwezigheid van deze extreme kenmerken,  

omgevingsfactoren die bijdragen tot BPS die op eerste zicht niet zo alarmerend lijken: 

o “the perfect family”: emoties worden niet toegestaan, niet benoemd 

o het “wij-doen-altijd-voort” gezin: focus op actie en weinig emotionele steun 

→ = EMOTIE-INVALIDATIE 

HOE BEIDE ETIOLOGISCHE FACTOREN COMBINEREN? EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

VANUIT KIND X OMGEVING  

BIOSOCIALE ONTWIKKELINGSTHEORIE VAN BPS (LINEHAN, 1993)  

→ kind is hypergevoelig en reactief (vrij snel in emotionele piek schieten) → dit soort kinderen laten opgroeien 

in gezin waar weinig gevalideerd wordt, minimalisering… → negatieve bekrachtiging van het bedrag → steeds 

toenemender emotionele dysregulatie vh kind 
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BIOSOCIALE THEORIE: EMOTIONELE SENSITIVITEIT EN REACTIVITEIT (= CHILD DRIVEN 

EFFECTS) 

→ vanuit kindperspectief:  

- het modale kind (zwart) gaat bij bepaalde event stijgen in EA, maar dan gaat het door adaptieve 

regulatiestrategieën terugkeren naar de baseline, dus bij volgende emotionele event kan het 

vertrekken vanuit baseline, naar piek en terug naar adaptief baseline niveau 

- BPS: baseline is hoger, piek is sneller/stijler, de terugkeer naar baseline gebeurt niet! Kind is niet in 

staat om terug te keren naar baseline, ze blijven steeds in arousal zitten, dus bij tweede event wordt 

piek nog hoger dan de eerste keer → spanningsniveau wordt onhoudbaar → vluchten in 

zelfverminking, middelen… 

CENTRAAL MECHANISME DAT NIET ADEQUAAT ONTWIKKELT: MENTALISEREN 

- Mentaliseren: de vaardigheid om mentale toestanden aan zichzelf en anderen te attribueren, en 

hierover te reflecteren om van daaruit gedrag te begrijpen → ze kunnen er ook niet over reflecteren 

dus worden compleet overspoeld 

= basis om relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden 

- Is conceptueel verwant met theory of mind, maar is breder en benadrukt vooral de reflectieve 

component = kunnen reflecteren, wat is er gaande? Wat is mijn aandeel? Wat bedoelt de ander?  

- Pathologische vormen: 

o Hypo-mentaliseren (bv bij ASS- gerelateerde problematiek) 

o Hyper-mentaliseren (bv bij BPS-gerelateerde problematiek) → veel te snel negatieve zaken 

oppikken, overinterpreteren etc. 

- Belangrijk sociaal-cognitief construct voor veel psychosociale outcomes 

- Is voor een stuk genetisch gestuurd, maar wordt gevoed door 

opvoedingservaringen/omgevingservaringen → ouders die kinderen nt valideren in emoties doen 

afbreuk aan mentaliserende vaardigheid 

- Belangrijke fysiologische link: bij hyper-of hypo-arousal is er vaak sprake van inadequaat mentaliseren 
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BIOSOCIALE THEORIE: EMOTIE-INVALIDATIE (= PARENT-DRIVEN EFFECT) 

- Uitingen van het kind worden als ongepast en onjuist benoemd 

- Emoties worden geminimaliseerd → ze bedoelen dit positief, in de kiem proberen smoren, ‘het is 

helemaal niet zo erg’ 

- Problemen die het kind aanreikt worden als eenvoudig op te lossen geïnterpreteerd → lijkt vanuit 

volwassenperspectief relatief, hebben ouders de neiging te zeggen dat het normaal is en niet zo 

moeilijk op te lossen → kind krijgt idee dat het gediskwalificeerd wordt, niet erkend wordt in 

problemen die het ervaart → kind leert niet met emoties om te gaan omdat ze niet mogen bestaan 

- De reactie van ouders op input van het kind houdt geen rekening met de context/bezorgdheden van 

het kind 

- Recent onderzoek tijdens de pre-adolescentie toont aan dat vooral ouderlijke emotionele steun 

protectief is voor de ontwikkeling van BPS symptomen: zie ook verder voor het belang van eigen 

emotionele en cognitieve regulatie aan ouderlijke kant 

LANGE TERMIJN INVLOED VAN EMOTIONELE STEUN IRT BPD SYMPTOMATOLOGIE 

(VANWOERDEN ET AL., 2020) 

→ in de volwassenheid: hoe hangen BPS-symptomen samen met stress, negativiteit (omgeving) → samenhang 

tussen deze percepties en borderline-symptomen 

1. perceptie van stress op dag 1 kunnen uitgesteld effect hebben op symptomen van volgende dag als het 

volwassenen zijn die als kind geen emotionele steun hebben ervaren VS omgekeerd: veel emotionele steun 

gekregen - beschermd tegen effect van negativiteit, er minder in blijven hangen en dag erop weer adaptief 

functioneren 
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LANGE TERMIJN INVLOED VAN EMOTIONELE STEUN TIJDENS DE KINDERTIJD OP BPS 

SYMPTOMATOLOGIE IN DE JONGVOLWASSENHEID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ uitgestelde stress-effect 

Kinderen die weinig ES hebbengekregen, het blijft bestaan VS veel emotionele steun, enorme daling van 

stress/uitgestelde effecten van die stress 

CHILD-DRIVEN + PARENT DRIVEN EFFECTS ALS ETIOLOGISCHE PROCESSEN IN DE 

ONTWIKKELING VAN BPS (LINEHAN, 1993) 

- Het sensitieve/hoog reactieve kind x weinig ouderlijke emotionele steun (inclusief weinig voeding tot 

mentaliseren) = negatieve spiraal in termen van psychosociale ontwikkeling 

- Belang van genuanceerde visie: 

o Niet elk kind lijdt even erg onder deze opvoedingservaringen in termen van 

psychopathologische outcomes → in gezinnen waar er jongere is met BPS dat er nog een 

broer/zus is die wel adaptief is ontwikkeld, dus het hoofdeffect van emotie-invalidatie wordt 

genuanceerd 

o Niet elke context triggert de sensitiviteit/reactiviteit van het kind even sterk (cfr trait-

activation theorie) 

o Kindfactoren kunnen op hun beurt minder adequate ouderlijke reacties uitlokken → voor 

ouders soms moeilijk om adequaat te blijven reageren 

▪ Initieel vaak wel nog ondersteunende reacties 

▪ Bij persisterende reactiviteit daalt ouderlijke betrokkenheid soms, het lukt ouders 

niet meer om voldoende steun te bieden, schieten dan in emotie-invalidatie 

o De sturing van kindfactoren (sensitiviteit/reactiviteit) kan zo groot zijn, dat zelfs een positief 

ondersteunende omgeving de negatieve outcome niet kan voorkomen 
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2. VROEGSIGNALERING 

GROEIENDE CONSENSUS OMTRENT BELANG VAN VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE  

 

 

 

 

→ project-air strategy: grootschalige schoolse organisatie die via scholen aan vroegdetectie gaat doen 

→ care in mind 

→ NL: dialectische gedragstherapie is nu aangepast anar protocol voor jongeren met BPS 

SITUERING VAN RELEVANTE PERIODE VAN VROEGSIGNALERING VANUIT NORMATIEVE 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 

- Overgang van kindertijd naar adolescentie is een sleutelperiode: normatieve ontwikkelingstaken van 

emotie-regulatie, zelfcontrole en sociale reoriëntatie (van ouders naar peers) 11-13j, eerste 

middelbaar (is biologisch vervroegd met voorheen) 

- Onderliggend gestuurd door activatie van biologische (hormonale) processen die eigen zijn aan de 

opstart van de adolescentie 

 

 

 

 

 

→ signalen die mogelijks uiting kunnen zijn van een stoornis, maar nog niet zeker! Dus niet vanuit stigma, maar 

vanuit geïndiceerde preventie (kwetsbaarheden vroeger dan adolescentie ondersteunen) 

AANVANG VAN DE ADOLESCENTIE: SLEUTELFASE  IN DE ONTWIKKELING VAN 

PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE 

- De STRUCTUUR (taxonomie) van persoonlijkheid alsook een basisgevoel van ZELFWAARDE en 

ZELFCONCEPT is reeds duidelijk zichtbaar in de kindertijd (Sharp & De Clercq, 2020) 

o Emotionele dysregulatie en impulsiviteit is er op die leeftijd en vroeger al aanwezig, maar is 

op die leeftijd vol aan het ontwikkelen, basiscomponenten dus al VROEGER aanwezig! 

- Het PROCES richting hoe dit zich integratief gaat ontwikkelen richting een IDENTITEIT vindt pas plaats 

in de adolescentie, dus nog niet vroeger 

→ Reeds aanwezige kwetsbare trekken (kindertijd) met verstoorde identiteitsprocessen (aanvang ado) in 

relatie tot omgevingskenmerken = klinisch beeld van borderline pathologie in de adolescentie 

→ Interventie in deze sleutelfase is cruciaal 
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HOE MOETEN WE DIT ONTWIKKELINGSPROCES CONCEPTUEEL BEGRIJPEN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ schema vanuit traits uiten zich in gedragingen, gevoelens, cognities… die in interactie met omgevings-, 

schoolse, familiale factoren… geactiveerd worden 

Je krijgt een soort evaluatie vanuit buitenwereld gegeven aan gedrag → kind verder adaptief/maladaptief 

ontwikkelen → kind gaat soort extrinsieke identiteit opbouwen (reward-structure) → uitingen op fenotypisch 

niveau worden door buitenwereld als + of – geëvalueerd → reputatie van kind beïnvloed hoe het zichzelf 

zelfwaarde gaat toekennen 

WAAROM IS VROEGINTERVENTIE IN DE ADOLESCENTIE RELEVANT?  

- Grotere plasticiteit van de hersenen op jongere leeftijd  

o Aanleren van skills (zoals ER, zelfcontrole) is makkelijker op jonge leeftijd dan latere leeftijd 

o Identiteitsvorming is nog bezig, je kan op jongere leeftijd meer ingrijpen dan op latere leeftijd 

- De “core context” (kerncontext waar jongeren in functioneren) van jongeren is beperkter in omvang in 

vgl met volwassenen 

o Leeftijdsgenoten 

o Gezin 

o Nog geen professionele of maatschappelijke rollen 

→ dus vanuit omgevingsperspectief inzetten en vaardigheden aanleren aan omgeving is 

makkelijker op jongere leeftijd omdat context kleiner is (school en ouders) 

~Aanpassingen in de omgeving om de person-environment fit te vergroten zijn makkelijker 

implementeerbaar op jongere leeftijd 

- Opvoeden verandert per definitie bij overgang naar adolescentie (vorm en inhoud) ~ cruciaal belang 

van aandacht voor mentale staat van jongere → ouders worden uitgedaagd in opvoedingsaspecten na 

lagere schoolleeftijd, ontwikkeling van kind daagt uit uit om grenzen te verleggen 

~ouders zijn zoekende in deze leeftijdsfase en staan vaak meer open voor advies (vanuit HV dankbare 

leeftijdsfase om ouders input te gaan geven) 

→ differentiatie ODD: meer externaliserend! Minder emotionele luik + ODD zie je nog eerder in 

ontwikkeling → Uit longitudinaal onderzoek hebben kinderen met ODD wel meer kans op BPS! 
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HOE BORDERLINE PATHOLOGIE BIJ ADOLESCENTEN METEN? 

- Opgelet met te strikte toepassing van traditionele DSM-criteria in termen van “aantal criteria om aan 

de stoornis te voldoen” 

- Waarom? 

o Dit geeft geen eenduidige indicatiestelling wegens enorm veel mogelijke combinaties van 

klinische fenomenen (cfr heterogeniteit van DSM-diagnostiek mbt PD’s) → het is niet omdat 

je via categoriaal model dé diagnose BPS kan vaststellen dat je per definitie weet hoe je het 

moet gaan aanpakken, bij elk kind staat ander probleem voorop (woedebuien, meer 

emotioneel…) 

o Heterotypische continuïteit van psychologische eigenschappen: uiting van onderliggende 

kwetsbaarheid verschilt naargelang de ontwikkelingscontext → verschillen van onderliggende 

kwetsbaarheid (tiener van 10 vs 17 uit zich anders) strikte criteria van DSM 

- Aandachtspunten in de beslissingsfase normatief versus niet-normatief gedrag? → hoe kan je nu 

weten of wat de jongere vertoont normaal of abnormaal is? 

o Aanwezigheid van internaliserende én externaliserende symptomen die elkaar versterken → 

BEIDEN SAMEN = teken van ernstig dysfunctioneren 

o Verstoord gevoel van het zelf in die mate dat coherentie afwezig is (sense of self, coherent 

gevoel van ‘wie ben ik?’, wat beteken ik voor anderen? Hoe kijken anderen naar mij?) als dit 

zodanig verstoord is is dat een ‘oranje vlag’ 

o Sterk interpersoonlijk dysfunctioneren = zeer veek conflicten met anderen, ook met peers, 

wisselende vriendschappen (extreem) die tot enorm veel dysfunctioneren leiden, drop-out 

school…  

o Acute symptomen van zelfbeschadiging en risico-gedrag over een langere periode 

o Functie van acute symptomen binnen de specifieke context van de jongere 

→ deze zaken zijn allemaal leidraad die je goed moet bevragen om te zien of het gewoon 

tienerperikelen of echt problematisch is 

→  Zie ook verder: inschatting van ERNST 

IS DIT WEL EEN EERSTELIJNSPROBLEMATIEK? 

 

 

 

 

 

 

 

→ VIA 2 kanalen komen ze binnen in EL 

1. school/CLB 

2. crisisopname/spoedopname uit zkh → taak van zkhpsycholoog om door te verwijzen en EL-traject op 

te starten 
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KLINISCHE STADIËRING BPS (HUTSEBAUT & HESSELS, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ die 2 kanalen situeren via model die klinische van BPS in beeld brengt 

- Jongeren met subklinisch beeld van BPS, nog niet heel erg chronisch → 1elijnswerking is werking waar 

symptomatologie nog niet langer dan een jaar bezig is (duur en ernst duidelijk in beeld brengen) 

- Verschillende stadia beter begrijpen, van minst naar meest ernstig) 

INSTROOM 1E LIJN VANUIT SCHOOLSE CONTEXT: ZELFBESCHADIGING ALS ALARMBEL 

(STADIUM 1) 

- “Betrappen” op zelfbeschadiging binnen schoolse context is meest voorkomende psychosociale 

hulpvraag aan het CLB vanuit leerlingenbegeleiders secundair onderwijs in Vlaanderen → door 

zelfschade worden ze opgepikt in HV  

o (Hulpvragen CLB: vooral psychosociaal en meest voorkomend daarvan is zelfschade) 

- Niet elke tiener die aan zelfbeschadiging doet, heeft een persoonlijkheidsprobleem! 

o Hoge prevalentie tijdens puberteit 

o Tijdelijke emotieregulatie-strategie → functies goed exploreren 

o Functies: 

▪ Regulatie van psychische pijn via lichamelijke: fysieke pijn voelen ter compensatie 

van alles wat ze niet voelen/niet kunnen plaatsen op mentaal vlak 

▪  Willen voelen ter compensatie voor het “niet voelen” 

o Maar: herhaaldelijk voorkomen verhoogt de kans op stijging in ernst van de zelfbeschadiging 

(~’verslavend effect’) en potentiële onderliggende problematiek → om zelfde effect te 

bekomen op spanning te lossen moeten ze het steeds ernstiger gaan doen 

-  
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TRAJECT VANUIT SCHOOLSE CONTEXT 

Fase 1: Verhoogde zorg 

- Overleg tussen leerlingbegeleider, CLB psycholoog, ev directie = consultatieve leerlingbegeleiding 

- Leerling dient geen toestemming te geven 

- Coachende rol naar leerkracht toe → achter schermen leerkracht bijstaan 

Fase 2: Uitbreiding van zorg 

- Directe actie naar leerling toe, toestemming jongere nodig → wel heel direct actie ondernemen maar 

mét toestemming 

- Jongere kan vragen om ouders niet in te lichten → je moet dit respecteren, dan gebeurt het binnen de 

schoolmure 

- Richtlijn: 8 sessies (meestal op school), eventueel diagnostiek naar bredere, onderliggende 

problematiek  

- Indien persisterende problematiek: 

o Doorverwijzing privé psycholoog of GGZ 1e lijn (terugkoppeling naar school blijft tot op heden 

een pijnpunt) als dit op eerste lijn niet lukt dan: 

o Bij escalatie stromen deze jongeren vaak door naar specialistische zorg via spoedopname na 

acting out gedrag 

TRAJECT VANUIT TWEEDE LIJN 

- Instroom jongeren op spoeddiensten van algemene ziekenhuizen in het weekend, ’s nachts, ’s avonds 

laat… hebben veelal te maken met acuut acting-out gedrag: 

o Ernstige zelfbeschadiging 

o Suïcidaal of destructief gedrag 

o Gevolgen van risico-gedrag (binge-drinking, ...) 

o Hevige intoxicatie, dettol drinken… 

→ eerst medisch stabiliseren! Dan komt psycholoog erbij 

- Belang van het inschatten van ERNST VAN DYSFUNCTIONEREN (stadium 1 of 2): ~ dit bepaalt al of niet 

doorstromen naar: 

o Crisisopname 

o Terugstroom psychologische ondersteuning binnen eerste lijn 

o Geen specifieke verdere ondersteuning (accidenteel acting-out gedrag) 

▪ Kinderen die bijkomen en toegeven dat ze gewoon een fout gemaakt hebben, 

weddenschap bingedrinking bvb – vragen of je school mag inlichten om hen gewoon 

wat in de gaten te houden als het nog eens moeilijk zou gaan 

INSCHATTING VAN DE ERNST VAN DE ACTING-OUT PROBLEMATIEK 

Vragenlijsten hebben hier geen zin, gesprekstechnisch aan de slag gaan! 

- Duur van het acting-out gedrag? 

- Frequentie van voorkomen?  

- Onderliggend emotioneel lijden? 

- Komt het lijden voor over situaties en contexten heen? → hoe meer het voorkomt over verschillende 

contexten hoe groter de kans dat het om een kwetsbaarheid gaat 
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- In welke mate past het gedrag binnen de culturele context? → specifieke uitingen van PP, bvb in 

bepaalde culturen is het zeer normaal dat er hevig explosief gereageerd wordt, hysterie bij emotionele 

pijn 

- Draagkracht van het gezin en sociale steun 

- Betekenis van het acting-out gedrag op zich?  

o Reflectie van de jongere over hetgeen gebeurd is? Beseffen ze zelf wat er gebeurd is en 

waarom? 

o Connectie met omgeving? 

o Waarin voelt de jongere zichzelf competent? → wat kan je goed? Wat loopt er goed? Hoe zie 

je jezelf groeien?  

o Welke doelen stelt de jongere voor zichzelf voorop?  

o Hoe coherent is het zelfbeeld van de jongere? → hoe spreekt die over zichzelf in termen van 

identiteit 

o Hoe coherent is het zelfbeeld van de jongere? 

SPECIFIEKE INSCHATTING VAN DE ERNST VAN SUÏCIDALE KLACHTEN 

- Hoe concreet is het plan? “ik vind het jammer dat het niet gelukt is” → signaalfunctie; noodkreet voor 

hulp of is er en orme, expliciete doodswens? 

- Hoe potentieel dodelijk is het plan? 

- In welke mate heeft de jongere toegang tot de middelen die men nodig heeft?  

- Graad van hopeloosheid richting de toekomst? 

- Is er nog iets dat wél goed loopt? 

- Middelenmisbruik? 

- Gezinsfunctioneren en sociale steun? 

→ Laat je niet afschrikken door acute symptomen in eerstelijnsaanmeldingen, maar wees alert en schakel tijdig 

crisisnetwerken in. Indien onbereikbaar is de spoeddienst van een algemeen ziekenhuis het enige kortetermijn-

alternatief. Van daaruit wordt het traject door de ziekenhuispsycholoog gecontinueerd → veel ELP zijn bang om 

traject aan te gaan met jongere die zelfdestructief is door moreel gevoel van verantwoordelijkheid – alert 

blijven + contact met crisisnetwerken 

OVERKOEPELENDE EVIDENCE-BASED INTERVENTIEPRINCIPES 

- Psycho-farmacologische (medische) aanpak werkt niet, behalve bij het bestaan van psychotische 

fenomenen 

- Geen indicatie tot residentiële behandeling, behalve bij acute crisis → opname leidt tot minder goeie 

outcome dan ambulante hulp doordat belang van eigen netwerk te groot is (vrienden, school… 

cruciaal voor ontwikkeling!) → verbinding blijven maken dan ze weg te trekken en op te nemen, 

behalve: 

o Indien suïcidaliteit erg hoog is 

o Indien risico-gedrag erg hoog is 

- Laagdrempelige hulp binnen jeugdvriendelijk kader aangewezen 

- Verbinding met crisisnetwerken 

- Gelimiteerd maar intensief HV traject in de tijd in plaats van eindeloze mogelijkheid tot hulp → beter 

kort en intensief op moment van HV inzetten vanuit eerstelijn dan jaar aan een stuk 1x per maand 

- Transactioneel perspectief: jongere in context: thuis + school 

- Hou steeds de autonomie-ondersteuning in gedachten: je mag als psycholoog de jongere niet dragen 

door de crisis, maar naast hem lopen en leren hoe hij/zij zichzelf door de crisis heen kan leiden. 
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 INTERVENTIES OP EERSTE LIJN 

BELANGRIJKSTE OVERKOEPELENDE COMPONENTEN VAN INTERVENTIES O P EERSTE LIJN MBT 

DEZE PROBLEMATIEK 

 

 

 

 

 

 

 

→ 4 interventies op EL – context betrekken (school, ouders, peers) 

1. PERSPECTIEVEN OP PSYCHO-EDUCATIE 

- Algemene preventie = informatie geven: 

o Groeiend terrein in Nederland, Scandinavië, Canada en de VS (Vlaanderen loopt achter) 

o Sensibilisering op scholen – programma’s, PE, jongeren bewustmaken en stap naar HV leren 

durven zetten 

- Indicated prevention: 

o Potentieel kwetsbare jongeren met brede onderliggende kwetsbaarheden 

- Psycho-educatie als werkzame component binnen effectieve behandelingsproces 

A. PSYCHO-EDUCATIE EN ALGEMENE SENSIBILISERING OP GROEPSNIVEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ BPS – praat erover, huisarts… weg naar hulp vinden. Door lang te wachten en te denken dat het vanzelf zal 

overgaan wordt het steeds erger 
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LAAGDREMPELIGE PSYCHO-EDUCATIE IN DE 21E EEUW OP GROEPSNIVEAU: DE 

KLASCONTEXT ALS COACHEND KLIMAAT 

 

 

 

 

 

 

 

→ Australië: jongeren die zelf BPS hebben ‘gehad’, de acute fase dan, en hier van hersteld zijn → worden 

ingezet in klassen in secundair – coachen hoe je buddy kan zijn voor dat soort mensen 

INDICATED PREVENTION ALS TOEKOMSTPLAN 

- Uitrollen van specifieke psycho-educatie en vroeginterventieprogramma’s voor potentieel kwetsbare 

kinderen (stadium 0) → op stadium 0: potentieel kwetsbare kinderen eruit halen 

- Vanuit dimensioneel perspectief op psychologische eigenschappen (=persoonlijkheidstrekken) die ook 

aanwezig zijn bij gezonde peers 

o Geen pathologische terminologie → niet stigmatiseren maar vertrekken vanuit normale 

terminologie, extreme scores gaan opvolgen 

o Het beschrijven van kwetsbaarheden in termen van concrete trekken is verstaanbaar voor 10-

12-jarigen 

o Algemene trekken kunnen op directe wijze geconnecteerd 

worden met normatieve ontwikkelingstaken 

INDICATED PREVENTION: WAT ZIJN VROEGINDICATOREN IN DE MID KINDERTIJD VANUIT DIT 

NORMATIEF ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF ? 

Gaat over dit soort eigenschappen, hier hoog op scoren als kind – hogere scores BPS in jongvolwassenheid 

- Twijfelt aan zichzelf 

- Is vlug op de tenen getrapt 

- Vliegt vlug uit 

- Wordt vlug kwaad 

- Kan dwarsliggen 

- Staat graag in de belangstelling 

- Vergeet van alles en nog wat 

- Begint veel maar houdt het niet lang vol 

- Geeft vlug op als iets te moeilijk wordt  

- Laat alles rondslingeren 
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VOORDEEL VAN DIT PERSPECTIEF 

- Empirisch ontwikkeld obv 2 Vlaamse longitudinale steekproeven over tijdspanne van 20 jaar 

- Makkelijk observeer – want eigenschappen die ouders zelf hebben gegenereerd om hun kinderen te 

beschrijven 

- Gebaseerd op de taal die ouders gebruiken om hun kinderen te beschrijven (Cfr de HiPIC) 

- Gedeeld genetisch effect met BPS symptomen in jongvolwassenheid → belangrijk argument voor 

validiteit van die eigenschappen als oranje vlag voor pathologie op latere leeftijd (pathologie want ook 

indicator voor andere problemen op latere leeftijd, BPS zou algemene kwetsbaarheid kunnen zijn voor 

pathologie (zie G-factor, P-factor van pathologie toucours) 

- Significante predictieve validiteit 

- Maar: predictieve validiteit is groot, doch a-specifiek (cfr the g-factor) 

→Hypothese: overkoepelende vroegindicatoren voor algemene kwetsbaarheid tot psychopathologie? 

BASISPRINCIPES IN EERSTELIJNSCOMMUNICATIE MET JONGEREN DIE BPS KENMERKEN 

VERTONEN 

- Valideer de ervaring van de jongere 

- Wees voorzichtig met het normaliseren van de emoties en het gedrag in het kader van “normatieve 

turbulentie” → niet te veel normaliseren ‘je bent een tiener, da ’s normaal’ 

- Blijf rustig en niet-veroordelend 

- Communiceer open en eerlijk (zelfschade, direct over durve, spreken) 

- Houd in gedachten dat lastig en manipulatief gedrag veelal voortkomt uit een onveilige hechting → 

ook richting therapeut! Ze zijn er héél goed in om anderen voor hun kar te spannen (niet zo negatief 

als het nu klinkt) maar beseffen dat je meegezogen kan worden in verhaal van jongere, heel vaak 

tégen de ouders! 

- Ga niet te snel over naar acties richting verandering die door de jongere als afwijzing of minimalisering 

kunnen worden ervaren → niet te snel oplossingsgericht denken, vaak veel complexer + te snel acties 

ondernemen – gevoel geven dat het niet zo erg is omdat jij het snel kan oplossen 

- Zorg voor een warme en laagdrempelige omgeving maar trek wel duidelijke grenzen 

B. PSYCHO-EDUCATIE OP INDIVIDUEEL NIVEAU VAN JONGEREN 

- Uitleg van principe van sensitiviteit en reactiviteit op niveau van de jongere in combinatie met 

omgevingservaringen – events benoemen, spierspanning, gedachten? Gebruik v an de grafiek over 

baseline-pieken bij BPQ → hier hebben ze veel aan! inzicht in waarom sneller boos/verdrietig  

- Het belang van omgevingservaringen als etiologische factor valideren zonder veroordelend te zijn naar 

ouders toe → moeilijk om te verontschuldigen 

- Ingaan op de functie van acute symptomen → waarom zorgt dat ervoor dat ik me even beter voel?  

- Normatief verloop acute symptomen situeren → beschrijven (ook aan ouders) dat normatief acute 

symptomen afnemen met ouder worden, doordat zones van impuls- en affectcontrole nog in volle 

rijping zijn 

- Belang van vroege interventie voor zowel de jongere als de ouders duiden → ouders willen soms 

liever nog wat wachten maar belang van vroege interventie benadrukken! (psychi-educatieve 

elementen) 

- De “middle path” metafoor gebruiken als een belangrijk doel om voorop te stellen (zie verder) 

- Communicatie van bestaande wetenschappelijk onderbouwde websites (zelf- exploratie, e-health als 

laagdrempelig kanaal) → meegeven waar ze informatie kunnen vinden rond wat ze ervaren (apps etc) 

→ bevordert zelfexpolraatie 
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INZETTEN OP ZELFZORG 

→ zeer basic! Maar toch belangrijk! In geval van BPS zeer cruciaal! 

1. Cruciaal belang van continuïteit in het schoolgaan en maken van huiswerk (enkel bij acute crisis kan dit 

even on hold worden gezet) 

o Zorgt voor structuur en doelen → weten waarom ze opstaan en ze weten wat ze kunnen 

verwachten 

o Zorgt voor betekenisverlening → anders hele dag in bed, niks nuttig doen 

o Sociaal contact→ ze gaan zich soms gaan afschermen van anderen, dit herinstalleren 

2. Stimuleren van real-life contact met peers en afbouw van digitale vriendschapscultuur 

o Cfr sensitiviteit en reactiviteit zorgt voor grotere kans op negatieve sociale vergelijking en 

daaruit voortvloeiende emotionele arousal → zien dat anderen leuke dingen doen op sociale 

media, komt harder binnen, voelen zich afgewezen, ze horen er niet bij, arousal stijgt enorm 

snel – 1 kleine trigger kan hen helemaal uit balans laten gaan 

o Negatieve sociale vergelijking bemoeilijkt gezonde identiteitsontwikkeling 

3. Slaap! → bijna alle adolescenten slapen veel te weinig 

o Slaapomgeving -gebruik van gsm tot ze in slaap vallen, dit vermijden 

o Slaaproutines – routines die ervoor zorgen dat ze rustig kunnen gaan slapen, BPS moet 10x 

meer prikkels verwerken, nog meer nood aan gezonde slaap 

o Slaapduur 

4. Gezonde voeding en beweging (kan ook als ingang worden gebruikt om verbinding te installeren 

tussen ouders en jongeren) → goed gebruiken op verbinden te installeren tussen ouders en jongeren 

– samen eten, wandelen… 

2. ACHTERLIGGEND KADER VOOR VAARDIGHEIDSTRAINING: DIALECTISCHE 

GEDRAGSTHERAPIE EN MENTALISATION-BASED THERAPIE 

 

 

 

 

 

 

 

GERICHT OP ACCEPTEREN: 

→ 2 soorten therapeutische stromingen, enerzijds dialectische gedragstherapie → gemeenschappelijk kader, 

balans proberen zoeken tussen acceptatie en openstaan voor verandering – hiertussen middle path metafoor 

(gulden middenweg) → ouders en kinderen samenbrengen naar een plek waar ze elkaar kunnen terugvinden 

Aan beide partijen meegeven – mechanisme installeren om tot gouden middenweg te komen, elkaars 

perspectief leren innemen, impact van gedrag op ander leren, gedachten van anderen beter leren definiëren, 

doel van de ander etc 
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VAARDIGHEIDSTRAINING: KIND + CONTEXT 

GERICHT OP VERANDERING: 

- Individuele focus op 

o Conflicthantering via versterken van mentaliserende vaardigheden  

o Emotieregulatie: destructieve strategieën durven benoemen, signalen en triggers leren 

herkennen, adaptieve strategieën aanleren 

o Acten van impulsiviteit leren kaderen binnen emotionele arousal → leren begrijpen dat 

impulsieve act samenhangt met emotionele arousal 

o Crisisvaardigheden: leren verdragen van een crisismoment of tegenslag, zelf-relaxatie 

aanleren 

VAARDIGHEIDSTRAINING: KIND + CONTEXT 

- Gezinsfocus: 

o Verbinding zoeken vanuit zaken die wél goed lopen in het gezin: gedeelde participatie en 

zorg, wederzijdse erkenning van engagement → waarin delen ze zorg, participeren ze samen, 

elkaars engagement erkennen… 

o Installeren van rituelen die verbinding kunnen bevorderen: samen eten! – tieners die veel 

weg willen zijn met vrienden, bvb nog 1x per dag samen een 

o Voeden van ouders in betekenisvol aanwezig zijn (aandacht voor de mentale staat van de 

jongere) → benoemen van ‘ik ben er voor jou’, act van naar boven gaan met lekker 

desserthe/drankje kan heel veel betekenen, vooral op moment van negatieve 

emotietoestand 

o Werken met ouders rond specifieke communicatie: validering – benoeming – wens tot 

wederzijdse verandering in functie van de middenweg te vinden en latten lager leggen → 

middenweg vinden 

o Werken met ouders rond co-regulatie vanuit de insteek rol-modeling = principe waarbij je als 

ouder of betekenisvolle volwassene toont hoe je emoties kan reguleren, voorbeeld 

ZIE OOK 4 STAPPEN UIT HOC OUDER-KIND INTERACTIES 

- Onderkenning ouder (Voeden van ouders: emotionele steunverlening en verbinding stimuleren) 

- Bijstellen van de verwachtingen indien nodig (hierover is er binnen de casus die straks besproken 

wordt nog geen informatie, maar er kan hier wel aandacht voor zijn tijdens het gesprek met de 

ouders) 

- Opvoedingsondersteuning (Psycho-educatie rond sociaal-cognitieve processen tussen ouders en kind 

in de sleutelfase van de adolescentie) 

- Ondersteuning emotieregulatie ouder (patronen van emotieregulatie nagaan binnen het gezin) 
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CO-REGULATIE: HOE? 

→ lichamelijke veiligheid zeer belangrijk basiscomponent, je kan niet tot actieve luisterhouding gaan als er 

geen lichamijke veiligheid is → actief luisteren = ik begrijp jou, ik ben er voor jou. → bewaak je eigen regulatie: 

tonen hoe je lichamelijk kam kan worden → aanvaarden van gevoelens: → temporiseren, tempo van ind 

volgen 

- Kort maar intensief individueel (kind + ouders) en eventueel groepstraject (ambulant!), eventueel 

telefonische opvolging tussendoor 

- Betrekken van individuele, korte dagboekjes (pieken van emoties begrijpen) + rollenspel 

- Buddy-concept op school 

- Overdracht naar schoolcontext ter verzekering van continuïteit en oppikken van signaalgedrag 

- Belang van jeugdvriendelijk kader: laagdrempelig, fysieke context die past bij jongeren (geen 

duploblokken etc), online tools 

TER INFO: CONCRETE PSYCHO-EDUCATIEVE HANDVATEN BINNEN SCHOOLSE CONTEXT BIJ 

ZELFBESCHADIGING 

 

 

 

 

 

CASUÏSTIEK 

Een meisje van 14 wordt door een leerkracht op school in de toiletten gevonden terwijl ze wat bloed van haar 

armen wast. Het scheermesje dat ze hiertoe gebruikte stopt ze vlug weg in haar zak. Het meisje wil niet met de 

leerkracht spreken en loopt naar de speelplaats. De leerkracht is erg geschrokken en spreekt de 

leerlingenbegeleider aan. Deze ll begeleider beslist om een overleg in te plannen met het CLB, aangezien het 
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meisje reeds enkele keren onwettig afwezig was op school, erg veel conflicten heeft met klasgenoten, en 

zichzelf dan niet meer onder controle lijkt te hebben. 

Stel dat jij de CLB-psycholoog bent, hoe zou je dit aanpakken? 

Fase 1: verhoogde zorg 

- Overleg plannen met titularis of leerkracht die dicht bij het meisje staat  

- Coachend optreden richting leerkracht: 

o Psycho-educatie aan leerkracht omtrent functie van zelfverwondend gedrag → schrikken 

hiervan! Uitleggen van functie van zelfverwonding is zeer belangrijk! 

o Belang van vertrouwen winnen én benadrukken dat geheimhouding moet doorbroken 

worden → inzetten op wat er gebeurd is niet geheim houden, maar erover kunnen spreken 

om tot een oplossing te kunne komen 

o Leerkracht bevestigen in rol van leerkracht en vertrouwenspersoon, NIET als hulpverlener → 

die morele verantwoordelijkheid ligt niet bij de leerkracht, de leerkracht is een poort tot 

dialoog uit geheimhouding 

o Dialoog tussen meisje en leerkracht omtrent als basis om het CLB actief in te schakelen gezien 

problemen zich op meerdere terreinen afspelen 

Fase 2: uitbreiding van zorg 

- Gesprek inplannen met het meisje zelf + wat als ze dit niet wilt? (zie hieronder) 

- Ernst van dysfunctioneren inschatten (wat doet ze allemaal?) + eventueel dagboek bijhouden (patroon 

in terugvinden, wanneer komt het voor, welke triggers zijn er in de context etc…) 

- Inzetten op continuïteit van schoolgaan, functie van spijbelen exploreren → wat doet ze als ze 

spijbelt? Mentaal uitgeput en in bed liggen of net risicogedrag tonen? 

- Functie van zelfverwonding nagaan, andere emotieregulatiestrategieën bevragen, functioneren ten 

aanzien van ouders en peers nagaan (mentaliserende vaardigheden) 

- Afgebakend traject met het meisje rond het zoeken naar alternatieve regulatie-strategieën, bronnen 

van steun, aanleren van relaxatie bij hyper-arousal 

 

- Indien meisje toestemt, ook oudergesprekken initiëren 

o Voeden van ouders: emotionele steunverlening en verbinding stimuleren 

o Wat verwachten ouders van hun kind? - eventueel verwachtingen bijstellen 

o Patronen van emotieregulatie binnen het gezin nagaan (rolmodel, wederzijdse beïnvloeding) 

en inzetten op emotie-validerende communicatie 

o Psycho-educatie rond belang van zelfzorg van de jongere, structuur in het dagelijkse leven en 

de groeispurt in sociaal-cognitieve processen tussen ouders en kind in de sleutelfase van de 

adolescentie 

- Indien meisje niet toestemt tot gesprek met ouders: traject enkel met het meisje continueren, 

stimuleren tot stap naar privé-psycholoog indien problemen persisteren 

- Aan privé-psycholoog vragen om terugkoppeling te doen indien meisje dit toestemt, zodat de school 

op de hoogte blijft 

- Indien meisje geen overstap wil maken naar zorgcircuit buiten de school om, dien je als CLB-

psycholoog de grens van zorg constructief maar duidelijk te trekken na ongeveer 8 sessies. Op dat 

moment blijft de CLB-psycholoog wel als klankbord bestaan en potentieel kanaal om verdere zorg uit 

te bouwen 
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HOC 8: EETGERELATEERDE PROBLEMEN: KADER, DETECTIE EN INTERVENTIES IN EL 

+ notities Ines Lammens 

OVERZICHT 

Situering 

1. Nieuwe inzichten over eetgedrag, gewicht en gezonde levensstijl 

2. Invoegen en verkennen van probleemgedrag: INNOVATE 

3. Eerstelijnsbegeleiding bij eetgerelateerde problemen 

4. Info m.b.t. examen 

Syllabus: draaiboek eerstelijnswerk bij eet- en gewichtsproblemen 

Volledig draaiboek: Eetexpert (2021). Draaiboek: Eerstelijnswerk bij eet-en gewichtsproblemen. Brussel: 

Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (verkrijgbaar via Eetexpert.be vzw). 

1. SITUERING 

ENKELE CIJFERS 

Aantal recente cijfers die aantonen hoe belangrijk het is om tijdig de signalen van een eetproblematiek op te 

sporen en aan te pakken: 

- 1 op 5 van de kleuters lopen op een bepaald moment vast in hun eetontwikkeling 

- Ongeveer 15% van de lagere schoolkinderen kampen soms met controleverlies over hun eetgedrag, bij 

adolescenten is dit 25% 

- 1 op 3 lagere schoolkinderen denkt wekelijks aan diëten, 12% maakt zich minstens één keer per week 

zorgen over eten, gewicht en lichaamsvormen 

- 1 op 10 adolescente meisjes ontwikkelt een eetstoornis in België 

→ Belang om vroege symptomen op te sporen, omdat het reeds op jonge leeftijd begint. 

EETGERELATEERDE PROBLEMEN 

- Brede waaier van problemen (niet exclusief ES) 

- Centraal = verstoring van het eetgedrag 

- Kunnen geassocieerd zijn met ondergewicht, overgewicht en obesitas 

o Overgewicht en obesitas zijn geen eetstoornissen volgens de DSM, maar zijn medische 

problemen. Ze kunnen wel het gevolg zijn van een eetprobleem. 

→ Belangrijke gezondheidsproblemen, mogelijke impact op mentale en fysieke gezondheid van kinderen en 

adolescenten (psychosociaal) 

→ Vroegere detectie en interventie = betere prognose 

* Zie ook Modellen in de Ontwikkelingspsychopathologie  
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PROBLEMEN MET ETEN EN GEWICHT: CONTINUÜM  

Eetstrubbeling – eerder een klein moment van wat probleempjes, een hapering. Als ELP kan je eigelijk gans het 

continuüm zorg aanbieden.  

GOEDE ZORG BIJ EETGERELATEERDE PROBLEMEN 

 → WHO: 4 belangrijke principes 

Goede zorg bij eetproblemen is geënt op vier belangrijke principes: 

- Multidisciplinaire aanpak: samenwerking tussen disciplines (samen-zorg)  

- Stepped care: Zo weinig intrusief mogelijk en dichtbij huis, stapsgewijs: hoe ernstiger, hoe meer 

intensiteit (en multidisciplinariteit) 

o Maar met invoegen van steeds meer specialisatie en intensiteit wanneer ernstiger 

- Continuïteit van zorg: Naadloze aansluiting tussen algemene basiszorg - gespecialiseerde zorg en 

tussen disciplines en leeftijdsgroepen 

o Bv. bij overgang van ene levensfase naar andere: scholier naar werkenden, van adolescentie 

naar volwassenheid 

o Bv. bij overgang/doorverwijzing van eerste naar tweede lijn...  

→ Er moet een vlotte overgang zijn tussen de verschillende zorglijnen. 

- Levenslange follow up: chronische aandoeningen → vergen heel lang follow-up 

* Zie ook Assessment Ontwikkelingspsychopathologische processen 

ONDERZOEK EETEXPERT (2010)  

2010: enquête binnen verschillende HV’ers op dat moment naar hun noden/tekorten binnen aanpak naar 

eetgerelateerde problemen. 

- Teams 1e lijn: welke patiënten aanspreken? Welke adviezen geven? Welk behandelplan? Wanneer 

verwijzen? Met wie samenwerken? Hoe blijven samenwerken? = vragen van de teams binnen de EL. 

Dit was nog niet zo goed afgebakend, ook veel vragen met weinig antwoorden. 

- Gespecialiseerde eetstoornis/obesitasteams: niet nodig voor iedereen, beperkte capaciteit  

o Sommigen worden doorverwezen naar de gespecialiseerde zorg, terwijl men eigenlijk ook 

binnen de eerste lijn kon geholpen worden. Om dit en wachtlijsten te voorkomen is het erg 

belangrijk om snel te triëren en te beslissen wie er op de 1e lijn behandeld kan worden en 

wie er nood heeft aan de meer gespecialiseerde zorg.  

- Residentiële teams: te weinig nazorg 

- Beleid: chronische en dure problematiek, meer inzetten op uitbreiding eerstelijnsaanbod en preventie 
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→ betere prognose bij vroege detectie 

→ gespecialiseerde hulp voor degenen die het nodig hebben 

 

PIJLERS VOOR MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN IN EERSTE LIJN 

Binnen Eetexpert werden een aantal pijlers besproken om multidisciplinair te kunnen samenwerken binnen de 

eerste lijn: 

- Collega’s van verschillende disciplines die op basis van gelijkwaardigheid kunnen samenwerken 

o Hoe elkaar vinden? 

- Uitbouwen gemeenschappelijke visie 

o Patiënt = centraal (cliëntgericht) 

o Motivatie belangrijk 

o Focus op gezondheidsbevordering: 

▪ Gewicht geen doel op zich maar wel herstel van eetgedrag, psychosociaal 

welbevinden. 

▪ Bij overgewicht: focus op gezonde leefstijl en lichaamsbeeld levert 

gezondheidsvoordelen op, zelfs wanneer er geen gewichtsverlies bereikt wordt! 

▪ Niet zozeer focus op een gewichtsdoel 

o Zorg op maat: gerichte screening/anamnese voor elke discipline 

- Traject afspreken 

o Detectie, bv. door huisarts 

o Multidisciplinaire screening (huisarts, diëtist, psycholoog)  

o Multidisciplinair overleg(formulier) 

o Feedback aan patiënt door huisarts 

o Vervolg traject o.b.v. ernstinschatting 

- Gebruik van praktijktools: screenings/anamneselijsten ontwikkeld voor elke discipline 

- Model gebruiken voor inschatting ernst: tools voor risico-inschatting in eerste lijn (we hebben theorie 

en bevindingen nodig om te kijken wanneer iemand signalen heeft van een normale ontwikkeling of 

signalen die wijzen op de ontwikkeling van verstoord gedrag) 

o Uitgangspunt = brede inschatting bio-psycho-sociaal functioneren 

o Risicofactoren/comorbiditeiten op vlak van lichamelijk functioneren, psychologische 

symptomen, sociale implicaties en de weerslag op het welbevinden 

o Hogere score gaat gepaard met intensievere multidisciplinaire samenwerking 

→ focus op ‘vasthouden’, niet op ‘doorschuiven’ 

Ook al gaan we doorverwijzen, dat wil niet zeggen dat je een P gaat loslaten. Eerder aanklampend werken. 

- Gebruik draaiboeken per disciplines: 

o Draaiboeken voor huisartsen, diëtisten, CGG, CLB, bewegingsdeskundigen...  

o Tools: bv. fiches rond niet-stigmatiserende communicatie met cliënten 

o Online verwijshulp → zoeken op regio/expertise, kijken welke diëtiste zich in regio X 

geregistreerd heeft bij eetexpert 

- Efficiënt multidisciplinair overleg: wie leidt, wie nodigt uit, bundeling bespreking cases...  

- Uitwisselen van info, leren van elkaar: samen intervisie, vorming en coaching team 
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ROL EERSTELIJNSHULPVERLENERS 

4 belangrijke rollen: 

- Informeren en versterken rond eetgedrag, gewicht en uiterlijk. Bv psycho-educatie aan jongere en aan 

zijn context 

- Triëren en ernst inschatten van eet/gewichtsvragen, indien doorverwijzen 

- Motiveren voor herstel & begeleiden in eerste lijn 

! Maar ook: Aanvullen van gespecialiseerde zorg (dus ook op rechterkant vh continuüm): 

- Opvang bij behandelingspauzes  

- Nazorg (= na opname) 

- Crisiszorg (= periode van de wachtlijsten overbruggen) 

→ uitgebreider draaiboek via eetexpert.be 

MATCHED-CARE ZORGPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ eerste 2 stappen (kan samen met HA) = essentie binnen EL-werk. 2e stap is ambulante hulp bij 

gespecialiseerde teams. Dus bij de eerste twee treden is het belang van ernstinschatting en het belang van 

continuïteit van zorg. Over de verschillende stappen heen moeten we voldoende communiceren. Stap 3 

gebeurt via een psychiatrische opname en de laatste stap is bij desdanige medische gevolgen van de ES dat er 

een medische opname nodig is. 

- Belang van ernstinschatting 

- Continuïteit van zorg – communicatie en overdracht 

- Divers zorgaanbod in een eerste ljn gaande van preventie tot zorg 
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ZORGTRAJECT BINNEN EERSTE TWEE TREDEN 

- Ernstinschatting – heel belangrijk voor ELP 

- Ondersteuning 

- Behandeling multidisciplinair (= voorkeur) 

- Na fase 5 kan er nog steeds naar een gespecialiseerde dienst overgegaan worden, stappen verlopen 

soms toch anders 

Binnen de eerste twee stappen is er een specifieker stappenplan ontwikkeld met verschillende fasen die je kan 

doorlopen. Bij de eerste fase kan de vraag gesteld worden of er sprake is van een eetstrubbeling. Als dat zo is, 

dan is er verder onderzoek nodig. Is het al zo ernstig dat er moet doorverwezen worden naar een huisarts of 

naar andere disciplines? Als dergelijke signalen niet aanwezig zijn, dan kan je in de eerste lijn bijvoorbeeld 

psycho-educatie opstarten over gezonde/normale eetontwikkeling. Ernstinschatting, ondersteuning en 

behandeling: multidisciplinair = voorkeur!  

Opmerking: het wil zeker niet zeggen dat iedereen na fase 5 stopt. Het kan zijn dat er toch heel wat problemen 

zijn die toch weer in de gespecialiseerde dienst moeten aangepakt worden en waarbij men dus overgaat naar 

gespecialiseerde zorg en dus fase 6. 
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2. NIEUWE INZICHTEN 

Nieuwe inzichten m.b.t. eetgedrag: 

- ‘leren’ eten als een te leren vaardigheid 

- Cf. andere vaardigheden leren zoals slapen, spelen... → je moet dit leren van je ouders, smaken leren 

etc. = vaardigheidsleren 

- 4 G’s: 4 eetcompetenties/eetvaardigheden (structuur/houvast a.d.h.v. 4 

eetcompetenties) 

o Geregeld: plannen en organiseren van maaltijden = structuur 

o Gezellig: plezier van eten, attitude (emotionele component) 

o Gevarieerd: variatie in voedingspatroon, acceptatie 

o Genoeg: wat heeft lichaam nodig (honger & verzadiging) = niet 

te veel/te weinig, regulatie van eten, gevoelens van 

honger/verzadiging goed leren kennen  

→ Gezond eetgedrag = alle 4 aanwezig? Zijn ze in balans?  

→ Indien onevenwicht tussen deze 4 = hapering in eetgedrag  

= wanneer men 1 G niet heeft, spreekt men over disbalans en kan men ook 

spreken van een strubbeling 

Casussen: 

Jorre eet zeer eenzijdig. Zaken die hij nog nooit gegeten heeft durft hij niet te proeven. → GEVARIEERD 

Lise voelt ze zich soms enorm schuldig over wat ze gegeten heeft. → GEZELLIG (te grote emotionele 

beladenheid) 

Marieke heeft zichzelf enkele dieetregels opgelegd waarbij ze maximaal 1000 calorieën per dag eet. Wanneer 

ze toch honger krijgt, drinkt ze water. Ze probeert zo weinig mogelijk tussendoortjes te eten. → GENOEG & 

GEREGELD 

Nieuwe inzichten m.b.t. gewicht: 

- Obesitas is complexer dan enkel een disbalans tussen te veel energieopname en te weinig 

energieverbruik 

- Rol van genetische, hormonale, psychologische en contextfactoren (multifactorieel bepaald) 

→ Hoe ‘maakbaar’ is ons gewicht dan?  

- Gewicht verliezen 

o Gewicht veranderen is niet enkel inname verminderen/verbruik verhogen – gewicht verliezen 

is niet altijd de beste oplossing! Zeker niet bij jongeren die nog volop in groei zijn. 

Gezondheidsverbetering is een veel duurzamere en betere oplossing 

o Wordt vaak tegengewerkt op fysiologisch, sociaal en psychologisch vlak (bv. effect van te 

streng lijnen, stigmatisering...)  

→ Nood aan focusverschuiving: gezondheidsverbetering via implementeren van gezonde 

levensstijl 
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Nieuwe inzichten m.b.t. gezonde leefstijl: 

- Is meer dan enkel gezond eten en meer bewegen 

- Omvat ALLES: 

o Afwisselend eten: aandacht voor de 4 eetcompetenties 

o Leuk bewegen: lang stilzitten onderbreken, verbruik, bewegen moet leuk zijn 

o Lief zijn voor jezelf en je lichaam: inzetten op kwaliteiten, focus op wat je doet i.p.v. hoe je 

eruit ziet/cijfer op weegschaal, focus op wat goed gaat 

o Emoties hanteren: tips rond emotieregulatie 

o Slapen: fundament van gezonde leefstijl, kan oorzaak zijn van gewichtsstijging 

 

3. INVOEGEN EN VERKENNEN VAN PROBLEEMGEDRAG: INNOVATE  

Innovatie: een stappenplan van zaken waar we aan moeten denken bij de eerste verkenning van een mogelijke 

strubbeling van een eetproblematiek. We zitten hier binnen de eerste trede van het traject (fase 1). 

EERSTE AANPAK 

- Valkuilen: soms beperkt probleembesef, ziekte-inzicht, schaamte 

o Schaamte zowel bij te veel als bij te weinig eten. Vaak gebrekkig ziekte-inzicht.  

- Verhoogde aandacht nodig bij eerstelijnswerker: 

o Bij eetstoornisgerelateerde klachten en signalen (zie volgende kopje) 

o Bij bepaalde risicogroepen: 

▪ Jonge vrouwen (15-25 jaar)  

▪ Modellen en balletwereld 

▪ Topsporters 

▪ Eetstoornissen bij moeders  

▪ KOPP-kinderen 

▪ Diabetes type 1 

▪ Niet iedereen binnen de risicogroep ontwikkelt een ES, maar verhoogde aandacht is 

toch nodig 

MOGELIJKE KLACHTEN/SIGNALEN 

Rechtstreekse klachten Onrechtstreekse klachten 

Klachten rond gewicht/groei: Vage klachten, o.a.: 

- Te klein/te groot 
- Te dik/te dun 

- Maagdarmklachten 
- Gynaecologische problemen  
- - Moeheid 
- Hoofdpijn 
- Duizeligheid 

Klachten rond voeding en eetgedrag (vaak vanuit de 
omgeving): 

Gedragsmatige of psychologische problemen 
(verstoord welbevinden): 

- Te veel/te weinig 
- Te frequent 
- Te selectief 
- Te snel/te langzaam 

- Problemen op school/werk 
- Moeilijkheden bij sportprestaties 
- Depressieve stemming 
- Concentratieproblemen 
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EERSTE AANPAK VOOR DE EERSTELIJNSMEDEWERKER = INNOVATE 

➢ Invoegen 

➢ Niet stigmatiseren 

➢ Negotiëren 

➢ Onderzoeken 

➢ Verduidelijken 

➢ Actie bepalen 

➢ Timen en plannen 

➢ Evalueren 

INVOEGEN 

= binnen eerste contact authenticiteit te gaan tonen maar ook al wat oplossingsgericht te gaan denken, patiënt 

als iemand met sterktes/talenten loschakelen van iemand met een eetprobleem (niet dezelfde persoon als de 

eetstoornis, valt er niet mee samen) 

- Bij vermoeden van hapering in het eetgedrag  

- Hoe? 

o Individu ≠ eet-/gewichtsprobleem 

o Contact maken met de persoon, niet met het probleem 

o Moeilijkheden waar iemand mee worstelt = leerkansen 

o Persoon is expert in eigen leven, hoe is men vroeger tot oplossingen gekomen, waar loopt het 

wel goed? 

NIET STIGMATISEREN 

- Kiezen voor niet stigmatiserende taal en aanpak = belangrijk! 

o Vaak vooroordelen over mensen die mager/zwaar zijn 

→ Grote impact op persoon én barrière voor behandeling 

o Vooroordelen ook bij hulpverleners, vaak onbedoeld, hier bewust van zijn! → bvb in 

wachtkamer als er stoelen zijn die aangepast zijn aan mensen met overgewicht, hier al 

rekening mee houden! Omgekeerd, jongeren die veel bezig zijn met media/modellen etc → 

in uw wachtzaal geen van die boekjes hierover leggen 

- Tips: zie ook syllabus p.15 

o “person-first language” gebruiken → Bv niet ‘obese jongere’, maar ‘jongere met obesitas’ 

o Focus op gezonde levensstijl via ALLES 

o Kritisch kijken naar slankheidsideaal en dieethypes 

o Positieve boodschappen geven rond rolmodellen ‘met een maatje meer’  

o … 

  

- Angst 
- Gepest worden 
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NEGOTIËREN 

- Samen verkennen van initiële hulpvraag 

- Eerst focus op functioneren in het algemeen, nadien op deelthema’s van het eetdomein zoals voeding, 

eetgedrag en gewicht 

- Hoe motiveren om gedrag/gewoontes te veranderen? 

o Zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 1985; 2000) 

▪ Autonomie, competentie en verbondenheid bevorderen 

o Motivationele gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2014) (niet binnen 

alle doelen tegelijk werken, motivatie voorop!) 

o Veranderingscirkel (Prochaska & Diclemente, 1982): 6 fasen 

(theoretische modellen, eentje kiezen waar je meest bij aansluit) 

ONDERZOEKEN 

- Doel: zicht krijgen op impact van eetgedrag en gewicht → is invoegen van 

medische en meer gespecialiseerde hulp nodig? 

- Hoe? Samen met cliënt (en context) 

- Wat bevragen: 

o Gewichtsevolutie? O.a. grote afname/toename op korte tijd? Kijken naar groeicurve! (dus 

niet enkel focus op huidig gewicht en lengte)  

Opmerking: bij jongeren/kinderen geen BMI gaan berekenen!! 

o Lichamelijke signalen? Indien aanwezig, doorverwijzen naar arts (bv bij extreme 

vermoeidheid, bleekjes zien) 

o Leefstijl? Bevragen via ‘ALLES’ en checken signalen verstoord eetgedrag/eetstoornis. Op 

welke manier valt de levensstijl van de persoon al dan niet binnen de algemeen gezonde 

levensstijl: ALLES 

 

→ Bevragen ALLES (zie ook p.24): 

- A: wordt er op regelmatige tijdstippen gegeten? Voelt men wanneer men honger heeft? Vindt men 

het makkelijk om nieuwe voeding te proberen? Geeft eten spanning? ... → 4 G’s 

- L: dagelijks beweeggedrag en sedentair gedrag? Functie van beweeggedrag (om te vermageren of om 

bij een vriendin in een team te zitten?)? Barrières om te bewegen? ...  

- L: lief zijn voor jezelf. Hoe kijkt men naar zichzelf? Wat zijn positieve/negatieve eigenschappen van 

zichzelf? In welke mate wordt iemands zelfbeeld bepaald door cijfer op de weegschaal? Welke 

aspecten geven zelfbeeld vorm? 

- E: hoe gaat men om met moeilijke gevoelens? Hoe reageert men bij stress? Wie kan men in 

vertrouwen nemen als men het moeilijk heeft? Variatie in emotieregulatiestrategieën? 

- S: slaapritueel? Verloop van slapen? Klachten in verband met slapen 
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Zijn er signalen voor verstoord eetgedrag/eetstoornis merkbaar? 

- ECOG expertengroep: 5 thema’s voor opmerken verstoord eetgedrag in eerstelijn (< jongeren met 

overgewicht):  

(1) LOC? → loss of control: sprake van controleverlies over eten 

(2) Lijngedrag? → dieetregels, consistent maaltijden overslaan 

(3) Emotioneel eten? Eetstijl die aansluit bij eetcompetentie ‘Gezellig’  

(4) Extern eten? → geprikkeld worden door externe factoren, bv bakker niet kunnen passeren zonder iets 

te kopen 

(5) Context? → hoe gaat de context om met eten? 

- Checklist signalen van beginnende eetstoornis: Eetexpert  

- Screeningslijsten: 

o Specifiek voor eerstelijn (vanaf 12 jaar): SCOFF en ESP  

o Algemeen (zie ook les AOPP): ChEDE-Q, NVE en EDI 

BEVRAGEN 

- Context: zicht krijgen op verschillende domeinen van functioneren bv thuissituatie, gezin, school, 

hobby’s... 

- Psychisch functioneren bv neerslachtigheid? Dwangmatig gedrag? Trauma?... → ruimer kijken, 

eventueel comorbiditeit  

VERDUIDELIJKEN 

- Stilstaan bij cliënt: hoe kijkt men naar zijn/haar probleem?  

- Welke ideeën, bezorgdheden en verwachtingen heeft men? Ook vanuit de omgeving 

- Welk info is nodig? 

→ verduidelijken wat je doet en waarom 

→ aftoetsen of er interesse is in nieuwe inzichten m.b.t. eten en gewicht 

Interesse in nieuwe inzichten ≠ gemotiveerd tot gedragsverandering 

- Verschil gezond en normaal gewicht 

- Mythes rond lijnen → cognities zoals “Ik heb nu toch al iets ongezond gegeten, kan nu evengoed 

opgeven voor vandaag/deze week/…” ontkrachten via psycho-educatie 

- Ontwikkeling van eetgedrag  

- Eetcompetenties 

ACTIE BEPALEN 

- Op basis van de verzamelde info: eerste inschatting en actiebepaling 

VRAAG: kunnen we een eerstelijnsbegeleiding opstarten of zijn er signalen voor verwijzing naar de 

huisarts voor verdere ernstinschatting? 

- Verwijzing naar huisarts indien minstens 1 rode vlag of twee oranje vlaggen (zie ook volledige tabel 2 

p. 30) 

o Oranje: bv beperkte verandering in gewicht, selectief eten, overdreven bezig zijn met 

voeding, rigide beweegschema, veel focus op 1 domein van zelfbeeld, weinig variatie in 

coping, conflict aan tafel rond eten, beperkt steunend netwerk, 

perfectionisme/impulscontrole met beperkte impact, lichte angst-/stemmingsproblemen 
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o Rood: bv sterk over- en ondergewicht, grote schommelingen in gewicht, purgeergedrag, 

controleverlies, beweging op ongepaste tijdstippen, impact van negatief lichaamsbeeld op 

algemeen functioneren, slaapproblemen, automutilatie, beperkte draagkracht context 

(ondersteunende omgeving is nodig voor gedragsverandering!), zware gezinsconflicten, 

psychische comorbiditeiten 

- Twijfel? Kijken naar balans tussen beschermende en risicofactoren 

 

TIMEN EN PLANNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een schema waarbij je na de actiebepaling ofwel via het blauwe traject eerstelijnsbegeleiding gaat opstarten 

ofwel via het oranje traject waarbij je beslist hebt tijdens de actiefase om door te verwijzen of minimaal samen 

te werken met een andere discipline. Men gaat bij beide trajecten kijken naar de motivatie. Indien er helemaal 

geen motivatie beginnen werken met de context. Vandaar uit een aantal dingen proberen teweeg te brengen 

met de hoop dat de cliënt op een bepaald moment toch gemotiveerd geraakt.  

- Wat wil de cliënt zelf? Wat denkt men dat nodig is? 

- Jouw eigen zorginschatting: wat zijn volgens mij wenselijke stappen? 

 

→ Doorverwijzing: enkele tips 

o Nagaan hoe een cliënt staat t.o.v. doorverwijzing (cf. motivatie tot verandering?) 

Soms heb je bijvoorbeeld jongeren die geen goede band hebben met de huisarts. Dan kan het beter zijn om 

door te verwijzen naar een andere anders. Kijk hoe jongeren hier tegenover staan en laat hen mee beslissen. 

Autonomie is erg belangrijk! 

o Nuttige stappen: 

▪ Doorverwijzing op de agenda zetten 

▪ Feedback en info geven 

▪ Bezorgdheid uiten 

▪ Keuzemogelijkheden voorzien (~ autonomie) bv binnen multidisciplinaire 

samenwerken, bv met HA samenwerken, maar sommige hebben geen goeie band 

met hun HA wat voor weerstand kan zorgen bv naar andere arts doorverwijzen  

▪ Tussenstappen concretiseren: doelen concretiseren, aanklampend werken, 

overbruggingszorg voorzien, connectie houden met gezonde stuk van de cliënt 
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EVALUEREN 

- Tijdig traject evalueren 

o Zijn vooropgestelde doelen bereikt? (leefstijlaanpassing is belangrijker dan 

gewichtsverandering!) 

o Houding van de cliënt t.o.v. proces en doelen? 

o Dringende haast nodig? 

o Tevredenheid cliënt? 

- Bij onvoldoende resultaat: bijsturen 

o Hindernissen verkennen 

o Doelen herformuleren? Nieuwe doelen? Stapje terug?  

o Weerstand? 

o Motivatie? 

o Te weinig impact: opschalen intensiteit zorg (aanklampend werken) 

EERSTELIJNSBEGELEIDING BIJ EETGERELATEERDE PROBLEMEN 

→ FASE 5: inschatting dat er in EL verder gewerkt kan worden 

MOGELIJKE INGREDIËNTEN 

- Psycho-educatie 

- Werken aan gezonde leefstijl: ALLES 

- Versterken van beschermende factoren 

- Verminderen van de impact van risicofactoren 

Aandachtspunten: 

1. Focus: welk probleem aanpakken binnen dit eerstelijnstraject 

2. Ook kijken naar wat goed loopt, wat men al geprobeerd heeft 

3. Concrete en realistische doelen vooropstellen (die op LT kunnen worden volgehouden) 

4. Werken aan leefstijlverandering vraagt tijd: kleine stappen 

 

PSYCHO-EDUCATIE 

- Bijvoorbeeld: mythes rond eten en gewicht (zie syllabus) 

“Mensen met obesitas moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk gewicht verliezen”, “Obesitas los je op met 

voldoende wilskracht, minder eten en meer bewegen” 

→ Kunnen eerstelijnsbegeleiding in weg staan  

→ Moeten weerlegd worden 

- Hoe? 

o Ontlok nieuwsgierigheid: vragen stellen (bv wil je meer weten rond gevolgen van 

crashdiëten?) (ondanks gebrek aan motivatie om te veranderen bvb) 

o Geef: geef info over de mythe van lijnen & terugkoppelen  

o Ontlok: wat denk je als je dit zo hoort? Wat betekent dit voor jou? Herken je dit? 
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→ specifieke tools hierrond 

- Voor ouders en jongere 

- Wat zijn belangrijke doelen/momenten 

binnen die levensfase, hoe men omgaat met 

eten/gewicht/lichaamsvormen…? Gekoppeld aan 

levensfases, niet aan leeftijden 

- Heel normaal binnen kleuterleeftijd om 

opeens bang te zijn van nieuwe voeding = 

(voedsel)neofobie 

 

 

 

Fiche waarbij doorheen de ontwikkeling (zuigeling 

tot jongeren) belangrijke doelen, mijlpalen en 

levensfasen worden omschreven omtrent eten en 

lichaamsvormen. Zowel voor ouders als voor het 

kind. 

 

 

 

 

WERKEN AAN GEZONDE LEEFSTIJL: ALLES  

A 

Versterken van eetcompetenties: 

- Geregeld (Structuur): 

o Weekmenu opstellen of dagboek invullen 

o Informeren via voedingsdriehoek 

o Doorverwijzen diëtist 

o Oefenen op maken boodschappenlijstjes 

- Gezellig (Attitude): 

o Gezellige maaltijdmomenten installeren 

o Genieten van eten en leren bewust eten 

o Psycho-educatie rond gevolgen van diëten 

o Loslaten van labelen van voedsel als goed/slecht → geeft een emotionele component aan 

eten 

- Gevarieerd (Variatie): 

o Dagelijks variëren: elke laag van voedingsdriehoek integreren  
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o Experimenteren met voeding in kleine stapjes, leren proeven 

o Accepteren dat niet alles lekker moet zijn 

o Experimenteren met smaak en kleur 

o Contact met nieuwe ingrediënten via maaltijdboxen en “Iedereen gaat proeven” 

- Genoeg (Regulatie): 

o Aandacht voor (verschillende aspecten van) eten tijdens maaltijd 

o Signalen voor honger en verzadiging herkennen 

o Fysieke versus emotionele/omgevingshonger onderscheiden 

 

Twee voorbeelden van materiaal dat ontwikkeld is door het Vlaams Instituut voor 

Gezond Leven. Een spel om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met 

verschillende smaken en texturen van voeding. De kinderen leren in kleine stapjes 

om van nieuw onbekende voeding te proeven. 

Graduele exposure: stappenplan 

1. Ernaar kijken van veraf 

2. Ernaar kijken van dichtbij 

3. Voelen met één vinger 

4. Voelen met de hand 

5. Vastnemen 

6. Ruiken 

7. Een kusje geven 

8. Likken 

9. Erin bijten 

10. Proeven met uitspugen in servetje  

11. Proeven en 5 tellen in mond houden  

12. [Proeven met kauwen en doorslikken] 

 

 

L (1) 

- Doelen op vlak van beweging afhankelijk van situatie cliënt 

- Wat is functie van bewegen? 

o Plezier? Sociale contacten? Uitdaging? → blijven aanmoedigen 

o Lichaam/gewicht veranderen? Niet aanmoedigen, maar inzetten op 

lichaamstevredenheid! 

- “Elke stap telt” dus ook hier geen grootse veranderingen nodig of verwachten, 

beter kleine dagdagelijkse veranderingen 

- Psycho-educatie: bewegingsdriehoek 

- Doorverwijzing: bewegingscoach 

 

L (2) 

- Werken naar een gezonde zelfwaardering: duidelijk zicht hebben op sterktes en accepteren van 

zwaktes 

- Streven naar evenwichtig en positief lichaamsbeeld: 

o Doel = waarderende, aanvaardende en respectvolle attitude tegenover eigen lichaam 

o Verschillende dimensies: 

▪ Uiterlijk: hoe zie ik eruit? Mooie lach, leuk haar, toffe kledij, ... 

▪ Gezondheid: hoe fit voel ik me? Heb ik genoeg energie? 
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▪ Bewustzijn: welke signalen krijg ik van mijn lichaam? Voldaan zijn na maaltijd, 

slaperig zijn ‘s avonds, emoties opmerken, ... 

▪ Functie: wat kan ik doen met mijn lichaam? Dansen, wandelen, ... 

▪ Plezier: waarvan geniet ik? Frisse douche, knuffel, ... 

▪ Diversiteit: hoe verschillen mensen op vlak van hun lichaam? 

o Stilstaan bij krachten, talenten en domeinen van goed functioneren 

o Welke domeinen van zelfwaardering waren vroeger aanwezig? Cf. zelfbeeldcirkel 

o Uitbouwen van een waardesysteem: op welke waarden wil men inzetten? 

▪ Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

o Uitdagen en relativeren schoonheidsideaal 

E 

- Emoties zijn niet slecht of goed, hebben allemaal een functie 

- Leren accepteren en verdragen van emoties 

- Werken aan betere emotieregulatie: 

o Wat zijn mogelijke adaptieve strategieën? (bv sociale steun, problem solving...) 

▪ Eerder werken op het versterken van beschermende factoren dan op het 

verminderen van risicofactoren want daar hebben we vaak minder invloed op 

o Welke verstoorde cognities zijn er omtrent het hebben van emoties? 

o Bespreken van oorzaken en gevolgen van stress bv over emotioneel eten 

S 

- Individuele verschillen in slaapbehoefte 

- Afhankelijk van leeftijd (kinderen versus adolescenten) 

Inzicht hebben in de zaken die het 

slaappatroon in stand houden kan al 

een eerste stap zijn in het bekomen 

van verandering hierin.  

 

 

 

 

VERSTERKEN VAN BESCHERMENDE FACTOREN 

MEDIAWEERBAARHEID 

Het is heel moeilijk voor kwetsbare jongeren om los te komen van die media invloeden, dus enkel informatie 

geven is niet voldoende! De jongere moet ook getraind worden om weerbaarder te zijn voor al de media 

invloeden. 

- Psycho-educatie rond digitale beeldvorming. Bv Dove: Evolution Of A Model – YouTube 

- Maar: psycho-educatie alleen is onvoldoende! 

- Wat ook? Jongeren actief en interactief hierrond laten werken, ze weerbaar maken 
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o Discussie over succesvolle rolmodellen die niet voldoen aan bepaald schoonheidsideaal 

o Kritisch reflecteren over slankheidsideaal, oneigelijke mediapraktijken, gebruik sociale 

netwerksites → creëren van cognitieve dissonantie 

SOCIALE STEUN 

- Positieve relaties met anderen = protectief 

- Gezonde modelfunctie van anderen op vlak van lichaamswaardering = protectief  

- Doel: 

o Sociaal netwerk vergroten 

o Vermeerderen van positieve contacten 

o Psycho-educatie van zorgfiguren rond schoonheidsideaal, eten, gewicht (zie volgende slide) 

o Welke houding hebben mensen rondom cliënt t.a.v. hun lichaam? Wat is hier goed aan? Wat 

zou men willen overnemen? (als hulpverlener ook zelf een gezonde houden t.a.v. deze zaken 

modelleren) 

BETREKKEN VAN DE CONTEXT 

- Regel van gedeelde verantwoordelijkheid = “de gouden eetregel”  

o Waar? Aan tafel 

o Wanneer? 3 maaltijden + 2/3 tussendoortjes 

o Wat? Richtlijnen voedingsdriehoek 

o Hoeveel? Vertrouwen op regulatie kind → beslissing door kind (maar ouder kiest wat indien 

kind nog een schep wilt) 

- Ouders als model: tips 

 

 

 

 

 

 

- Media “wiseness”: 

o Psycho-educatie: (zie ook: www/mediawijs.be)  

▪ Onderzoek MediaNest (2021) 

▪ OnderzoekApestaartjaren(2020) 

▪ Veelvoorkomende vragen van ouders 

o Tips: kinderen opvoeden in digitale wereld 

   

 

 

 

→ Beslissing door ouders 
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- Omgaan met opmerkingen van anderen over uiterlijk en gewicht 

o Vaak zeer confronterend voor kinderen/jongeren 

o Hoe als ouder op een positieve manier naar je kind reageren? 

- Tips voor ouders 

o Kind hoeft niet te antwoorden op vragen over uiterlijk of gewicht 

o Aangeven dat hoewel deze opmerkingen ingebakken zijn in onze cultuur, ze niet gepast zijn 

o Zelf goed voorbeeld geven: niet verwijzen naar/commentaren geven op anderen (familie, 

vrienden, vreemden) o.b.v. hun uiterlijk, kledingmaat, gewicht.... 

o Aandacht verleggen naar andere thema’s (hobby’s, vrienden, leuke activiteiten...) 

VERMINDEREN IMPACT VAN RISICOFACTOREN 

- Belang van er goed uit te zien in onze maatschappij → heeft invloed op de cliënten, maar ook op 

hulpverlener 

- Gevaar: ongewild dit idee aan te moedigen en te bekrachtigen  

- Tips: 

o Opletten voor stigmatisatie in eigen communicatie  

o Lichaamsvorm/gewicht niet gebruiken als motivator voor gedragsverandering (bv ‘mooier 

lichaam’ als motivator om meer te bewegen) 

o Niet bevestigend antwoorden als iemand klaagt over lichaamsvormen 

o Niet diëten adviseren maar wel gezonde leefstijl 
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EXAMENINFO 

Leerstof: 

- Slides: hoorcolleges + werkcolleges 

Over de inhoud van de werkcolleges worden geen rechtstreekse vragen gesteld, maar de inhoud van 

de werkcolleges kan wel gebruikt worden bij de casus. 

- Syllabus: De syllabus bevat belangrijke achtergrondinformatie waarvan we verwachten dat deze 

grondig wordt gelezen. Deze inhouden moeten echter niet letterlijk gereproduceerd kunnen worden. 

Met een link naar het examen wil dit zeggen dat er inzichtsvragen en/of toepassingsvragen kunnen 

gesteld worden op basis van deze inhouden maar dat er geen letterlijke reproductievragen uit zullen 

voorkomen. 

- Evaluatievorm: open vragen (gesloten boek!) 

- Selecteer geen hoorcolleges die je wel of niet studeert, het examen beslaat vrijwel de hele cursus 

- Probeer linken te leggen tussen hoorcolleges 

- Beschouw de inhoud van de werkcolleges als overkoepelende methodieken voor de verschillende 

inhoudelijke thema’s die aan bod kwamen 

- Vertrek van de slides en neem er de syllabus in tweede instantie bij 

- Tracht je voor te bereiden op drie manieren: 

o Conceptuele vragen: bekijk grondig de etiologische modellen, kaders of wetenschappelijke 

gegevens die je over de thema’s kreeg 

o Toegepaste vragen/casuïstiek: vertrek van voorbeeldcasussen en probeer voor jezelf eens 

een ruw plan uit te werken van aanmelding tot interventie 

o Opinie-vragen: Reflecteer bij de voorbereiding ook al eens kritisch over de inhouden die aan 

bod zijn gekomen. Op die manier heb je al een basis om opinie-vragen op te lossen. 

- Enkele voorbeeldvragen op Ufora 
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