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Les 1 

Inleiding:  

• Wat bedoelen we met kortdurende interventies en bemiddeling? 

• In welke context kunnen we de eerstelijnspsycholoog die kortdurend intervenieert of bemiddelt 

situeren? 

• Recente ontwikkelingen in theorie, onderzoek, praktijk en beleid 

Casus Mia 

Mia 43 jaar, kleuterjuf, meldt zich aan in wijkgezondheidscentrum met vage lichamelijke klachten.   

Bij doorvragen door de arts blijken dit vooral stressgerelateerde klachtenregeling zijn: hoofdpijn, spierpijn, 

doorslaapproblemen, concentratiemoeilijkheden en lastige combinatie gezin en werk. De arts verwijst naar de 

eerstelijnspsycholoog die in het wijkgezondheidscentrum werkt. In het gesprek met de eerstelijnspsycholoog 

geeft Mia aan dat ze een 5-tal geleden al eens een moeilijke tijd doormaakte en een tijdje gestopt is met 

werken omwille van de moeilijke combinatie met de 3 kinderen. 

De kinderen zijn op dit moment Milan 6, Wout 8 en Ella 11 jaar. Ze wil het echt heel goed doen: als mama en 

als leerkracht. Dat was een moeilijke periode aangezien ze het gevoel had dat haar man, Bob, momenteel 45 

jaar, zelfstandig schrijnwerker, niet met haar klachten om kom en zich alsmaar meer terugtrok. In die periode 

bleef hij vaak langer op het werk en ging hij meer en meer met vrienden op café.  Ze hadden toen vaak ruzie 

over zijn toenemend drankgebruik. 

De stress is nu helemaal terug.  De combinatie gezin en werk is lastig.  Mia heeft klachten.  Ze vreest dat Bob 

zich weer terugtrekt.  De ruzies intensifiëren en ze heeft het gevoel dat ze beter uit elkaar gaan nu de situatie 

nog redelijk is want ze voorspelt meer en meer ruzies.  Ze heeft gelezen dat ruzies erger zijn voor kinderen dan 

een scheiding en ze wil dat het gezin tot rust komt en overweegt daarom een scheiding.  Ze is erg emotioneel 

terwijl ze dit vertelt.  Ze slapen al 5 jaar apart.  Anderzijds wil ze ook echt niet uitvallen op school aangezien er 

een leerkrachtentekort is en ze haar job graag doet.  Ze is wat moedeloos geworden wat betreft haar relatie.  

Ze wil het zo goed doen, maar het lijkt niet lukken. 

Mogelijkheden om met deze casus om te gaan op de eerste lijn: 

1. Kortdurende interventie met Mia 

2. Kortdurende interventie met Mia en Bob samen of in wisselende combinaties samen en apart 

3. Bemiddeling met Mia en Bob: 

o  enkel kijken naar interactie tussen mensen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze het 

beiden zo goed mogelijk doen? Samen beslissen te stoppen of om ervoor te gaan? 

= Inhoudsneutraal! Kijken naar het PROCES van hoe je als bemiddelaar ervoor kan zorgen dat 

de mensen het goed hebben, samen of apart 

Examenvraag 2020-2021: wat is de gemeenschappelijkheid tussen kortdurende interventie en bemiddeling? 

Zie: kenmerken beide domeinen 
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Intro kortdurende interventie 

Wat zijn kortdurende interventies? 

Een generalistisch behandelprotocol waarmee mensen met lichte tot matig ernstige psychische klachten 

(ongeveer twee derde van de aanmeldingen in de huidige Geestelijke GezondheidsZorg, GGZ) in de eerste lijn 

goed geholpen kunnen worden met recente conventie verankerd in beleid, inclusief terugbetaling. 

Examenvraag vorig jaar: wat zijn de leerdoelen die je gehoopt had in dit vak te bekomen en geef een voorbeeld 

van wat je geleerd hebt en wat nog niet. Eerste: heel concrete dingen gekregen ‘dit kan je doen, dit moet je 

concreet zo aanpakken’ maar u wel realiseren dat het enkel is voor de ‘mia’s’ van deze wereld! Enkel ‘eerste 

lijn’, generalistisch behandelprotocol van matige klachten! → meeste problemen situeren zich hier! 

ELP 

1. Substantiële groep mensen met psychische klachten én groep op de grens van subklinische en klinisch 

manifeste klachten 

→ Psychische KLACHTEN (niet echt diagnose!) en SUBklinisch 

= hetereogene groep met risico op verergering 

Als de eerste lijn voor hen geen hulp is, dan is het mogelijk dat ze bij de derde opstoot bvb helemaal van de 

rails raken en gespecialiseerde hulp nodig hebben. 

2. Aanbieden van toegankelijke zorg zodat meer mensen hulp ontvangen op het moment dat ze die 

nodig hebben 

3. Niet alle klachten vragen om een langdurig of gespecialiseerd behandeltraject 

→ Opleiding van prof (eerstelijn bestond nog niet echt) → de eerste 5 – 8 sessies verandert er zeer veel. Dan 

een plateau. Opletten dat therapie/interventies niet een soort onderdeel vh leven beginnen te worden, dat je 

geen ‘status quo’ krijgt, als je zegt tijd om bijna af te ronden, dan komt er plots weer veel verandering. 

We gaan dus niet ALLES proberen oplossen, maar handvaten geven, mensen durven loslaten! (8-10 sessies 

max, rest niet terugbetaald!) → niet alles raakt opgelost, je helpt ze wel op weg 

Er is een verschil in motivatie (verslaafden, eetstoornissen… weinig motivatie! Dit is NIET voor deze mensen, 

maar voor mensen die echt hun leven zelf weer op de rails willen hebben) 

4. Let wel: eerstelijnspsycholoog is ook een specialisatie! Geen psychologie light! 

Eerstelijnspsychologie =/ ‘psychologie light’: geen flauwe voorbode, beetje babbelen. Wel gespecialiseerd! Is 

zoals een huisarts een specialisatie is van geneeskunde!. Je kan opleiding volgen voor eerstelijnspsycholoog 

(therapieopleiding). 

Psychotherapie = gespecialiseerde handeling, niet als je gewoon 5 jaar gestudeerd hebt. Die extra is er ook voor 

1elijnspsy → specialisatie in psychologie! Niet ‘gemakkelijker’! Op sommige momenten moeilijker, het komt 

dichter bij jezelf → zeer invoelbaar, komt dicht bij waar je zelf mee zit! 
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Tweede en derde lijn kan je je als psycholoog beter van distantiëren (bloosfobie: gegarandeerd heb je dat ook, 

je bent er dan op gefixeerd, slaapproblemen bvb, als je je erin verdiept denk je dat je het ook hebt) het kan iets 

triggeren, relatieproblemen worden bvb herkend bij jezelf…  

→ Speciale technieken, theorieën en zelfzorg zijn belangrijk!  

Basisprincipes 

- Effectiviteit groot in de eerste sessies → na plateau, tijd om af te ronden, ineens weer veel te 

veranderen (schrik om alleen te vallen?) 

- Gezamenlijke consensus over het probleem en de behandeldoelen heeft positieve impact op 

motivatie, betrokkenheid en resultaat 

- Snel toegankelijke en betaalbare interventie: rechtstreeks toegankelijk, doorverwijzing, dichtbij, 

doorverwijzing naar volgende lijnen waar nodig 

- Behandeling met duidelijke structuur van behandelprotocollen 

- Valkuil: niet goed genoeg volgens hulpverlener.  Mensen op de rails zetten vraagt niet teveel doelen 

(In 10 sessies niet veranderen, ook niet in 20/30) 

o 'is het wel genoeg? Ik zou nog meer willen doen voor deze mensen' 

→ Niet overdrijven met je # doelen! → realistisch en haalbaar houden 

 KOP behandelmodel 

1. Klachten (K) hebben altijd te maken met  

2. Omstandigheden (O) en 

3. Persoonlijke stijl (P) 

Psychopathologie/klachten is gevolg van combinatie van stressvolle gebeurtenissen of omstandigheden en 

gewoontes of in adaptieve manieren van daarmee om te gaan (stressor uit omgeving + kwetsbaarheid (zoals 

angsten, negatieve stemming, verslaving…). Behandelen = mensen helpen om weer overzicht en controle te 

krijgen over de situatie waarin zij zich bevinden en de rol die ze daarin spelen. 

Samen met patiënt/cliënt: 

- zoeken naar manieren waarmee de actuele tegenslagen of stressvolle omstandigheden (O) 

overzichtelijk kunnen worden gemaakt en onder controle gebracht 

- kijken of het huidige gewoonte of reactierepertoire (P) adequaat genoeg is of moeten worden 

aangepast en zo ja, hoe 

- met kleine aanpassingen in gedrag de manifestaties van de klacht (K) onder controle krijgen 

Fase 1: Gezamenlijke probleemdefinitie 

Stap 1: differentiatie K, O en P 

Stap 2: samenhang zichtbaar maken 

Stap 3: doelen formuleren 

Fase 2: Gedragsverandering 

Stap 4: uitvoeren behandelplan 

Fase 3: Terugvalpreventie 

Stap 5: afsluiten en bespreken terugvalpreventieplan 
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Met voormeting, tussenmeting (na stap 3) en nameting 

Bvb: Verslaving, iemand is sober na opname → die kan dan terug bij eerste lijn komen 

Intro bemiddeling 

Wat is bemiddeling? 

Bemiddeling: 

= een maatschappelijke praktijk in ontwikkeling.  

= een traject voor conflict(oplossing)  

 Proces begeleiden, maar niet inhoudelijk een standpunt innemen! Niet zeggen ‘jij moet die uitbetalen want…’ 

maar traject voor conflictoplossing, zonder inhoudelijk standpunt, inhoudsneutraal! 

- Heeft in vele landen een volwaardige plaats in het rechtsbestel  

- Sinds de wet van 2005 kreeg bemiddeling ook in België een plaats toegewezen in het rechtsbestel 

o Zelfde rechtsgeldigheid als rechter bij bemiddelaar!!!!! = volwaardig traject naast 

rechtspraak, arbitrage… om conflicten op te lossen sinds 2005 (familie, burger- of 

handelszaken!) 

- Op vandaag kan binnen het kader van de nieuwe wet bemiddeld worden in familiezaken, in burgerlijke, 

sociale en handelszaken 

- Bemiddelaar helpt anderen onderhandelen over hun meningsverschil 

o supervisie van onderhandeling van anderen, communicatie en interactie (zeer sterk 

mee verbonden, welke impact op elkaar…) 

- Bemiddeling veronderstelt om via communicatie en overleg duidelijkheid tot stand te brengen omtrent 

een conflict en te komen tot een gemeenschappelijke probleemdefinitie van dit conflict 

- Voor de betrokkenen betekent dit bereidheid tot 

o luisteren en spreken 

o wederzijds beluisteren van de beleving van het gebeuren  

o opnemen van verantwoordelijkheid 

o interactief zoeken naar mogelijkheden om het conflict te hanteren,  

o zodat elke betrokkene zich erkend weet in zijn ervaring van het conflict 

→ Plicht om mensen te informeren over bemiddeling! Mensen moeten alle mogelijkheden om conflict op te 

lossen kennen! (Bemiddeling, rechtspraak…) sommige mensen willen dat rechtbank gewoon zegt van zo moet 

het, anderen willen graag samenzitten met begeleiding en samen zoeken. 

- Bemiddeling steunt dus op een wederzijds doordacht engagement van de partijen om zich te 

verbinden tot onderhandelen volgens een bepaalde methode 

- Het is een formeel engagement en geen vrijblijvende informele conversatie 

Valkuil: bemiddelaar is geen therapeut.  Mandaat goed in de gaten houden.  
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Basisprincipes 

1. meerpartijdigheid 

- De bemiddelaar waakt erover dat de standpunten van elk van de betrokken partijen gerespecteerd 

worden, en dat elke partij zich erkend voelt 

- De bemiddelaar tracht, rekening houdend met eventuele machtsonevenwichten, eenieder evenveel 

invloed te geven in de onderhandeling 

- De bemiddelaar beheert de onevenwichten 

→ ‘Je moet neutraal zijn’ → kan niet. Zodra je iemand ziet heb je al een sympathie of antipathie… NIEMAND is 

neutraal. 2 partijen in conflict, dan is het mogelijk dat je je meer of minder verwant voelt met iemand. Je moet 

professioneel meerpartijdig zijn, voor alle partijen even hard werken, even goed begrijpen, elk standpunt in 

acht nemen. 

2. inhoudelijke neutraliteit 

- De betrokkenen komen tot een gezamenlijk akkoord of niet 

- De bemiddelaar geeft geen advies en brengt hen niet tot een welbepaalde regeling 

- De bemiddelaar zet meningen naast elkaar en geeft relationele spanningen een plaats, opdat 

betrokkenen kunnen onderhandelen over hun inhoudelijk conflict 

- De bemiddelaar zorgt ervoor dat zij goed geïnformeerd zijn zodat zij weloverwogen eigen beslissingen 

kunnen nemen 

3. procesdirectiviteit 

- De bemiddelaar informeert en leidt het proces van onderhandeling tussen de partijen en organiseert 

de hiervoor nodige gesprekken en contacten 

- De bemiddelaar bewaakt dat de gekozen onderhandelingsmethode en de bemiddelingsprocedure 

worden gerespecteerd 

- Bemiddeling verschilt fundamenteel van rechtspraak en ook van verzoening en arbitrage 

o Verzoening: ‘geef mekaar een hand en het is over’, is een heel proces op zich, een methodiek 

zoals een behandelprotocol bvb 

4. vertrouwelijkheid 

- De bemiddelaar geeft geen informatie over de bemiddeling aan derden, tenzij met goedkeuring van 

alle betrokkenen, of in de gevallen door de wet bepaald 

- Vertrouwelijkheid betekent ook dat de bemiddelaar niet verplicht kan worden om te rapporteren over 

de inhoud van en de discussies tijdens de bemiddeling 

- De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim 

5. vrijwillige toegang 

De onderhandelaars kiezen vrijwillig voor bemiddeling, verplichte deelname aan bemiddeling kan leiden tot 

slechte overeenkomsten die enkel instrumenteel worden afgesloten. 

Bemiddeling is laagdrempelig. Er zijn 2 mogelijkheden: mensen kunnen gewoon naar bemiddelaar stappen, ‘we 

hebben een probleem en we zouden graag hebben dat je ons erbij helpt’, eerst naar rechtbank gaan ‘ik zou 

toch eens willen de optie voorleggen dat je via bemiddeling probeert’ → doorverwijzen vanuit RB kan dus ook 

of omgekeerd als het niet opgelost geraakt. 
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Kenmerken van beide domeinen 

Doel = gemeenschappelijke definitie voor probleem en een oplossing: samenwerken, samen construeren met 

cliënt is wezenlijk onderdeel 

→ Dus emancipatorisch, cliënten overzicht en controle over leven geven, zelfredzaamheid staat centraal 

- Procesdirectiviteit deskundige: gestructureerd, gefaseerd verloop 

o Aanwezig bij beide (KI en B) 

- Vrijwilligheid en engagement cliënt(en) 

o = is tegelijk ook beperking: doelgroep goed afbakenen! 

▪ niet voor iedereen 

▪ je moet bemiddeling al kennen om erin terecht te komen 

▪ je moet voldoen aan voorwaarden kortdurende interventies om terugbetaling te 

krijgen; belet dus niet dat er nog mensen buiten de hulpverlening vallen 

- Toegankelijk en bereikbaar 

o kans om (eerste) aanspreekpunt te zijn in de hulpverlening! 

Vroeger enkel terugbetaling van 1e lijn via huisarts op voorschrift → veel protest! Nu aangepast, je kan gewoon 

binnenstappen, engagement blijft belangrijk! Vaak eerste keer dat mensen met psycholoog in contact komen. 

- Valkuil: teveel doelen, eerder realistische doelen binnen mandaat 

- Vraagt specialisatie en opleiding, is geen psychologie light 

o accreditatie 

o permanente vormingen op beide terreinen (mede)ingericht door UGent 

- Binnen multidisciplinaire samenwerking: met huisartsen, juristen, … 

o doorverwijzing: sociale kaart goed kennen 

! Tip: (Gent) https://socialekaartvangent.be/node/196 

- Sociale kaart: je ziet hier bvb van Gent welke organisaties je hebt, wie houdt zich met wat bezig, wie 

kan met elkaar samenwerken enz → gemeenschappelijke kenmerken van KI en bemiddeling; valkuil 

van teveel te willen doen! Therapeut te willen zijn als bemiddelaar, of meer doelen doen dan je 

stelt bij KI. 

o rol van psychologie in de rechtszaal: niet eenvoudig 

o spreken met andere disciplines: verwijzing huisarts, justitie… 

▪ Multi-, inter- of 

transdisciplinair 

samenwerken  

 

 

 

A team is “a collection of individuals who are interdependent in their tasks, who share responsibility for 

outcomes, who see themselves and who are seen by others as an intact social entity embedded in one or more 

larger social systems and who manage their relationships across organizational borders”  (De Waal, 2018, p. 

49)  

Teamwork is “a method of working in collaboration with a group of people to achieve a goal, through 

interdependent actions and accountability to each other” (Kossaify et al., 2017, p. 92).  

https://socialekaartvangent.be/node/196
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→ Verschillende vormen van 

samenwerken in teams (De Waal, 2018)  

 

Interdisciplinaire samenwerking tussen 

zorgverleners in de gezondheidszorg 

volgens het bloemdiagram (Vyt, 2015) 

5 bouwstenen van interdisciplinaire zorg: 

1. Elkaars expertise kennen 

2. Gemeenschappelijk doel: zorg op maat - zorgplan 

= clinical pathways of care pathways 

3. Kwaliteitsbewaking: evaluatie en bijsturen 

4. Ethisch handelen  

5. Communiceren 

Context ontwikkeling beide domeinen 

Context  

- Type interventie in volle ontwikkeling, in vele sectoren en contexten. 

- Sluit aan bij veranderende maatschappelijke tendenzen 

→ Naast en in aanvulling bestaande interventies methode die belangrijke rol inneemt in de zorg, hulpverlening, 

interventie als antwoord op maatschappelijke tendenzen 

Maatschappelijke tendenzen 

1. Zelfdeterminatie:  

- Emancipatie, zelfbeschikking, zelfredzaamheid en autonomie 

- Mensen nemen hun lot in eigen handen 

- Mondige burgers 

- Deskundige creëert een context waarin mensen zichzelf kunnen realiseren 

2. Sterktebenadering: 

- Uitgaan van sterktes: wat werkt goed, wat loopt goed 

- Realiteit cliënt goed begrijpen, van daaruit werken 

- Gebruik maken van netwerk (O (omstandigheden) in KOP-model) 

3. Emancipatorisch relaties: 

- Relaties tussen mensen (en organisaties) ontwikkelen zich richting horizontale, “volwassen” relaties  

- Houding deskundige vanuit empathie, echtheid, respect 

- Geen top-down benadering; cliënt = agentic 

- Aansluiten bij wat voor cliënt belangrijk is 

- Gedeelde controle verloop en procedure: transparante procedure, duidelijke en nauwkeurige 

afspraken, “fairness” 

- Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, procesdeskundigheid 



 16 

4. Preventie en vroeginterventie:  

- Erger = verdere escalatie voorkomen 

- Escalatie conflict voorkomen in bemiddeling in functie van het welzijn, ook en vooral voor de kinderen  

- Escalatie klachten en doorverwijzing naar tweede of derde lijn voorkomen  

- Herval voorkomen 

→ Idee dat dat voor mspij ‘kostenbesparend’ is als je vroeg kan tussenkomen 

Economisch perspectief: men hoopte om achterstand weg te werken door mensen meer toegang te geven tot 

bemiddeling, men hoopt van dure behandelingen te voorkomen door meer te investeren in de eerste lijn 

Op derde lijn wordt dit afgebouwd, residentiële investering wordt afgebouwd en investering in eerste lijn. 

Psychologisch perspectief: hoe vroeger tussenkomst hoe makkelijker aan te pakken en verergering vermijden, 

conventie public health; gezondheid van volledige populatie moet zo goed mogelijk zijn, ook mentale gzh! Dit 

bevordert de volledige maatschappij. 

Koppel dat uit elkaar gaat, gaat vrij vlot, ook module inbouwen van hoe je in toekomst omgaat met conflicten 

→ nog problemen zullen zich voordoen, ook in behandeling meenemen van wat ga je doen als je er niet meer 

uitgeraakt? Dit is een deel van de bemiddeling; voorbeeld van hoe ze kunnen onderhandelen. Dit lukt vaak in 

aanwezigheid van bemiddelaar, bij nieuwe problemen komen ze soms terug naar een bemiddelaar, in je akkord 

al schrijven wat je doet bij nieuwe problemen. (afspraken maken) 

5. Evidence-based: 

- Wetenschappelijke evidentie dat kortdurende interventies en bemiddeling zinvol is (zie ook verder) 

- Bemiddeling: experiment van Robert Emery (ZIE VERDER) 

- Kortdurende evidentie: onderzoek KOP-model 

6. Economische realiteit 

- Getrapte zorg = dominant model in de gezondheidszorg 

- Vermijden van dure behandelingen op tweede/derde lijn 

- Afbouwen van de derde lijn (steeds minder bedden in de psychiatrie) 

- Antwoord op de lange wachtlijsten: gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg is voor een groep 

mensen met psychische problemen ontoegankelijk 

- Antwoord op overbevraging rechtbanken  

7. COVID19 realiteit 

- Meer problemen met mentaal welzijn  

- Bij hulpverleners en algemene populatie 

- Brengt (re)organisatie eerste lijn in een stroomversnelling 

- Interministriële conferentie: 

o Geleidelijk wegwerken historische ondercapaciteit 

o Integratie psychisch zorgaanbod eerste lijn 

Geen gemakkelijke tijd! Voor hulpverleners ook zeer lastig, vraagt veel energie, moeilijk om te blijven 

functioneren, MAAR ook enorme kansen gecreeërd! → Miljarden die gegeven worden aan mentaal welzijn en 

hulp v psychologen is veel meer! De focus ligt veel meer op mentaal welzijn → Interministriële conferentie; nu 
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die problemen zo duidelijk zijn moeten we de ondercapaciteit van hulpverlening wegwerken, en eerste lijn 

integreren in alle andere zorg en die meer plek geven. 

→ Zelfdeterminatie, sterktebenadering, emancipatorische relaties, preventie en vroegdetectie, evidente-based 

en economische en COVID19 realiteit vormen context eerste lijn kortdurende interventies en bemiddeling: 

Deskundige geeft leiding aan procedure op een faire, respectvolle en effectieve wijze met onder meer 

als doel zelfbeschikking en autonomie cliënten te realiseren en erger te voorkomen 

→ Beleid, theorievorming, onderzoek en praktijk spelen in/volgen deze maatschappelijke, tendenzen  

= logische, bidirectionele evolutie 

→ Tendensen allemaal gefaciliteerd als antwoord erop, bemiddeling: mss zijn laagopgeleiden nt zo verbale 

mensen, of nt gewoon te onderhandelen… slaat die methodiek minder aan? → kritiek is dat het een techniek 

die uitgevonden door middenklasse voor problemen vd middenklasse! 

→ Onderzoek: ook hoogconflict gezinnen ook mensen zonder diploma ook gebaat zijn bij bemiddeling! 

Er zijn maatschappelijke tendenzen en we mogen ons niet verliezen in ‘het antwoord’ te vinden.Horizontale 

relatie gaat ook maar over bepaalde groep v mensen die zich meer aan gesproken voelt dan anderen. 

Rechtspraak is EVEN GOED als bemiddeling! Beide aanbieden, mensen zelf laten kiezen wat op dat moment het 

beste traject is. 

Recente ontwikkelingen in beide domeinen 

Recente ontwikkeling in de praktijk 

- Er ontwikkelt zich een praktijk van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden:  

o Psychologen en artsen in wijkgezondheidscentra, groepspraktijken of via zelfstandigen die 

doorverwijzen 

o Bemiddeling: samenwerking tussen juristen en ‘niet-juristen’ (oa psychologen) …  

▪ Eerste verandering v multidiscip samenwerkingsverbanden, ze gaan zich beginnen 

organiseren in groepspraktijken, (logopedist, dietist tezamen etc). Bemiddeling doet 

dit ook, bvb advocatenpraktijken die zich specialiseren in bemiddeling, soms beide… 

- Er is nood aan regelgeving 

o Bemiddeling sinds 2005 

o Kortdurende interventie: nood aan terugbetaling  

▪ = reeds zeer lang een eis van psychologen 

▪ Gesubsidieerde eerstelijn (CAW), groepspraktijken, zelfstandigen 

▪ Eerste conventie eerstelijnspsycholoog 1 april 2019 

• Volwassenen 18-64 jaar 

• 4 sessies, indien nodig maximaal 4 bijkomende sessies 

Procesdirectiviteit; ZEER belangrijk dat je aan mensen uitlegt WELKE ROL je NU neemt. Bemiddelaar is GEEN 

behandelaar & advocatenrol is GEEN bemiddelaar etc… In multidisciplinair team versch rollen door zelfde 

persoon op laten nemen kan, MAAR duidelijk onderscheid! 

Rechters; ‘ik ga u toch terugsturen naar bemiddelaar’… is niet altijd mensen hun keuze! 
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→ In beide gevallen nood aan regelgeving, eis voor terugbetaling gaat al lang terug → Ging vaak uit van idee 

OFWEL CGG, CAW… maar hier HEEL lange wachttijden, dit was niet duur. Zorg die wel makkelijker bechikbaar 

was zoals privé psychologen, deze hebben geen wachttijden maar wel enorm duur. 

Nu eerste lijn: eerst doelgroep beperkt van 18-64 jaar (kinderen jongeren adolescenten uitgesloten), maar dit 

strookt niet met idee van vroegtijdige interventie. Er zijn slechts 4 terugbetaalde sessies, dit was zeer weinig & 

ook enkel op voorschrift vd arts (moeilijk verteerbaar voor psychologen). 

Regelgeving kortdurende interventies 

= Kansen en beperkingen! 

- Kansen = pragmatiek, het kader is er, kans voor patiënten 

- Beperkingen van eerste conventie eerstelijnspsycholoog van 2019 

o Volwassen patiënten tussen 18 en 64 jaar 

o Stelt autonomie van onze discipline in vraag (voorschrift arts) 

o Volledig binnen kader gezondheid (en niet welzijn) 

o Beperkingen in stoornissen  

o Uurloon (45 euro): ontoereikend en voorziet geen indirecte tijd voor bijvoorbeeld 

verslaggeving 

- Evaluatie en bijsturing: nieuwe conventie 

o Versterkt door covid19 pandemie 

 Ging in tegen het idee van gelijkwaardig gezondsheidsberoep. Toen; helemaal gekaderd binnen gezondheid, 

niet binnen psychisch welzijn. 

Welzijn =/ gezondheid! (psychisch) → stuk medisch model, hoeveel voordelen het ook heeft in dezelfde 

wetgeving te zitten als artsen, we zijn een gezondheidszorgberoep! 

Niveau van federale raad: al heel vaak gehad over ‘waar is die wet nu van toepassing?’ Jaar supervisie na 

afstuderen, dan autonoom beroep toepassen. Heb je dit alleen nodig in gezondsheidszorg? Of ook in 

welzijnszorg? Of gehandicaptensector? (niet door Vandebroecke in gezondsheidszorg!) 

De wet is eigenlijk opgemaakt vanuit idee vd arts ‘als je als arts een spuitje geeft moet je geaccrediteerd zijn, 

spuitje aan kind op school of in clb of in CGG of in zkh of in huisartspraktijk… doet er niet toe. Je moet evenzeer 

gekwalificieerd zijn!’ handeling is NIET AFHANKELIJK vd context, gaat over HANDELING. Maar psychologen gaan 

hiertegenin: de minister van volksgezondheid zegt ook dat psychologen in 

welzijn/school/clb/gehandicaptenzorg/… ook zouden moeten voldoen aan wetgeving van gzhzorg beroep! 

Gewrongen en onduidelijk, psycholoog in gzhsector moet wel gesuperviseerde praktijk volgen, maar 

arbeidspsych moeten het nt hebben want werken nt in gzhzorg? 

→ Groot struikelpunt: 45 euro per uur, + verslaggeving en voorbereiding… TE WEINIG! Gans pakket → alleen 

maar voor volwassen, 4 sessies, alleen maar focus op gzhzorg, op verwijzing van arts en voor maar 45 euro? Dit 

was moeilijk te slikken! Er kwam veel protest dus er moest een bijsturing komen 

- COVID19: Bijkomende, zichtbare nood leidt tot stroomversnelling 

o Interministriële conferentie = alle ministers van volksgezondheid 

o Protocolakkoord (2-12-2020) 

o Inspanningen coördineren en versterken om te komen tot laagdrempelige en betaalbaar 

aanbod voor kwetsbare groepen 
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o Kernwaarden: alle levensfasen, bio-psycho-sociaal model, getrapt zorgmodel (preventie tot 

herstel), generalistisch en gespecialiseerd dichtbij de burger, geïntegreerd en 

multidisciplinair, prioritaire aandacht kwetsbare groepen in de eerste lijn 

Nieuwe conventie; hier is rol van covid belangrijk geweest! → interministriële conferentie, allemaal 

samengekomen en protocolakkoord in 2020 voor een nieuwe conventie. Deze is veel beter, ook duidelijke visie, 

alle levensfases, biopsychosociaal model, nt enkel gzh, veel ruimer, preventie en herstel staat er duidelijk in, 

generalistisch en gespecialiseerd, multidisciplinair, kwetsbare groepen… 

Per jaar 112 miljoen boven wat er vroeger al was + 39milj voor ELP! Belangrijk: men wil eigenlijk naar zoveel 

mogelijk geïntegreerd, ook op beleidsniveau, het is nog nt helemaal opgelost. 

De nieuwe conventie: public mental health 

Public mental health benadering is richtinggevend: 

- Aanbod afstemmen op de epidemiologie van de bevolking 

Afh v # mensen in regio en noden in regio. bvb regio Ronse, veel problemen (werkloosheid, armoede…) we 

verdelen de middelen over verschillende regio’s en elke regio krijgt pakket/geld en moet zich zelf organiseren. 

Zeer lokaal, niet ministrieel beslist → Wij geven aan versch regio’s de autonomie om zich te organiseren 

- Focus op vroeginterventie, kinderen en jongeren en verlagen unmet need/onbehandelde stoornissen 

(57 – 69%).  

Duidelijke focus op vroeginterventie, kinderen, jongeren en onbehandelde 

stoornissen… 50% v populatie nood aan interventie! → daarom niet al veel 

therapie vragen maar wel zorg.  Dit gaan we naar beneden halen, hulp naar 

scholen, bedrijven, mensen thuis… (belang van rekening houden met privacy → 

zodanig laagdrempelig, maar wel outreaching, proactief ‘zoeken’ naar wie hulp 

nodig heeft. Niet erop wachten. 

- Ambitie = daling unmet need + verkorting tijd tussen ontstaan en 

behandeling klacht 

- Vindplaatsgericht 

- Geïntegreerd; 80 % van de personen met psychische problemen krijgen 

aangepaste en geïntegreerde zorg die lokaal en in samenwerking met 

alle betrokken actoren wordt aangeboden op de eerste lijn.  

Uitgangspunten 

- Men gaat uit van PH benadering, helemaal anders 

dan individuele benadering → kijken van ‘in welke 

regio’s is er veel nood?’ die krijgen meer geld! → 

zich organiseren in die regio, lokale raden die het 

moeten organiseren 

- Belangrijk van context v patiënt bekijken → 

inzetten op wat er daar vaak voorkomende 

problemen zijn 

- Geïntegreerd in primaire preventie → verergering 

voorkomen 
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- Zowel individueel als gemeenschapsgericht → ook kijken ‘wat kunnen we in wijken, buurten, scholen, 

bedrijven doen…’ bij zoveel problemen in streek ook echt gaan waar de mensen zich bevinden en in 

een buurt/school gaan samenwerken 

- Geïntegreerd werken! Niet enkel op 1 indivindiu  

- Gans zorgsysteem, zichzelf ook organiseren, daarbinnen de zorg zien, zorgbehoeften, interdisciplinair 

werk… benadering, geïntegreerd werken, belangrijke context vr psychisch welzijn, mensen nodig, in 

team werken, geld verdelen naargelkang behoeften uit zich daarin 

- Iemand behoefte aan zorg → toegang krijgen! Geen andere barrières, diagnoses voldoen, criteria… als 

je nood hebt kan je gwn zorg krijgen. 

- LT perspectief: kijken nr toekomst, continuïteit, kosteneffectiviteit op populatieniveau bekijken 

inhoud en visie van conventie 

Bruine en rode zitten op 2e en derde lijn  

→ Getrapt zorgaanbod, niet complex, langdurig… 

ELP alleen maar over mild en matig (blauw en geel) 

→ VEEL! 

Samenvatting uitgangspunten conventie 

1. Populatie financiering + aandacht vroege 

ontstaansleeftijd 

2. Onderscheid ELP en ambulant gespecialiseerde hulp (klemtoon op ELP) : licht tot matige psychische 

klachten 

3. Matched care 

4. Biopsychosociaal model 

5. Focus op groepstrainingen en e-health 

6. ELP outreachend en zonder verwijsbrief 

7. Komen tot een geïntegreerd GGZ-beleid in de eerstelijn 

Nieuwe conventie ELP 

- Doel: De noden van de patiënt worden zo vroeg mogelijk opgespoord (vroegdetectie) en op passende 

wijze behandeld (matched care) 

- Twee psychologische functies in de eerstelijnszorg 

o Eerstelijnspsychologische zorg 

o Gespecialiseerde psychologische zorg 

- Prioriteit gaat naar de uitbouw van de ambulante psychische zorg en naar de lokale multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden 

o = in Vlaanderen de zorgraden van de eerstelijnszones  
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Psychische zorgfuncties 

Eerstelijnspsychologische zorg Gespecialiseerde psychologische zorg 

Interventies van korte duur/lage intensiteit Psychodiagnostiek en behandeling 

Gericht op behouden/herstellen gezonde levensstijl 
en levenskwaliteit 

Gericht op onderliggende psychische aandoening 

Individueel, groep of tele-geneeskunde Individueel, groep of tele-geneeskunde 

+15 jaar (volw) – jaarlijks max 8 individuele sessies of 
5 groepssessies 

+15 jaar (volw) jaarlijks gemiddeld 8 sessie (max. 20) 
of max. 12 groepssessies 

-23 jaar (K&J) jaarlijks max. 10 sessies of 8 
groepssessies 

-23 jaar (K&J) jaarlijks gemiddeld 10 sessies (max. 
20) of max. 15 groepssessies 

Uitzonderlijk een extra sessie Tussentijdse evaluatie via functioneel bilan 

Eerste sessie – geen persoonlijke bijdrage van de 
rechthebbende 

+15 jaar (volw) jaarlijks gemiddeld 8 sessie (max. 20) 
of max. 12 groepssessies 

→ Alletwee in conventie; gespec zorg, verschil: er is bij GZ al gekende problematiek. 

ELP = eerste toegangspoort, eerste aanmelding maar OOK van andere lijnen terugkomen met gekende 

problematiek! 

GZ gebeurt ook op ELP → Wel meer psychodiagnostiek en behandeling 

Wie kan er hier nu allemaal terecht? Opgelet: kinderen en adolescenten gaan tot 23j EN Volw beginnen bij 15j 

Uit 2e en 3e lijn is er een probleem; op 18j verandert ALLES, kunnen dan opeens niet meer terecht, of krijgen 

geen geld meer voor mensen vanaf 18j (voorziening) → discontinuïteit in de zorg! Zet mensen letterlijk van 

vandaag op morgen op straat. Dit proberen we te vermijden door die overlappende groepen. 

Verschillen: Uitzonderlijk mogelijkheid tot extra sessie + eerste sessie NIKS betalen, ook géén remgeld. Anders 

11 euro of 4 euro per sessie (afhankelijk van tegemoetkoming) 

- Persoonlijk aandeel rechthebbende: 

o 11 euro per individuele sessie (4 euro indien verhoogde tegemoetkoming) 

o 2,5 euro voor groepssessie 

- Gedurende 12 maanden kan rechthebbende enkel beroep doen op netwerk volwassenen (+15 jaar) of 

netwerk K&J (-23 jaar) 

- K&J (- 23 jaar) – individuele sessie: ook een sessie enkel met ouders, voogden of familieleden mogelijk 

- Doel om eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot één maand vanaf de hulp werd 

aangevraagd → zodanig laagdrempelig! 

- Verstrekker en rechthebbende zijn fysiek aanwezig op een plaats die geschikt is voor de situatie van de 

betrokkene (kan, mits toestemming van rechthebbende, in eigen leefomgeving of via 

videoconferentie) 

o Eerste gesprek: fysieke aanwezigheid vereist, rest kan eventueel online 

- Belang van groepen en e-health 

! Privacy: outreachend werken, ook rekening houden met privacy (kan stigmatiserend werken voor kinderen in 

scholen bvb! Goed afspreken) 
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- Bijkomende financiering:  

o Federaal: stijging budget ELP-conventie van 39 miljoen euro naar bijna 152 miljoen euro, 

bijna 4 keer zoveel als in 2020 

o Via 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg 

o Verdeling middelen op basis van bevolking van het werkgebied 

▪ Aantal inwoners, prevalentie pathologie, sociaaleconomische status 

(inkomensverdeling, werkloosheid, scholing) 

- Uurloon eerstelijnspsycholoog stijgt van 45 euro naar 75 euro 

o Zorgcontact 45’ 

o Inclusief indirecte tijd: overleg met andere zorgverstrekkers + administratie 

- Evaluatie nieuwe conventie tegen december 2023 

o Inhoudelijke bijsturing; financiering blijft voorzien 

Regelgeving bemiddeling 

Bemiddeling werd in het Gerechtelijk Wetboek ingevoerd bij de wet van 21 februari 2005 en werd gewijzigd 

door de wet van 18 juni 2018. → In 2005 voor het eerst ingevoerd, redelijk revolutionair, juridische wereld was 

zeer afgeschermd: nu voor het eerst mensen toelaten die nt juridisch geschoold zijn (psychologen) die wel 

statuut krijgen om met mensen overeenkomst te bekomen (revolutionair, omwenteling!) 

Enkele elementen (juni 2018) 

- Voor het eerst een definitie: : “De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van 

vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale 

en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf 

een oplossing uit te werken.”. 

- Informatieplicht rechter, gerechtsdeurwaarder, advocaat, … (zonder sancties, dus gebeurt soms 

minimaal) 

- Buitengerechtelijke (= vrijwillige, maar al van in het begin is de context juridisch; bemiddeling is 

gejuridiseerd) en gerechtelijke bemiddeling 

o Gerechtelijke bemiddeling: rechter stuurt door vanuit rechtbank naar bemiddeling ‘jullie 

MOETEN in bemiddeling’ gaat wat in tegen vrijwilligheid! 

Enkele elementen (juni 2018) 

- Federale bemiddelingscommissie = tuchtorgaan 

- Rol van opleiding en accreditering 

o federale bemiddelingscommissie, accreditering, opleiding, voldoen aan bepaalde criteria… 

eens je ze hebt verwijst rechter etc. soms door, dan moet je ook een permanente opleiding 

volgen, allemaal beroepen die zich altijd maar moeten bijscholen (net als bemiddelaars) 
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Recente ontwikkelingen 

Theorie 

Evolutie binnen psychologische theorievorming 

- Transdiagnostisch denken: onderzoek toont belang van functies 

- Evidence-based benadering 

- Sterktebenadering  

- Steeds betere modellen voor preventie vanuit inzicht determinanten van gedrag binnen de 

gedragswetenschappen 

- Belang van de werkrelatie (hulpverleningsrelatie)  

- Aandacht voor zelfdeterminatie, autonomie, burgerschap, … 

- Belang van netwerken, omgeving 

- … 

Onderzoek 

Onderzoek naar onderliggende processen 

- Functies, processen (zie experimentele psychopathologie) 

- Facilitatief werken en interpersoonlijke beïnvloeding (bemiddeling) 

Onderzoek naar processen in interventies 

- Werkrelaties 

- Werkbare componenten 

Uitkomstonderzoek 

- Experimenteel opzet niet evident/mogelijk/wenselijk 

- Weinig directe maar wel indirecte evidentie 

- Afbakenen doelgroep is belangrijk!  

- Betekent niet dat je er niets mee kan doen! 

Kortdurende interventie-onderzoek 

DAP onderzoek (Van Straten 2001. BR J PS) Conclusies UCL 

 

Conclusies UCL: 

- Passief reactiepatroon ↓↓ over de hele lijn, parallel met 

remoralisatie en klachten, Cohen’s d = .90 

- Tussen het 3e gesprek en afsluiten behandeling:  

o Situatiegericht: actief aanpakken ↑ en vermijding ↓ 

o Spanningsreductie: sociale steun ↑ 

o Perceptie: jezelf geruststellen ↑ en passief reactiepatroon 

↓↓ 
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Les 2 

Inleiding : 

1. Inleiding  

2. KOP-model, indicatiecriteria en doelen 

3. Balans en kernkwaliteitenkwadrant 

4. Vaak voorkomende interventies 

5. Tot slot 

1. Inleiding 

Wat zou je antwoorden als…? 

We doen “iets” met mensen en mensen doen “iets” met ons. Dat bestaat uit 3 componenten:  

1. opbouw van een goede werk- en vertrouwensrelatie 

2. indicatiestelling en doelen 

3. interventies 

→ Jij en cliënt moeten weten WAT je gaat doen en WAAROM! Consensus rond start + nadenken over hoe je 

doelen gaat evalueren. 

Altijd 2 soorten deskundigheid: 

1. theorieën etc 

2. Cliënt zijn unieke ervaringsdeskundigheid 

→ Evenwaardig aan elkaar! 

→ Last/lijdensdruk ook belangrijk 

• Europa: 6 tot 10 % met psychische klachten die zonder hulp niet verminderen; 50 tot 70 % weinig tot 

geen professionele hulp  ! belangrijke nuance ! 

o → meer openheid nodig op vlak van kwetsbaarheden, eerste lijn is hierin zeer belangrijk, ze 

gaan een heel grote groep behandelen 

o Eerste lijn vermindert de wachtlijsten voor langdurige zorg 

• Grote middengroep (2/3), heterogene populatie met risico op verergering 

o Een voorbeeld van diegene die met multiproblematiek in contact komt is de huisarts. Deze 

ziet een brede groep aan (diverse) mensen: angst- en stemmingsklachten, ... 

• Nood aan hulp die toegankelijk en laagdrempelig is, (re)organisatie van gezondheidzorg 

• Onder- & overbehandeling > maatschappelijk leed en kosten (zie ook Bruffaerts et al., “met, unmet & 

overmet needs”, 2010, 2019) 

o er ontstaan een maatschappelijk leed en kosten. Er is langs twee kanten een probleem!  

▪ Het principe ‘over-getherapeutiseerd’ houdt in dat men heel erg veel behandeld is. 

Wat is dan een gepaste zorg, wat zijn werkzame factoren en wat is de 

evaluatiecriteria? Een voorbeeld hiervan is klachtendaling. 

• Kloof tussen vraag en aanbod in de GGZ?  

o Er is een grotere toegankelijkheid van zorg (o.a. transmuraal project en Basis GGZ in 

Nederland, IAPT in UK, Steps in Schotland (White), ...). Zo kunnen wij leren van andere landen 
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(hun fouten, projecten, ...). In Schotland heeft Jim White bv. de alcoholproblematiek 

aangekaart. 

o Momenteel zijn er 7 pilootprojecten vanuit de Vlaamse Overheid (2011-2016, Coppens, 

Neyens & Van Audenhove, 2015), alsook het ELP-project (cfr. terugbetaling zorg (2019)). 

Hierbij is er meer nadruk op kortdurende of laag-intensieve behandelvormen. Maar 

kortdurend werken betekent ook niet altijd kortdurend in de tijd! Er is dus meer nadruk op 0e 

en 1e lijn, op het vroeger ingrijpen en preventie en het gerichter doorverwijzen. 

• Wat is gepaste zorg? Wat zijn werkzame factoren? Wat zijn goede evaluatiecriteria (klachtendaling, 

zelfredzaamheid, inzicht, welbevinden?) 

o Hoe belangrijk om vanuit ‘ons’ model en ‘onze’ criteria te specifiëren? Mensen terug kunnen 

doen functioneren is zeer belangrijk 

Visie ELP 

Toch is er weinig bekend over werkzaamheid... Wat is het belang van transdiagnostische, non- specifieke en 

generalistische factoren (Emmelkamp et al., 2011; Lambert, 2013)? Er is hierbij nog veel onderzoek nodig. Zijn 

er bv. alternatieve manieren voor diagnostiek, doelen, selectie en evaluatie behandeling? “Succes” is namelijk 

meer dan klachtendaling... Succes houdt in dat je niet iedereen kan ‘genezen’, maar eerder dat men de 

cliënt(en) terug op de rails gaat zetten. 

Men moet samen met de cliënt doelen selecteren, en dit o.b.v. deze doelen kijken naar het vervolg. Men moet 

de zelfredzaamheid vergroten en herval voorkomen, i.p.v. “volledige genezing” als streefdoel. Men is dus 

gericht op algemeen functioneren en welzijn. 

Nota: is er toekomstig onderzoek gericht op factoren die voorspellen of iemand goed of slecht reageert op een 

bepaalde vorm van therapie (matched care)? 

• Transdiagnostisch, generalistisch en focus op non-specifieke factoren 

o Transdiagnostisch: over diagnoses heen kijken naar gemeenschappelijke factoren 

▪ Wat is bv. de klinische validiteit van DSM-5? Er is een variabel verloop, onduidelijke 

therapeutische implicatie uit categorie. Puur naar behandelverloop zegt het weinig... 

▪ Ook zijn er de gemeenschappelijke factoren en comorbiditeit over diagnoses heen: 

symptomen/gedrag/coping. De cognitieve factoren (bv. aandacht, geheugen, 

piekeren, ...), coping, impulsiviteit, dwang- handelingen, emotieregulatie, zelfbeeld, 

hechting, perfectionisme, ... Meerdere factoren spelen een rol. 

▪ Daarnaast zijn er ook de algemeen beschermende factoren (bv. veerkracht, 

flexibiliteit, assertiviteit). Probeer altijd te focussen op de krachten van mensen! 

Vaak hanteren we één type interventie, maar zijn er uiteenlopende klachten. Er zijn 

dus gemeenschappelijke factoren die de effecten van behandeling beïnvloeden over 

diagnoses heen. 

o Generaliseren: soms verenging van klinische realiteit, maar kan ook goed zijn (bvb psycho-

educatie) 

▪ Pathologie ontstaat door interactie van stressoren (O, ontstaan) en stereotiepe 

reacties (P).  

• Stress zijn de dingen die we meemaken (= stressoren) 

• Stereotiepe reacties is het altijd op dezelfde manier reageren (= last). 

o Vs dimensionele diagnostiek: hoe is het voor de persoon voor jou? Op basis van de 3 KOP 

dimensies  

o Non specifieke factoren: (volgende les) niet inhoudelijk kijken, maar naar werkrelatie 
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▪ Naast inhoudelijke criteria (diagnose, aard, ernst van klacht) zijn er ook methodiek-

overstijgende factoren als criteria voor de keuze van de behandelmethode. Je neemt 

dus ook andere factoren mee in rekening; je moet weten wat je doet en waarom en 

waarmee je bezig bent (zie later: therapeutische daad- en kracht). 

▪ Belang van patiëntkenmerken (40%), therapeutische relatie en interactionele 

factoren (30%)  en model-specifieke technieken (15%), ook een deeltje placebo 

(15%). Deze zijn allemaal nodig voor goeie interventies!  

→ bij eindevaluatie vaak relationele aspecten! 

▪ Belang van gedeelde probleemdefinitie, zicht op eigen aandeel, inzicht in 

behandeldoelen, verbondenheid, motivatie, zelfredzaamheid (Wambold & Lambert, 

2011)  

• Psychologische interventies die rekening houden met omgeving van cliënt 

o Zo dicht mogelijk bij leefwereld vd cliënt in samenspraak met context 

• Gebaseerd op expertise op het vlak van preventie en gezondheidspsychologie  

• Gericht op zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen cliënt 

• Voorbeelden: psycho-educatie, motiverende gesprekstechnieken, positieve psychologie, 

oplossingsgericht werken, E-health, geleide zelfhulp en zelfhulpprogramma’s, app’s en online-tools, 

etc… 

o Wat is een paniekaanval? → moet veel eerder duidelijk gemaakt worden (bvb in onderwijs) 

of hoe ga je om met onrust? Vroeg aanleren! Begrijpbaar maken 

o Motiverende gespreksvaardigheden; wanneer iemand gestuurd wordt door een derde bvb 

• Stijl van “greeters” ipv “bouncers” binnen een kader dat beperkend is 

o Greeters: Jim White werkt met alcoholproblemen, programma: steps → achterliggende visie; 

op grote schaal gratis info-avonden over omgang met stress (nt over alcohol) dus een 

omgekeerde redenering, ze geraken niet bij ons dus ik ga bij hen  

o Bouncer: buitenwipper, bij eenmalig contact met cliënt (bvb doorverwijzen of cliënt komt niet 

meer terug) toch zorgen dat ze een positieve ervaring hebben. Vaak is dit hun eerste contact 

met de hulpverlening! 

Generalistisch  

• Pathologie ontstaat door interactie van stressoren en stereotiepe reacties  

o = wat je meemaakt en hoe je ermee omgaat (O en P) → last kan ontstaan 

o Wanneer dit overloopt hebben mensen hulp nodig 

• De mens als “gewoontedier”, met leervermogen en mogelijkheid om boven zichzelf uit te stijgen 

(metapositie) 

o Ondanks veel meegemaakt te hebben, blijven mensen functioneren! 

o Vanuit meta-positie reflecteren op eigen leven, als we dit kwijt zijn verlies je overzicht, dan 

hulp nodig, ze zien het niet meer (gedemoraliseerd, uitgeput) 

• Demoralisatie (Frank, 1991):  men kan deze eigenschappen (tijdelijk) verliezen 

• Start: Remoralisatie in de loop van 1e 3 gesprekken (voor- en nametingen!):  

o enige greep op dingen verbondenheid 

o zinvolle inzet verleden toekomstperspectief 

o → Starten met mensen terug te remolasieren, overzicht teruggeven (kop-model), terug grip 

krijgen vanuit verbondenheid met therapeut, kijken ‘wat heb je al gedaan? Waar heeft het je 

al gebracht? Wat kunnen we nog doen?’ → toekomstperspectief remoraliseert 

2.1 KOP-model 
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Heuristisch (Jaspers, 1913) “Hoe kun je verklaren dat bij iemand met die persoonlijkheidsstructuur (P), die 

levensgeschiedenis (O) en die fysieke kenmerken (P), onder invloed van die gebeurtenissen (O), dit symptoom 

ontstaat (K)? 

Co-creatie van interventie (non-specifiek, therapeutische werkrelatie) 

We baseren ons op een eenvoudig en optimistisch mensbeeld (generalistisch, een mens kan leren, reflecteren 

en die ‘metapositie’ kwaliteiten verliezen) 

= iedereen begrijpt waarover het gaat; eenvoudige probleemsamenhang die iets uitlegt 

Werkhypothese: K = O x P 

Gaat over non-specifieke factoren (motivatie; veranderingsbereidheid) en werkt met algemeen werkbare 

componenten (o.a. coping, zelfbeeld, emotieregulatie). 

 

- K: Klachten, een emmer die kan overlopen 

- O: omstandigheden nu en in het verleden van de persoon, wat heb je allemaal meegemaakt waardoor 

je emmer overloopt. 

- P: persoonlijke stijl (is gelaagd in 3 delen) 

o Bovenaan: wat doen mensen 

o Midden: wat denken mensen 

o Onderaan: onveranderbaar, temperament 

De grote kracht in dit model is de eenvoud. Er zijn 3 grote componenten: K (klachten), = O (omstandigheden) x 

P (persoonlijke stijl). 

KOP is een afkorting voor Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl. Het KOP-model is een werkmodel 

waarmee je inzicht krijgt in de oorzaken van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en vooral wat je er zelf 

aan kunt doen. Het KOP-model gaat er vanuit dat de klachten die je ervaart altijd te maken hebben met de 

omstandigheden en dingen die je hebt meegemaakt en de persoon die je bent ofwel hoe je met de 

omstandigheden omgaat. 

In het KOP-schema kun je inzicht krijgen in de wisselwerking tussen jouw omstandigheden en persoonlijke stijl, 

om vervolgens na te gaan waar er ruimte is voor verbetering. Het KOP-schema wordt als volgt ingevuld: 
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• Welke klachten spelen er? 

• Welke positieve en negatieve omstandigheden hebben zich voorgedaan? 

• Wat zijn mijn persoonskenmerken? 

Bij het KOP-model wordt er niet uitgaan van één juiste oplossing maar wordt er juist heel persoonsgericht 

gezocht naar zorg op maat, op een manier die niet te ingrijpend is of diepgaande veranderingen vraagt, maar 

wel werkt. Op basis van onderzoek (meer dan 2000 deelnemers), kan geconcludeerd worden dat met 

gemiddeld 8 sessies de meeste resultaten worden geboekt. Mensen scoren op het vlak van de klachten veel 

lager na 8 sessies. 

Internaliserend: Zelfverwijt, mensen die alles op zichzelf betrekken → komen ook vaak in therapie 

Verontschuldigend: met wat je al allemaal meegemaakt hebt is ook wat normaal dat je emmer overloopt 

Durven soms nt naar zichzelf kijken, dit terug toelaten op veilige manier 

Externaliserend: komen ook in therapie, minder (want stellen zichzelf minder in vraag) → ‘anderen zijn 

verkeerd en hebben het nt door’, bvb narcisme (extreem) mensen die heel veel externaliseren, kijken naar hun 

‘P’, hoe ga jij om met O? moeten naar zichzelf te kijken op nt bedreigende manier! 

→ Leefregels die persoonlijke stijl bepalen (stresshantering, cognitieve schema’s (onbewuster) hoe kijk ik nr 

mezelf/anderen/de wereld/… ervaringen opdoen die wat sturen, soms rigider soms niet) → je leert mensen 

hun eigen handleiding kennen 

2.2 indicatiecriteria 

4 fasen bij KOP-model 

Fase 0: in/exclusie – beslisboom + vragenlijsten 

Fase 1: Gezamenlijke probleemdefinitie 

• Stap 1: differentiatie  

• Stap 2: samenhang     

• Stap 3: doelen   

Fase 2:  “Gedrags”verandering 

• Stap 4: uitvoeren behandelplan 

Fase 3: Terugvalpreventie 

• Stap 5: afsluiten en terugvalpreventieplan 

Fase 0: Indicatiecriteria kortdurend volwassenen? 

• Kortdurend is mogelijk bij klachten als uiting van stagnatie in “normale” ontwikkeling 

• Mogelijkheid tot dialoog en wederkerigheid, cfr. gezamenlijke probleemdefinitie en behandeltheorie 

> metapositie, veerkracht?   

• 5 dimensies op continuüm in beslisboom, genuanceerd beslissingsproces! 

o Mensen komen soms later terug, bvb werken aan ander doel, in tussentijd zelfredzaam 

o Soms overbehandeling! Van mensen die jarenlang in behandeling zijn 

• Belang van veerkracht en flexibiliteit > hoe extremer, hoe hoger de zorgbehoefte 
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o Wederkerigheid, shared decisionmaking, gezamenlijke consensus 

Beslisboom  

 

 

 

 

 

 

→ Aantal criteria die helpend kunnen zijn bij de start of je wel of nt kortdurend kan werken 

→ Handboek! 

1. Pluis/nt pluis? → niet pluis: buikgevoel dat er iets nt klopt, patiënt bvb psychotisch, 

persoonlijkheidsproblematiek, crisis/urgentie, suïciderisico… 

2. Rigiditeit in de P: hoe groter de zorgebehoefte 

3. Flexibiliteit; afwisselen in dingen die je doet 

4. Werkbaarheid & motivatie: bereid om aan de slag te gaan, bereidheid is nodig. 

→ Wat willen ze zelf? Sommige mensen willen kort en anderen willen verdiepend werken, diagnostisch traject 

bvb… dan is het langdurig! 

 

Verder  

Nog veel onduidelijk: 

(in NL) veel complexe zorgzwaarte modellen: 

• Bij “niet-pluis”: eerst verdieping voor inzet behandeling en/of doorverwijzing 

• Bij kwetsbaarheid: afwegen van risico- en beschermende factoren 

• Motivatie en hulpvraag cliënt op basis van afgestemd behandelplan 

• Telefonische triage vooraf en wachtlijstbeleid 

o Telefonische triage VOOR mensen op intake komen: 

▪ Triage doel: obv vragen luisteren of hun hulpvraag aansluit bij wat wij bieden zodat 

mensen niet onnodig lang op een ‘verkeerde’ wachtlijst staan 

• Gebruik alle soorten gegevens als input voor probleemdefinitie, let op rationale en gedeeld 

behandelplan!  

o Shared decisionmaking: cliënt weet wat hij of zij wil, gespreksgegevens, vragenlijstgegevens 

(bvb suïciderisico inschatting, mensne vroeger opbellen om te zien hoe het gaat) derde soort 

= observatiegegevens, wat zie je aan de patiënt voor u? 

• Stepped screening/care > matched care?  

• Afwegen van risico/beschermende factoren adhv drie soorten gegevens 
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o Screening: ASEBA, CBCL, UCL (copingvragenlijst) (extreem; rigide manier van stressomgang, 

gemiddel: flexibelere omgang met stress…) vooral in eerste 3 gesprekken verandering op 

actieve coping 

Oefening: kortdurend mogelijk of niet? 

Inge, 24, wordt aangemeld met vermoeden van eetstoornis. Er is sprake van suïcidegedachten en 

automutilatie; ze wil niet opgevolgd worden door een arts. 

• Niet kortdurend doen: eer is grote ernst problematiek, het is complex, het kan acuut zijn, 

samenwerking arts  

Ria, 53, alleenstaand, lange hulpverleningsgeschiedenis, sinds 15e verschillende opnames, seksueel misbruik en 

herhaalde depressieve episodes; ze functioneert sinds 3 jaar stabiel zonder medicatie. Ze wil stoppen met 

roken en voelt zich soms somber. 

• Wel kortdurendl: ze was zeer aarzelend, maar functioneert goed (stabiel), heeft heel duidelijke 

kortdurendee vraag, Dit is een eerstelijns kortdurende vraag  

Bart, 44 jaar, medicamenteuze behandeling in groepspraktijk omwille psychotische problematiek; op dit 

moment stabiel, gaat verhuizen en is bang voor de veranderingen.  

• Overweeg het wel, maar mensen met psychotische problematiek veranderen niet graagvan 

hulpverlening.  

Anna, 47, sinds een aantal jaren relatieproblemen; zowel bij man als jongste zoon is diagnose autisme gesteld 

en dit maakt het soms zwaar thuis. Ze wil hierbij ondersteuning.  

- Zou kortdurend kunnen zijn  

Saskia is 27; ze krijgt al hulp sinds haar 7e levensjaar (suïcidale neigingen, angst en heftige 

stemmingswisselingen) en heeft al heel wat negatieve ervaringen met hulpverleners. Ze gaat af en toe in crisis 

en doet dan een sterk appèl op haar omgeving (vriend en ouders) die het volgens haar niet meer trekken. Ze 

wil nu alleen gaan wonen, al dan niet onder begeleiding, en zoekt ook hulp in haar zoektocht naar medicatie. - 

Dit is te moeilijk en complex voor kortdurende interventie, doorverwijzen! 

Screeningslijsten  

Welke screeningslijsten kennen/gebruiken jullie? Hoe ga je om met mensen die niet binnen ELP passen? Hoe 

communiceer je dit naar patiënt, naar verwijzer? Hoe verwijs je door?  

Voorbeeld van brief naar huisarts van iemand die niet gestart is:  

Mevrouw meldt zich aan op 17 februari 2020, en dit naar aanleiding van een escalatie van de thuissituatie met 

psychisch en fysisch geweld. Mevrouw weet niet meer hoe ze verder moet, ze is niet suïcidaal maar heeft nood 

aan intensieve ondersteuning thuis om de nodige stappen te kunnen zetten richting de toekomst. Ze heeft 

samen met haar partner een zoontje van twee jaar en er dient ook gekeken te worden naar de veiligheid van 

het kind. Advies is om mevrouw zo spoedig mogelijk aan te melden via de crisisdienst van Emergis met de vraag 

naar intensieve ondersteuning thuis. 

VL niet als te intensief zijn, geen PH VL afnemen als je er niet veel mee kan zien, klachtenvragenlijst wel 

nuttiger, kan je later ook opnieuw checken (UCL,…) 
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Als je al weet dat je kan doorverwijzen (sociale kaart in regio, gebruik van maken! Zorg dat je elkaar vindt!) 

Fase 1: gezamenlijke probleemdefinitie 

 
 

KOP is eigenlijk ook een persoonlijke diagnostiek 

(Van Os, 2014) 

1. Wat is er met je gebeurd? (K & O) 

2. Wat is je kwetsbaarheid/weerbaarheid? (K & P) 

3. Waar wil je naartoe? (Doelen K, O, P) 

4. Wat heb je nodig? (interventies) 

 

Fase 1, stap 1: beschrijving/differentatie K, O en P 

•  Vertrouwens- en werkrelatie opstarten 

• Introductie differentiatieschema ( K O P) 

• Overzicht/inzicht herstellen, metaniveau stimuleren! 

o ‘lege kapstok’ die doet nadenken over zichzelf 

• Creëren bewerkbare ziekte- en behandeltheorie 

o Chronische pijn/diagnose bij O: zij moeten daarbij omgaan, secundair andere klachten bij A, 

verslaving bij P → ze zijn die 3 samen, verontschuldigend, info ordenen om te remoraliseren 

• KOP-schema meegeven, evt. bespreken met vertrouwenspersoon thuis?  

o Thuis over nadenken, bespreken, aanpassen/aanvullen 

o Veranderbaarheid stimuleren 

• Observatie/monitoringsopdracht in kader van schema, indien nog niet gebeurd vooraf vragenlijsten 

meegeven 

Hoe krijg je K, O en P in beeld? Orden informatie op een manier die veranderbaarheid vergroot: bvb. angst en 

stemming in K, chronisch onveranderbaar in O, verslaving in P, eetgedrag in P, overgewicht in K, etc  

Voorbeelden klachten: 

• Hoe concreter,  hoe beter!  Bvb. Wat is er aan de hand? Waar heb je last van? Wat maakt dat je hier 

bent? Hoe merk je dat je last hebt? … 

o Soms een ‘alibi-klacht’ die echte klacht ‘verbergt’ 

• Enkelvoudig, comorbiditeit, ernst, duur, gevolgen? 

• Voorbeelden vragenlijsten: OQ-45, Core 34, 4DKL, Scl-90, OQ-45, BSI, … 

o Aanvullend gebruiken 

• Waarom heeft welke klacht welke betekenis gekregen?  

o Zie alibi-klacht 

• Wie heeft welke hulpvraag en welke rol (context)? Wie zit bij jou in de kamer? 

• Belang van aanmelding en andere klachten, dynamieken van O en P 

o Soms heeft cliënt heel hoge onrealistische doelstelling, maar soms heeft therapeut bvb ook 

geen relevante doelen voor de cliënt bvb 
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o Wanneer iemand denkt dat oorzaak erfelijk is, zijn ze nog niet zo veranderbaar in hun denken 

→ wat kan je hier bewerkstelligen? 

• Gebruik van opdrachten, registratie, schema’s 

• Ziekte-, genezings- en gezondheidstheorie? Wat is volgens jou de oorzaak van je probleem? Dit geeft 

aan of de persoon er veranderbaarheid in zit, is zeer belangrijk! 

o Ziektetheorie: wat is volgens de cliënt de oorzaak van zijn probleem? 

o Genezingstheorie: wat verwachten ze van jou? 

o Gezondheidstheorie: waar willen zij naar toe? (bv. mirakelvraag, aan wat zou je merken als er 

iets beter is plots?)  

• Wat gaat goed? Hoe is basis (slapen/eten/seks, etc)? …. 

o Wat gaat er goed? +’jes op de K, krachten ipv klachten 

o Bvb basisbehoeften (slapen, seks, eten…) → veel mensen die zich nu aanmelden; ik denk dat 

ik depressief ben (zijn heel moe, uitgeput…)  

o als je energie zou zien als slinger; in energie (hyper: fight flight freeze) vraagt heel veel en 

tegenhanger is zombie: na lang je best te doen kom je in lege, verdoofde toestand  → dit is 

nog géén depressie! We zijn allemaal wel wat uitgeput sinds corona 

o wat is de basistoestand vd mensen voor u? wat kan je ermee doen? 

Voorbeelden omstandigheden 

• Wat is er met je gebeurd? Hoe ziet je leven er nu uit? Hoe was dit vroeger? Uit welk soort gezin kom 

je? Wat is je verhaal en hoe leeft dit in jou? 

• Op welke terreinen last, op welke terreinen geen last?  

• Ontwikkelings- en leergeschiedenis? Transitiemoment? Corona? 

• Voorbeelden vragenlijsten: OQ-45, Bouwstenen Levenskwaliteit, Core 34, etc 

• Uitlokkende én steunende omstandigheden, wat is vooraf gebeurd? 

• Welk stadium van verandering? Tijdslijn? 

• Hoe is deze persoon hier terecht gekomen? 

• Perspectief toekomstbeeld? Rust/controle?  

• Wanneer waren/zijn er geen klachten? Balans werk/vrije tijd? … 

UCL: Hoe meer je gemiddeld zit, hoe meer verschillende dingen je kunt doen om met stress te copen (= 

flexibiliteit). Als je dus vrij gemiddeld scoort wissel je veel af en sta je stevig tegenover stress omdat je zo 

flexibel bent. Dit gaat over de P. Mensen die zeer extreem links en rechts scoren hebben vaak negatieve stijlen 

en wisselen weinig af. Dit is minder flexibel en vaak niet zo adaptief.   

Persoonlijk functioneren 

• Hoe zou je jezelf als persoon omschrijven? Wat typeert jou als persoon? Hoe zien anderen jou? 

Waarin schiet je soms te ver door?  

• Vooral internaliserend of externaliserend?  

• Voorbeelden vragenlijsten: OQ-45, UCL, schema’s, hechting, NPV, TCI, etc… 

• Metapositie? Flexibiliteit, veerkracht, zelfredzaamheid?  

• Welke specifieke kenmerken van de P spelen een rol? Gevoelige snaren?  

• Emotieregulatie, stereotiepe reacties, vaardigheden, gewoontes?  

• Elke eigenschap heeft voor- en nadelen: welke winst tot nu toe?  

• Belang van visualisatie , o.a. via een continuüm, dimensies, balans, coping in subschalen, 

kernkwaliteitenkwadrant, metaforen, … 

o Kernkwaliteiten kwadrant; elke pos eigenschap kan valkuil worden als het te ver doorschiet! 
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o Tegenhanger: alarmsysteem soms iets te scherp afgesteld, mee leren omgaan dat ze minder 

scherp staan 

o Veerkracht: het herstel na een moeilijkheid 

KOP Mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag zo concreet mogelijk, nooit van uitgaan dat je het weet! 

Bvb. Hyperventilatie, doorvragen wat dat voor hen betekent.  

Bvb. Slaapproblemen: in- of doorslaap? 

- Inslapen: vaak door piekeren 

- Doorslapen: spanning overdag wordt meegenomen nr de nacht (slaap-waak verstoord). 

Doorslaapproblemen zorgt na tijd ook voor uitputting 

Omstandigheden: 

- Moeite met combi werk & gezin: tekort aan personeel geeft druk 

- Wat doet ze voor zichzelf en ontspanning? Sociaal netwerk? 

- GVO = gezin van oorsprong (leefregels bvb) 

- Te sterk perfectionisme: nt genieten van wat je bereikt (vanzelfsprekend) en direct focussen op 

nieuwe opdracht, val- en rustmomenten mogen 

- Eigen noden uit het oog verliezen door hyperfocus op anderen hun noden 

- Combi v rollen? (toetsen in gesprek) 

- Zinloos plezier?  

→ zinvol om Bob uit te nodigen? Vindt Mia dit ok? → in dit geval komt Bob alleen op het 2e gesprek (belangrijk 

dat je dit aan het begin doet, en niet als je al 10 gesprekken hebt gehad met Mia!) 
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KOP Bob 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1, stap 2: samenhang K = O X P 

- Integreren schema + gegevens vragenlijsten /monitoring/registratie-opdrachten 

- K = O x P in termen van wereldbeeld, typische kenmerken?  

- Hoe maak je de relatie tussen K, O en P duidelijk (formule)?  

- Rationale / metafoor 

- Optimistische genezingstheorie / normaliseren/ Zelfredzaamheid  

- Besteed ruim de tijd aan het verwoorden van de samenhang en rationale 

- Geef aandacht aan krachten en competenties van patiënt/systeem! 

‘Het is niet raar dat je die klachten hebt gezien deze omstandigheden en deze persoonlijke stijl’ = Normaliseren! 

Het is maar normaal dat je emmer overloopt, het is maar normaal. 

Voorbeelden K : O X P: 

- Woede-aanvallen =  relatieproblemen X alles opkroppen 

- Faalangst = nieuwe baan X perfectionistisch zijn 

- Lichamelijke stressklachten =  oncontroleerbare situatie X jezelf de schuld geven 

- Angst = uitlokkende stimulus X vermijden 

- Onzekerheid = nieuwe situatie X negatief denken 

Aanpak van K = O X P: 

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

verbeteren welzijn. 

KOP  = een eenvoudig werkmodel dat (de cliënt) 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 

→ zelfinzicht en bewustwording is de eerste stap naar verandering. We gaan gericht zoeken hoe we de 

persoon handvaten kunnen bieden bv. op vlak van persoonlijke stijl hoe hij beeter met omstandigheden kan 

omgaan zodat klachten verminderen. Deze eerste stap, het overzicht terug geven, het metaperspectief 

herstellen is remoralisatie. 
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Fase 1, stap 3: doelen vanuit meersporenbeleid 

KOP van Koen,  P uitgewerkt; 

 

Doelenselectie. Klachten waar last grootst is (vaak toch al op 2 sporen om dat je ook al wat werkt aan P of O). 

Cliënt realistischer worden, iets doen met persoonlijke stijl. Door initieel samen het KOP model te maken geef 

je opnieuw een inzicht in het verhaal van de patiënt, die krijgt terug een helder metaperspectief en dit is 

remoralisatie van iemand die gedemoraliseerd is. Dit is vaak al het eerste en belangrijkste effect van het KOP 

model. Dit gebeurt in stap 1 en 2. In Stap 3 gaan we meer specifieke doelen opstellen om verder te werken aan 

K, P en O. Hierboven zie je voorbeelden van interventies en doelen die je per spoor kunt uitvoeren. 

2.3 Doelen m.b.t. P vanuit KOP 

• Doel = meer inzicht > meer realistische kijk op jezelf/anderen/wereld 

• Ken je eigen P: bewust worden van je hanteringen, aanpassen aan O indien nodig? we hebben 

gewoontes, automatische reactiepatronen en minstens één gevoelige snaar, bvb. overgevoelig voor 

kritiek, verlating, gevoel dat je tekortschiet bij het uitblijven van complimenten etc.  

• Wat is veranderbaar/beheersbaar ? Belang van registratie, visualisatie , continuüm, dimensies, balans, 

coping in subschalen, kernkwaliteitenkwadrant, metaforen, etc… 

• Factor P uitwerken 

• behandeldoelen bepalen (op K, O en P) 

• Selectie eerste behandeldoel(en)! Wat wel/niet? Interventies? Hoe weten of dit lukt? 

→ Tools ontwikkelen rond omgang met klachten 

P: persoonlijke stijl, gevoelige snaren bvb (dingen die je echt raken) dit duidelijk maken aan cliënten. Dit is een 

eenvoudige manier (meest krachtige), het is wel niet omdat iets voor ons duidelijk is dat het voor cliënt ook 

duidelijk is! 

Van doelen naar interventies 

1. Interventies mbt K:  o.a. psycho-educatie over verandering/gezondheid, hantering paniek, 

piekerstoptechnieken, exposure, ontspanningsoefeningen, concentratieproblemen en energieverlies leren 

hanteren, gedragsactivatie, interventies mbt slapen en lichamelijke klachten, … 

2. Interventies mbt O: o.a. realistisch tijdsperspectief, betrekken van context, normalisatie, ingaan op 

stressoren, risicosituaties, werk, relaties, balans werk-vrije tijd, link naar voorgeschiedenis? Gun jezelf de tijd 

om hierin je weg te vinden! 
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3. Interventies mbt P: o.a. gericht op doelen rond actie- en emotiegerichte coping, impulsiviteit, 

emotieregulatie, “gevoelige snaren”, alarm- en zorgsystemen, perfectionisme, vermijding… 

Kop schema Mia: met welke doelen start je op? 

- Piekeren, slaapprobelemen → dit geeft haar energiebeheer last 

→ Alles wat je doet ga je samen bespreken, dat maakt het werkbaar 

- Omstandigheden: meer ondersteuning van sociaal netwerk, met haar man gesprek doen 

→ Is het nog haalbaar om te blijven werken? Sociaal netwerk? Zelfzorg? Wat doe je nog voor jezelf? 

(samenhang klachten) 

- Doel voor ogen & interventie aan koppelen 

→ Mensen raken gedemotiveerd als het nt snel genoeg gaat (evolutie aantonen) 

- Doel voor persoonlijke stijl: 

→ Inzicht 

→ Zelfspraak verander je nt onmiddellijk 

→ Grootste verandering op moment dat mensen in moeilijke situaties mild omgaan met zichzelf 

3. Gebruik maken van een balans of dimensies 

Balans 

Ontwijkend-------------------------------------Impulsief 

Laissez faire------------------------------------Fanatiek 

Zelf-onderschattend--------------------------Zelfoverschattend 

Dwangm. onzeker---------------------------- Betweter 

Slaaf----------------------------------------------Dictator 

Bemoeial----------------------------------------Onverschillig 

Nooit bang -------------------------------------Altijd beren op de weg 

Einzelganger-----------------------------------Sociaal dier 

Zwarte bril---------------------------------------Roze bril 

Zorg voor de ander----------------------------Zorg voor Zichzelf 

Subassertief------------------------------------Agressief 

→ Huidige en gewenste positie kiezen, situeren van andere personen, navragen verschil tussen 2 posities, 

wanneer ga je dit merken? Wat is nodig om naar gewenste positie te komen? Schaalvragen (waar zet je je zelf? 

Wanneer anders?) 
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P op balans zetten     

X = alles perfect   o = maakt niks uit                                              

___________________________________________ 

Huidige (X) en gewenste positie (O) kiezen ^^ 

- Wat is er nodig om naar de gewenste positie te komen?  Wat is het verschil tussen X en O? ken je 

iemand die bij X zit en iemand die bij O zit?  Wat is huidige positie en waar wil ik naartoe? 

- Welke interventies kan je inzetten? Welke obstakels?  

Balans is dus een eigenschap op 2 uitersten zetten. Dit is een eenvoudige techniek. Eigenschap waar je nt 

neutraal op scoort: uitersten moeten wel heel uiterst zijn, nt neutraal formuleren (kiezen welke je neemt). 

Kernkwaliteitenkwadrant (Ofman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je zelf de lat hoog legt voor jezelf kan je geïrriteerd raken van mensen die dat nt doen (terwijl zij doen wat 

je zelf mss wat meer moet doen). Eigenschappen die haaks staan op onze kwaliteiten: uitdaging = kwaliteit 

behouden zonder door te schieten in valkuil (zorgzaamheid) 
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Kernkwaliteiten bij een opkropper: 

 

 

 

 

 

 

Vervolg fase 2 en 3? 

- Inzicht, overzicht & eigen aandeel of P?  

- Wat heb je nodig? Wat kan/wil je doen op welk moment? Wie wil je zijn? 

- Risicosituaties? Valkuilen? Krachten? Extra doelen? Welke interventies?  

- Fase 2 (uitvoeren behandelplan) en Fase 3 (terugvalpreventie):  

o K: eerste signaal klacht? …… 

o O: in samenhang met? …… 

o P: wat ga je dan doen?  Reminders? Rituelen? Beelden? ….. 

- Actieplan : Als ik merk dat … dan betekent dit niet dat… maar wel dat… en dan ga ik meer… 

Kortdurend; betekent nt altijd kortdurend maar vooral minder # sessies (eerst om de 2 weken, dan meer tijd 

tussen) 

→ Terugvalpreventie: waar sta je nu? Hoe ga je merken dat het fout gaat?  Signalen?  Wat ga je dan doen? ‘dan 

kom ik terug’ → nee: waar heeft je last mee te maken? Is er iets gebeurd? Doe je te weinig zelfzorg? Kan je het 

zelf doen, probeer het dan maar eerst zelf! 

4. Vaak voorkomende interventies 

Signalen van stress begrijpen 

De stresssignalen zijn het resultaat van het Fight Flight Freeze mechanisme 

 

o Oud (primitief) overlevingsmechanisme  

o Maakt lichaam en geest alert: ‘in de startblokken’ 

o Alert en energiek om met extra stressoren om te gaan 

o Slechts één mechanisme, ongeacht de stressor 

o Iedereen kent het 

Alarmsysteem (P) → Soms nt meer afgestemd op tijd waarin we nu leven (systeem uit oertijd).  

FFF (bvb paniekaanval) vaak uitputtingsklacht. → Weer meer ruimte in krijgen, veel te veel in ‘startblokken’ 
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→ Zo kom je bij ‘feel’ van emotieregulatie, mogen voelen wat er te voelen valt! 

 

 

 

 

 

 

Je kan leren om flexibiliteit  te hebben in zelfzorg! Nt enkel richten op verandering, soms op emoties etc 

→ Weekschema met groene en rode blokjes, opgeladen worden, energie geven, afwisselen in opladen vd 

batterij, afwisselen 

→ Hoe ga je om met jezelf en hoe kan je jezelf geven wat je nodig hebt? Mentaal prikkelen → cognitief energie 

geven. Je hebt tegenhangers nodig, de zingevingsbatterij is soms zoek: existentieel, het nt meer zien, komt pas 

terug als eerste 3 voldoende opgevuld zijn! Meer energie krijgen; zingevingsstuk gaat mee, verandert mee, gaat 

nog niet onmiddellijk. 

Inzicht in GGG en samenhang 

 

 

 

 

 

→ Neerwaartse spiraal 

→ Veranderen in verschillende kanalen: Doelen gaan op zelfde manier invloed hebben net omdat ze 

samenhangen 

→ Goed om op deze manier duidelijk te maken dat je op iets gaan inzoomen 

Gedachten voorbeelden: 

- Denken dat we weten wat in de toekomst komt? 

- Denken dat we weten wat iemand anders denkt? (“NIVEA”) 

- Veralgemenen we? Denken we genuanceerd of zwart-wit ? 

- Enkel focussen op wat niet lukt? Verleden?  

- Waarom-vragen? 

- Wat zijn jouw favoriete thema’s? 

- Waaraan merk je dat je piekert? 

- Wat helpt om te stoppen?  

- Wanneer helpende “groene” gedachten? 



 40 

# Gedachten per dag: 60-80.000. Dit bepaalt je lerend vermogen. Groot deel = repititief OF onveranderbaar 

(verleden) OF denkfouten. 

Denkfouten:  

Meest voorkomend: weten wat er in de toekomst zal gebeuren (vanuit alarmsysteem: je schrap proberen 

zetten). Groot stuk v energie verdwijnt hierdoor. 

Ook vaak denken te weten wat een ander denkt:  

NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander 

Als je het echt wilt weten moet je het vragen, maar u hiermee bezig houden is niet nuttig. Je gaat invullen 

vanuit je eigen interpretaties/gevoelige snaren (voorbeeldje van vrouw met minderwaardigheidscomplex) 

Je kan dit duidelijk maken aan mensen, welke thema’s komen voorbij? 

→ Manier waarop we hiermee omgaan is belangrijk, brein zoekt steeds verklaringen/controle → hierin 

doorschieten is vaak problematisch (piekeren) 

→ Inzicht via thema’s, wat komt vaak terug? (mag er zijn, maar ook rustiger in leren zijn) 

Aandachtsmetafoor: 

Hoeveelheid aandacht beschikbaar: 

1. richten op uzelf 

2. richten op taak 

3. richten op omgeving 

Piekeren vooral over jezelf, vooral wnr we weinig afleiding hebben (bvb in je bed). Leren om aandacht buiten 

zichzelf te leggen door te focussen op taak die voldoende aandacht vraagt of op omgeving (ook bij flashbacks 

van trauma) (tel 10 dingen rond u 10, 9, 8…) of bvb in auto piekeren; meezingen, geen tijd om te piekeren 

Je kan zo leren om denken en voelen (veeeel spanning) minder te hebben door zelf meer te kiezen waar je 

aandacht op richt. 

Voorbeeldje van vrouw in AH: op afstand kijken nr jezelf, angstgedachten schieten in gang, jezelf rustiger 

maken vanuit ademhaling (van lijf nr brein aangeven dat stress nt nodig is) bvb op voorhand 

boodschappenlijstje van dingen die ze nt wist staan. Of iemand schrik om nr buiten te gaan: honden tellen. 

Soms worden mensen meer gespannen, omdat je ook op jezelf gericht bent. Meditatie kan bvb ook. 

DUS concreet wat kunnen we doen? 

- Leren inzicht krijgen in terugkerende thema’s, exploreren 

- Denkfouten opsporen en uitdagen, helpende ‘groene’ gedachten formuleren 

- Afstand, Ademhaling en Afleiding (aandachtsmetafoor)!  

- Leren om zelf je aandacht te richten op iets anders 

- Leren mediteren en ontspannen 

- Niet via “introspectie” op zoek naar antwoorden op de waarom-vragen, wel invloed zoeken via 

gevoelens (lichaam) of gedrag! 

- Leren met afstand naar je gedachten kijken 
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Gevoelens voorbeelden: 

- Welke negatieve gevoelens wanneer? 

- Welke positieve gevoelens wanneer?  

- Lichamelijke onrust? Prikkelbaarheid? Ongeduld? Angst? Schuldgevoel? Boosheid? Schaamte?  

- Soms moeilijk om gevoelens te benoemen, eigen taal! 

- Waaraan merk je dat je lichamelijk last hebt?  

- Lichamelijke stressklachten?  

- Wat helpt al om jezelf rustig te maken?  

- … 

WAT kunnen we CONCREET doen? 

- Leren (sneller) herkennen van lichamelijke signalen 

- emoties = signalen, boodschappers!  

o ER aanleren 

- Leren negatieve gevoelens onderzoeken 

o Taal geven aan gevoel, normaliseren 

- Leren via gedachten of gedrag overspoelende gevoelens veranderen 

o Leren om met emoties om te gaan (bvb boze of prikkelbare mensen zitten veel neg 

gevoelens) bal van onrust, lichamelijke stressklachten dat zich uit op andere manier 

- Rust vanuit ratio als emoties overheersen, “wijze ik” = integratie 

- Leren jezelf rustig maken via ademhalingstechnieken, meditatie 

- Letten op je lichaamshouding 

- Leren onrust te verdragen zonder verzet of kwaadheid naar jezelf 

o Beseffen dat emoties belangrijke boodschappers knn zijn, voelen wat er te voelen valt 

o Op collectieve schaal; ongemak wat meer mogen leren verdragen, nt te veel blijven in hangen 

en er ook wel rust in krijgen, onrust leren verdragen (ER: ik word geraakt, ik besef dit, zeggen 

tegen mezelf; dit mag!) 

o Proberen aan cliënten duidelijk te maken (bvb ik voel onrust: lief zijn voor jezelf) voel het 

maar, let op ademhaling, adem erdoorheen, pijn niet altijd wegdrukken, vanuit stukje rust 

ook even op pauze drukken zodat je nt autom op controle springt om vanalles te gaan 

veranderen. ‘dit is wat het is, onprettig, wat heb ik nu nodig? (3) 

o Emoties leren verdragen (- en +) en daar lichamelijk mee om te gaan en wnr we in een kramp 

schieten: nagaan hoe dit komt, wat wordt getriggerd? In heden getriggerd door iets, nt enkel 

met heden te maken! Verleden hoort hier ook bij speelt ook een rol. Wat heb ik nu nodig? Nt 

meer controle zoeken, soms is dit niets doen, soms erover praten, soms iets proberen 

veranderen… afhankelijk van situatie (lichaam ook belangrijk!  bvb osteopaten, 

fysiotherapeuten) lichaam en geest verbinden, voeling krijgen  

- Don’t fear the fear! Emotieregulatie!  

Emotiemeter 

Mensen dachten dat ze abnormaal waren omdat ze zich slecht voelden (corona) maar iedereen had dit? Nt 

zomaar abnormaal. We hebben vooral + met hoge lading gemist! Inhaalbeweging van dingen die ons echt veel 

geven meer te mogen doen. Veel mensen in corona deden het nt slecht; heel hecht bvb in hun bubbel (vooral 

lagere lading)  

Andere kant; neg emoties met hoge lading (vooral in begin) boos vaak angst onderliggend, hyper slaat vaak 

terug in soort van afgematte lege zombie. 
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→ Jaar van ER: als + ambassadeurs mensen leren hoe ze met emoties mogen omgaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrag voorbeelden 

- Welke krachten/valkuilen? 

- Welke gedrag stel je voornamelijk wanneer je met stress wordt geconfronteerd? 

o Ga je aan de slag (actiegerichte coping) of vaker vermijden? 

o Ga je afleiding zoeken (palliatieve coping)? 

o Steun vragen?  

o Kan je focussen op 1 ding tegelijk of net niet?  

o Leg je de lat nog hoger? Blijf je doorgaan?  

o Actiegerichte en emotiegerichte coping?  

- Wanneer merk je dat je blokkeert? Wat helpt jou tot nu toe al?  

WAT kunnen we CONCREET doen? 

- Actief aanpakken van wat veranderbaar EN acceptatie van wat onveranderbaar is! 

o AA: leren accepteren wat je nt kan veranderen, wat kan ik wel veranderen? 

- Belang van rustmomenten en herstel, geen continue stress! 

- Leren jezelf in beweging houden, actieve vrije tijd! 

- Verbondenheid via positieve sociale contacten 

- Leren voor jezelf opkomen, direct communiceren zonder schuldgevoel, hulp vragen  

- Leren afleiding zoeken als piekeren teveel wordt (AAA – aandachtsmetafoor) 

- Leren 1 ding tegelijk doen, back to basic! 

- Belang van flexibiliteit en afwisseling in hantering 

- Bij impulsieve coping: motivatie? korte/lange termijn? risicosituaties? functie hantering? alternatief 

dat sterk genoeg is? bij uitstelgedrag “begin” maken, berg opdelen, … 

o Verslavingsgevoeligheid: Motivatie?  

o Wnr gebruik je het vooral? In welke risicosituaties? Bvb eetbuien vooral ‘s avonds als ze voor 

TV zit (getriggerd in brein, alles in uw lijf zegt chips) wat zijn risicosituaties? Alternatief op dat 

moment? Wat gaat ze doen in de plaats? In kaart brengen en wat doen? 

o Snoepen vooral wnr ze in bed ligt en man valt in slaap (stiekem) 

o Heel vaak ook: uitstelgedrag weten dat je iets moet doen en het nt doen, heel lastig te 

veranderen! Om iets te gaan veranderen → Berg: wordt steeds groter 
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▪ In stappen gaan uitvoeren: begin maken met iets, door de zure appel heen bijten 

(heel veel last voor deze mensen!!!) 

• 1: bvb post opendoen (voor adiminstratie) (drempel minder groot maken) 

Kortdurend werken = heel veel verschillende dingen kunnen doen, maar KEUZE maken MET cliënt en dan 

interventie koppelen → allebei weten wat en waarom! 

Interventies voor Mia en Bob? 

- Wat hebben ze zeker eerst nodig? Risicosituaties? Valkuilen? Krachten?  

- Wat zal belangrijk zijn bij het maken van een hervalpreventieplan? 

→ Afh van de doelen die je selecteert, nadenken over terugval, alert maken op mogelijke risico’s voor terugval, 

bvb piekeren; teveel dingen tegelijk. Wat kan je doen op moment dat je voelt dat iets slechter gaat? 

→ Directere communicatie: als dit beter lukt, wat ga je doen als je je toch weer terugtrekt? Wat kan je zeggen 

tegen jezelf wnr je weer in je eigen valkuil zit? 

→ In kortdurend traject een doel selecteren (1/2/…) 

Tot slot 

- Zeer hoge nood aan laagdrempelige en efficiënte herordening GGZ 

o Selecteren wat je gaat doen en vanuit vertrouwensband. Greeter: eenmalige ontmoeting is 

zelfs heel belangrijk! 

- Via persoonlijke diagnostiek meer mensen meteen op de juiste plaats, overgangsfase sociale kaart en 

GGZ, vraagt hoge inzet van deelnemers en belang van zelfzorg 

o We zitten in overgangsfase (wachtlijsten worden minder erg door ELP) 

- Overzicht en balans herstellen, remoralisatie als aanzet tot verandering en vergroten zelfredzaamheid, 

andere evaluatiecriteria 

o Interventies vanuit heel concrete doelen (samen met cl) en meetbaar maken, is handig! 

o VL bvb voor iemand bij u komt en bij afsluiten opnieuw (trots op zichzelf als ze zien dat de 

grafiek daalt, wnr grafiek niet daalt terug gespreksonderwerp!) last en je moet het ermee 

doen, nt op die manier geconcretiseerd 

- Belang van systematiek (voor/tussen/nameting), concrete doelen die ook meetbaar zijn, shared 

decision-making! 

- Focus op gezonde delen van de P en benoem dit goed tijdens de sessie! Elke eigenschap heeft zowel 

voor- als nadelen!  

o → Belangrijk: wat je ook doet, focus op krachten en gezonde delen, benoem die vaak → 

toegang nt meteen krijgen, ze ontvangen nt altijd graag complimenten, maar heel gerichte 

complimenten kan goed zijn om te groeien in krachten en mens zijn!  

- P in breedste zin van het woord, met belang van veerkracht en flexibiliteit > Waar ben je op dat 

moment en wat zie je gebeuren?  

o Persoonlijke stijl zien in breedste zin vh woord zien; veerkracht, flexibiliteit… 

- Betrek de context! Geef tips om ermee om te gaan en indien nodig te begrenzen!  

- Vergeet jezelf niet! Zorgen voor een ander lukt enkel als je ook goed voor jezelf zorgt (belang van 

teamoverleg, supervisie en ondersteuning) → zelfzorg  

o Sociale kaart! Verbindt u met collega’s en andere disciplines, gevoel dat je je gesteund voelt 

en je gedragen wordt op dat vlak 
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Verder:  

- KOP = KAPSTOK voor methoden, heuristiek ipv protocol, valkuil van eenvoud! 

o Eigen maken, creatief zijn! 

- Creativiteit, inzet en specifieke vaardigheden van hulpverlener én patiënt, therapeutische daad naast 

het woord & actiebereidheid  

- Voor alles een tijd en plaats, belang van differentiële indicatiestelling 

- Niet persé kortdurend over tijd maar in aantal sessies (2<x<8), follow up? 

o Voor alles is een tijd en een plaats! 

o Tijd tussenlaten, cliënten een tijdje zelf laten proberen en oefenen, dan teurgkomen! 

- Focus op gezonde delen ipv op pathologie 

- Tijd als bondgenoot ipv  “geen tijd te verliezen” mits goede selectie doelen! 

o Verwachtingen, boeiend, leuk…  

- Functies KOP als ondersteuning ifv overzicht, inzicht en uitzicht 

- Voor elke aanmelding een uniek behandel- of verwijsplan! 

o Soms terugkomen met ander doel! 

Belangrijkste uit deze les = REMORALISATIE 
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LES 3; werkrelatie in de kortdurende interventie 

1. Inleiding 

2. Therapeutische daadkracht 

3. Moeilijke interacties 

4. Tot slot 

Inleiding  

• Naast inhoudelijke criteria (diagnose, aard, ernst van klacht)  methodiek-overstijgende factoren als 

criteria voor keuze van behandelmethode → feit dat je er voor hen bent wanneer ze het nodig hadden 

➢ Belang van patiëntkenmerken, werkrelatie en technieken: bij eindevaluatie vaak relationele 

aspecten! 

➢ Belang van gedeelde probleemdefinitie, zicht op eigen aandeel, inzicht in behandeldoelen, 

motivatie en zelfredzaamheid  

➢ Hoop en positieve verwachtingen door structuur en openheid (placebo) 

➢ Belang voor remoralisatie in de loop van eerste 3 gesprekken (voor- en nametingen!): enige 

greep op dingen (KOP), verbondenheid (relationeel), zinvolle inzet verleden (wat ze tot dan 

toe deden), toekomstperspectief proberen creëren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Placebo; doordat cliënt weet dat je iets aan het doen bent → positief effect ontstaat. Verwijst ook nr 

hoe je er als HV zit! Vetrtrouwen in lerend vermogen van persoon voor u beïnvloedt je sws, taal die je 

gebruikt, gevoel geven dat cliënt het kan… 

• Tegenovergestelde = nocebo; bijsluiter van medicatie – alles wat kan foutlopen, als je hierop focust → 

negatieve verwachtingen. 

• Interationeel = verbondenheid, werkrelatie 

➢ gevoel van professionaliteit van HV (nt altijd met ervaring te maken!) geslaagde 

interventies/begeleiding ook afhankelijk vanuit hoe je overkomt (positief enthousiasme, 

verbondeheid…) 

• Patiëntkenmerken ook belangrijk; (KOP) 
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Wat werkt goed in de werkrelatie? 

• Goed kunnen aansluiten bij referentiekader en taal van cliënt→ vanuit opleidingen die je volgt & 

vakken die je volgt – makkelijker voor ons om oorden te vinden voor emoties, wij vinden 

psychologische verklaringsmechanismen zeer vanzelfsprekend – cliënt weet dit nt altijd! → dit goed 

uitleggen, beter effect op cliënt - stijl en taal aanpassen aan wie voor jou zit (bvb IQ lager bij patiënt, 

visueel materiaal (dit kan bij iedereen nuttig zijn!)) 

• Inspelen op bereidheid tot verandering en remoralisatie 

o Inspelen op verbondenheid/empathie, aansluiten bij cliënt + bereidheid tot verandering 

vinden! Enerzijds ondersteunen, anderzijds confronteren!  

o Vdgh die je kan leren 

• Twee soorten deskundigheid 

o patiënt is deskundige over zichzelf & eigen leven (ervaringsdeskundigheid) maar jij bent de 

deskundige over de theorie en het proces 

• Weten omgaan met strategieën, gevoelige snaren en afweer van (beide) cliënten, geheimhouding?  

• Navragen en monitoren van wat de cliënten ervaren in (en na) de sessies  

• Belang van concretiseren, inzicht en duidelijkheid van behandeling 

o Normaliseren, inzicht herstellen vanuit meta-perspectief → bespreekbaar maken 

• Acceptatie, respect en vriendelijkheid (o.a. persoonlijke info onthouden, zorg voor veiligheid en 

aandacht voor ongemak en schaamte, etc…)  

• Belang van een gemeenschappelijke hulpvraag én werken met meer dan 1 individu, meervoudige 

partijdigheid 

o Vertrouwen moet je verdienen! 

Therapie als geschenk (boek) 

• Therapie = obstakels voor groei wegnemen 

• Belang van ondersteuning, empathie en betrokkenheid 

• Erken zelf fouten, wees oprecht 

• Omgaan met problemen in het hier-en-nu, elke gebeurtenis is bruikbaar  

• De therapeut heeft veel patiënten, de patiënten hebben maar 1 therapeut 

• Leg eigen dilemma’s op tafel 

• Feedback geven = het ijzer smeden als het heet/koud is 

• Valkuilen en winst van zelfonthulling 

• Neem nooit beslissingen voor je patiënt 

• De zonnige zijden van het vak… 

Therapeutische daadkracht 

KOP als kapstok om te begrijpen, meer rekening 

houdend met stressoren in omstandigheden en 

lijdensdruk door klachten (inzicht, overzicht, uitzicht)  

-> casusconceptualisatie: Wat is, vanuit de P, hun 

specifiek alarmsysteem? Door dreiging in O meer 

Fight-Flight-Freeze? (persoonlijke stijl duidelijk als er 

dreiging is in dee O) -> Die P en fight-flight moet je 

beluisteren in verhaal, zoeken naar concrete 

behoefte én hierop afstemmen in de werkrelatie!  
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Ook belang van focus op wat goed gaat, op krachteninzicht én erkenning te geven en op gaande houden van 

positieve stroom die aanzet tot verandering. 

Klinische implicaties 

P = intern werkingsmodel, netwerk van gedrag, cognities én emoties met informatie over jezelf, de ander en 

relaties 

P = verzameling eigenschappen, gewoontes, coping, hechting, zelfbeeld, schema’s, temperament…, continu 

bijgestuurd op basis van ervaringen! 

In therapie meer inzicht in kenmerken van P:  

• eigen handleiding en interpersoonlijke stijl, flexibiliteit?  

• Hoe zie ik mezelf en de ander?  

• Welke verwachtingen over bejegening door de ander( O x P)? 

• Voor vooral bang voor? Hoe zet ik me schrap op voorhand? 

• Boodschap kan maar overgebracht worden NA erkenning en verbondenheid 

• Maar: zelfs bij zeer gemotiveerde cliënten is verandering moeilijk!  

Therapeutische daad- en kracht 

• Vaak worden interventies niet waargenomen of vergeten door cliënten (cfr. relationele aspecten 

worden meest herinnerd achteraf) 

• Dit heeft met verschillende factoren te maken en is zeker niet altijd een kwestie van weerstand 

(aandacht, lijdensdruk, emoties..) 

• Zelfs als de therapeut erin slaagt om de aandacht te krijgen én de cliënt goed kan laten luisteren, én 

de cliënt van plan is om adviezen te volgen, is dit nog geen garantie voor verandering 

• Het kost moeite om te blijven terugkeren op doelen, met het belang van continuïteit en structuur, van 

balans tussen wat ze willen vertellen en wat jij als doel vooropgesteld had (invloed van slordigheid,  

een slechte dag,…) 

• Hoe kunnen we de therapeutische kracht en aandacht van alle partijen vergroten?  

→ The time is NOW: gebruik het hier-en-nu en de ervaringen in de sessies als een spiegel in twee richtingen 

(reflecteren over zichzelf én hun relaties) 

→ Gebruik de therapeutische relatie als instrument voor verandering:  

• “ik wil jou helpen om zicht te krijgen op patronen in relaties met andere mensen door te verkennen 

hoe het contact tussen jou en mij verloopt” 

• Zowel reflecteren over positief als negatief contact, met terugkoppeling naar de hulpvraag // 

onderliggende behoefte 

• Elke interventie is een relationele handeling 

1. Door het verhogen van de arousal, bvb. door iemand uit de comfortzone te halen (hoe vaker men eruit komt, 

hoe groter die wordt!) bvb. oefening taakconcentratie, patronen doorbreken, denken + doen = durven! 

2. Door het stimuleren van verwachtingen (“wat ik nu ga zeggen, is zeer belangrijk”), of door toestemming te 

vragen om op een pijnlijke inhoud in te gaan 
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3. Door gebruik te maken van zelfonthulling, op voorwaarde dat dit functioneel is voor verbondenheid 

4. Door gebruik te maken van symbolen, metaforen (bvb. impacttechnieken, Rogiers 2015), schrijfopdrachten, 

rituelen, paradoxen, imaginatie, humor, overdrijving, etc…. Doorbreek patronen en doe het onverwachte!  

5. Door een voorbeeld te zijn qua veranderingsbereidheid (cliënten doen vaak ook wat je doet en niet (alleen) 

wat je zegt…) (nonverbaal!)  

6. Door een verrassingseffect, bvb. door positief heretiketteren of milde stereotyperingen 

Voorbeelden van reparerende interventies 

• Het lijkt mij dat - Zoals ik het zie - Wat er bij mij opkomt als jij dat zegt - Zoals ik het aanvoel -  Ik krijg 

het idee dat - Ik word me er bij mezelf bewust van dat ik denk/voel op dit moment - Ik merk aan 

mezelf dat - Het is voor mij alsof- Mijn gevoel zegt dat - Als ik mezelf beluister… 

• Ik kan snappen dat je boos bent als de dingen thuis mislopen. Het lijkt me zeker belangrijk om te kijken 

of er iets aan de situatie gedaan kan worden. Tegelijkertijd vraag ik me iets af: zou het kunnen dat die 

boosheid ook met andere zaken te maken heeft? Kunnen we daar nog iets mee?  

o Boos = vaak teken van angst! 

• Ik kan aan jou merken dat je aan het worstelen bent met jezelf. Een deel van jou zeg dat je niet het 

recht hebt om je eigen weg te kiezen en een ander deel zegt dat je dat recht wel hebt. Klopt dat? Wat 

wil jij? 

o Dingen losmaken, je kan een lading emoties over je heen krijgen. Dan heb je iets belangrijk 

gedaan! 

• Ik ga je even onderbreken. Ik voel me vandaag gevangen tussen twee tegenstrijdige gevoelens die 

elkaar bevechten: aan de ene kant weet ik dat het hele verhaal van de ruzie met je baas heel 

belangrijk voor je is. Ook weet ik dat jij je gekwetst voelt als ik je onderbreek. Aan de andere kant kan 

ik mij op dit moment niet aan het gevoel onttrekken dat je vandaag iets heel belangrijks uit de weg 

aan het gaan bent. Kunnen we het daarover hebben? 

• Vind je het goed als ik je onderbreek? Je zit midden in een lang verhaal en ik merk dat ik de draad 

kwijtraak. Ik verlies het zicht op het belang van je verhaal voor de problemen waarom je naar hier 

bent gekomen! 

→ Niet altijd benoemen; soms sla je het op en moet je erover nadenken waardoor dit komt – kan ik nog 

professioneel zijn met deze cliënt? Kan ik het bespreken? Niet bespreken Ifv begeleiding vs wel terugkoppelen 

(ifv hulpvraag). 

→ Intervisie; cliënten inbrengen die iets met je doen (+ en –) 

→Bespreekbaar maken: vragen hoe het voor hen was om zoiets te bespreken, altijd op terugkomen! Achteraf 

checken → vaak is dit een keerpunt, ze zien dat je een mens bent, als jezelf, eerlijk 

→ Je eigen verdeeldheid voelen; ik kan nt meer opletten, gevangen in eigen gevoel; je mag onderbreken en dit 

zeggen!  

→ Vanuit zorg voor cliënt moeten we ze soms ook uitdagen (zorgzaam! bespreekbaar maken) 

• Bedankt voor het vertrouwen, het lijkt erop alsof het gesprek volgens jou beter had kunnen gaan. Wat 

kwam er te veel aan bod en wat te weinig? Is er misschien nog iets dat ik anders had kunnen doen? 

Zijn er vragen waarop je had gerekend maar die ik niet heb gesteld?  
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• Ik wil graag onderzoeken wat er nu precies gebeurt tussen ons op dit moment. Ik hoop dat dit je 

misschien helpt om zicht te krijgen op wat er soms gebeurt in de relatie tussen jou en andere mensen? 

• Ik begrijp dat je je onzeker voelt als je mij erop wijst dat je ontevreden bent maar ik zou er wel graag 

meer willen over horen. Zie je het zitten om er samen wat meer naar te kijken?  

• Ik snap dat dit frustrerend voor je is. Jij vraagt om een antwoord en ik blijf jou maar vragen stellen. 

• Ik probeer je een antwoord te geven maar ik heb het gevoel dat er op dit moment niets is wat ik kan 

zeggen waarmee je echt tevreden zou kunnen zijn. Ik ben bang dat alles wat ik je zeg alleen maar meer 

irritatie zal geven. Wat doet dit met jou als ik dat zeg?  

• Laten we nog es stilstaan bij de redenen waarom je hulp hebt gezocht. Het ging er toen om dat jij…. Is 

dat nog steeds zo? Ik wil dat je hier nog es over nadenkt, maar niet over de gebeurtenissen die de 

afgelopen week op je pad kwamen want daar kan je immers weinig aan doen (O). Probeer es na te 

denken over de redenen waarom je hulp hebt gezocht en dus hoe jij (P) hiermee omgaat in plaats van 

hoe het is gegaan.  

• Ik heb het gevoel dat ik je niet kan bereiken en dat geeft me onrust vanbinnen. Herken jij dit ook? 

→ ‘al 5 behandelaren gehad en telkens niks an gehad’ bvb externaliseren, wegblijven → vragen hoe gaat het 

nu wel helpen? Bespreek dit met mij 

→ Vraagt openheid en transparantie van jezelf en van je cliënt, enige manier waarop we zinvol bezig kunnen 

zijn 

→ Fasen van verandering moet ook wat natuurlijk gaan! 

Voorbeeld van positief heretiketteren 

→ verrassingseffect! Met humor omdraaien naar positieve eigenschap: 

Hij valt in slaap ‘s avonds = ….?  → voelt zich heel kalm en rustig bij jou (andere betekenis) 

Zij heeft vaak kritiek = …? → ze heeft het beste met je voor 

Hij is traag = …? → neemt zijn tijd om dingen goed te doen en op zijn gemak te zijn bij jou 

Zij is overmatig emotioneel = …? → passioneel, ze kan zichzelf zijn bij jou 

➢ Belang van goede keuze & humor > welke eigenschap van je partner?  

Voorbeelden communicatie 

• Niet luisteren maar gericht op eigen verhaal… 

• Waarom-vragen als (subtiele) vormen van beschuldiging… ‘waarom is hij zo’ 

• Focussen op wat men NIET wil ipv op wat men WEL wil… → positieve stellingen maken 

• Elkaar psychologiseren,  gericht op de persoon… 

• Verwijten maken, oude koeien uit de sloot halen, verleden… 

• Veralgemeningen,  altijd – nooit redeneringen…, “bickering” … (op mekaar vitten) 

• Demand – Withdrawal oftewel Eisen – Terugtrekken… 

• Voor de partner in plaats voor zichzelf praten… 

➢ Invloed op probleemoplossend vermogen & intimiteit! 

➢ MAAR: communicatie niet alleen via woorden, ook via gedrag!! → Verwachten dat partner hele grote 

prater wordt (zijn ze al communicatief via gedrag bvb? kijk naar hun lichaamstaal!) 
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Mia & Bob 

Er wordt een gezamenlijke sessie gepland, met toestemming van beiden. Mia en Bob zijn eerder aarzelend 

maar willen het toch proberen. De reden daarvan is dat de psycholoog wil kijken hoe ze samen aan de 

communicatie kunnen werken, maar zeker ook hoe ze allebei hun zelfzorg kunnen verbeteren, samen en apart. 

Bij de start van dit gesprek worden enkele afspraken gemaakt (oa geen afzonderlijk contact opnemen). Er 

wordt ingegaan op wat ze allebei zouden kunnen proberen qua zelfzorg, met uitleg over de 4 batterijen en 

nood aan oplaadmomenten. Daarnaast wordt gekeken op welke momenten het haalbaar is om toch iets meer 

met elkaar te praten. In de sessie wordt de GSG- en LSI-oefening uitgeprobeerd zodat ze allebei hun boodschap 

anders leren verwoorden. Dit had zichtbaar effect, al ging het soms met kleine stapjes. Er werd samen gekeken 

naar opdrachten om thuis zelf verder te doen (Welk stopsignaal bij ruzie? Welk startsignaal als Bob zich te lang 

terugtrekt? Hoe meer complimenten geven? Hoe vaker samen iets doen als koppel zonder de kinderen?) De 

sessie werd beëindigd in een ontspannen sfeer. 

→ Wat je beslist moet wel haalbaar zijn, 

→ Hoe concreter hoe beter 

→ Spreek gezamenlijk stop-signaal af; als het thuis weer gebeurt tot het weer escaleert (moeilijke dingen in 

therapie verder bespreken) 

• Doel is NIET om altijd volgens regels te communiceren, WEL om dit te proberen doen op belangrijke 

momenten > timing!  → niet afdwingen wanneer iemand doodmoe is 

• Directer communiceren (Heffels, 2000; veranderingswensen): 

• Spreker = GSG-regel > jouw Gedrag in die Situatie geeft mij dit Gevoel  

o (realistischer, in het heden, niet op persoon) 

o + soms is spreken makkelijker terwijl ze iets doen (bijvoorbeeld in de auto aan het rijden, aan 

het eten…) → benauwd worden als je zegt ‘we moeten over iets praten vnv ‘ = heel beladen! 

• Luisteraar = LSI-regel > Luisteren, Samenvatten, Invoelen  

o (niet in rede vallen) 

• Verwijten veranderen in verzoeken: vertaal een klacht in een wens en een wens in concreet gedrag, 

maw  een klacht houd je voor jezelf, een wens mag je uiten en om gedrag kan je vragen (concreet 

gedrag dat uitvoerbaar is en aansluit op je wens!) 

• ! wisselen van rollen (voorbeeldje van spreekstok) 

Moeilijke interacties 

= Nauwelijks communiceren, eisend gedrag stellen, zeer dominant zijn, agressief, van hak op de tak springen, 

flirten, voortdurend bevestiging  vragen, heel emotioneel zijn en blijven, etc…  

→ Kan ook samenhangen met persoonlijkheidsproblemen of motivatieprobleem 

Algemeen:  werkrelatie met een doel: samenwerken om probleem op te lossen; hulpverlening is géén doel op 

zich! 

Voorwaarden?  

  1. actieve deelname van beide partijen (hulpverlener doet niet al het werk!) 

  2. 2 deskundigen: ervaring en therapie 

  3. KOP: gezamenlijke consensus 
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Persoonlijkheidsproblemen begrijpen 

Meest “bekende” persoonlijkheidsstoornissen:  

1. Borderline persoonlijksheidsstoornis 

2. Narcistische persoonlijksheidsstoornis 

3. Paranoide persoonlijkheidsstoornis 

4. Antisociale persoonlijksheidsstoornis 

Vaak meerdere problemen in relaties en werksituatie, op diverse terreinen, meer extreme scores op dimensies! 

Categoriale visie 

Persoonlijkheidsproblemen waarbij men:   

➢ zich vreemd of afwijkend gedraagt > paranoïd, schizoïed, schizotypisch? 

➢ overdreven, emotioneel of grillig gedrag vertoont > theatraal, narcistisch, borderline, antisociaal?  

➢ zich angstig of gespannen gedraagt > afhankelijk, ontwijkend, dwangmatig? 

Kenmerken van PS: 

➢ regelmatig terugkerende conflicten met mensen in de omgeving 

➢ sterk wisselende, overdreven emoties 

➢ snel buitengesloten of afgewezen voelen 

➢ een instabiel levenspatroon 

➢ weinig flexibel, star, meer rigied in denken en handelen 

➢ Soms moeilijk zelfstandige levenskeuzes kunnen maken 

Hoe herkennen? 

➢ Onder vel, energiezuigend 

➢ Buikgevoel, verhoogde alertheid als je ze op je agenda ziet staan 

➢ Systematisch externe attributie 

o ‘raar dat jij mij nog niet echt geholpen hebt’ 

➢ ‘normale’ aanpak lukt niet, oplossingen worden vaker afgeketst 

➢ Onverwachte reacties/switchen 

➢ Vaker onveranderbare oorzaak van problemen en pessimistische visie op mate van veranderbaarheid, 

negatieve verwachtingen t.a.v. therapie, partner & toekomst 

➢ Om er beter te kunnen mee omgaan is er nood aan beter begrijpen! 

ELK persoonlijkheidsprobleem: 

➢ Is een overlevingsstrategie (sikkel) – ooit was dit de beste coping! 

➢ Is op dat moment ‘een goede strategie’ 

➢ Wordt ontwikkeld met mogelijkheden (biologisch, intellectueel, sociaal) die persoon op dat moment 

heeft 

➢ Wordt een probleem als het rigied wordt en het te vaak gebruikt wordt in situaties die er niet om 

vragen → nu schiet het te fel door in sociaal contact 

➢ Levert  vaak problemen op diverse terreinen op → niet werkbaar, lastig, ook veel verloop in sociale 

contacte, vereenzaamd 

➢ Lokt reacties van buitenwereld uit die vaak een bevestiging zijn van wereldbeeld, zelfbeeld en 

beeld/verwachtingen van de ander 
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uitdagingen 

Patiënten met een persoonlijkheidsproblemen dienen zich meestal niet aan met een hulpvraag gericht op hun 

persoonlijkheid. Ze zien zichzelf niet zo, het is een blinde vlek. 

→ Therapeutische relatie komt moeizamer op gang 

Patiënten vinden het lastig om gedachten en emoties te rapporteren, immers: 

- hun problemen zijn gewoonlijk diffuus van aard 

- zij vermijden hardnekkig stil te staan bij gevoel 

Veel last en lijdensdruk, maar nt altijd gericht op zichzelf, soms zeer bedreigend! Ongelooflijk dat ze er nog 

staan, soms heel vaag over wat ze allemaal gaan doen, nt uitvoeren, nt doen wat je afspreekt, je krijgt het nt te 

pakken, moeilijk bespreekbaar… 

Therapeutische stijl x technieken 

Wat doe je beter niet? bvb. niet extra je best doen om te bewijzen dat je betrouwbaar bent, niet aanpassen 

aan onredelijke eisen, niet beschuldigen of de les lezen, niet te sterk empathisch reageren, niet telkens 

dezelfde problemen bespreken, niet even laten zien wie de baas is, niet proberen bewijzen dat je niet de eerste 

de beste bent, niet ingaan op de vraag om beslissingen te nemen, niet teveel geruststellen,  alleen maar 

troosten, etc… 

Wat doe je beter wel? bvb. wel ingaan op gevoel en gedrag, grenzen trekken, erkennen van last en lijdensdruk, 

structuur en transparantie in aanpak behouden, gericht blijven op coping, op zoek blijven gaan naar 

alternatieven ivm omgaan met spanning, destructief gedrag bespreken en kaderen als alarmsysteem, persoon 

bekijken als iemand die van dit gedrag afhankelijk is om zich veilig te voelen, therapeutische relatie als 

instrument, nagaan hoe men in het verleden angst overwon, bespreek inhoud en betekenis van emoties, ook in 

hier-en-nu, etc… 

Voorbeelden: 

1. ANN 

Ann is een vrouw van 45 die vorig jaar de diagnose van borstkanker kreeg. Ze komt zelfzeker over, spreekt met 

luide stem en is opvallend gekleed. Ze vertelt dat ze een aantal bestralingen heeft gehad. Los van de angst die 

ze enkel aanvankelijk voelde, komt er naar eigen zeggen nu vooral boosheid naar boven. Ze is boos op haar 

partner omdat die haar niet genoeg steunt: hij gaat voor de zoveelste keer de problemen uit de weg en ze 

begrijpt niet waarom ze nog bij hem blijft. Ze is ook boos op haar moeder, heeft vroeger heel wat meegemaakt 

en dit moest er nog maar eens bijkomen (verleden met verwaarlozing thuis, vader vroeg weggegaan en moeder 

die café runde en zichzelf prostitueerde). Ze heeft naar eigen zichzelf grootgebracht maar voelt zich nu 

machteloos. Ze is één keer naar een praatgroep over borstkanker geweest maar voelde zich daar niet 

gesteund. Ze heeft het al moeilijk genoeg met zichzelf, laat staan dat ze er de problemen van andere mensen 

moet bijnemen. Ze leest liever ook niet teveel over kanker maar vindt wel steun via FB. Ze plaatst wekelijks een 

update, zelfs met foto’s na de bestraling, en hier wordt vaak positief op gereageerd door anderen. Haar vriend 

vindt dit niet verstandig, terwijl zij vindt dat ze zelf mag kiezen waar ze steun zoekt als ze die thuis toch niet 

krijgt. Haar hulpvraag? “Ik wil erkenning en een antwoord op de vraag waarom dit zo moeizaam gaat thuis.” 
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Wat beter wel/niet doen? 

➢ Onder boosheid zit er altijd angst! Boosheid als coping! 

➢ Erkenning!  

➢ Manier waarop ze steun vraagt nt altijd beste manier, haar nt de les spellen! Uitdagen tot verandering 

➢ Zeer externaliserende mensen moet je lang wachten om te confronteren want soms nog 

kwetsbaarder (voorzichtig zijn)  

➢ Amai, zoveel vuur! Benoemen! Nt diskwalificeren, wel beschrijven 

2. WILLEM 

Willem, 51, wordt aangemeld met hepatitis C. Er wordt binnenkort een behandeling opgestart en hij vernam 

dat hij mogelijks last kan krijgen van angstklachten of heftige reacties. Hij wil wel eens horen wat jij voor hem 

kan betekenen. Hij heeft naar eigen zeggen een bewogen leven achter de rug van drank, drugs en andere 

spannende trips. Hij kreeg het aan de stok op zijn werk na een arbeidsconflict dat volgens hem te wijten was 

aan het feit dat ze hem niet konden volgen. Ook heeft hij in het verleden een aantal onverstandige financiële 

beslissingen genomen die hem nu parten spelen. Zijn huwelijk is drie jaar geleden gestrand want zijn vrouw 

Inez kon zijn tempo van leven niet aan. Na zijn scheiding trok Willem al snel in bij een jongedame die hij op de 

tennisbaan had ‘gescoord’, zoals hij het zelf noemt. Op dit moment werkt hij bij een firma waar hij zich 

ingekocht heeft maar hij vindt zijn ‘zakelijke partner’ een nul. De huisarts had hem aangeraden om nu al eens 

langs te komen omdat hij last heeft van lichamelijke klachten en slaapproblemen. Hij was niet echt overtuigd 

maar wilde jou wel eens zien. Hij is bijna de hele tijd aan het woord. Bij het afronden vraagt hij of hij jou op 

afroep kan consulteren omdat het niet altijd even makkelijk is om zich vrij te maken. Hij heeft ook enkele 

bedenkingen bij je schrijfstijl en wil liever geen afspraken plannen via het centrale planbureau. Hij vindt je 

uitleg over het KOP-model wel wat ondermaats, omdat dit op het eerste zicht niet verdiepend genoeg is en hij 

dat natuurlijk zelf ook al wist. 

Wat beter wel/niet doen? 

➢ Tegenspreken, niet strijden 

➢ Niet toegeven aan zijn eisen!!!!!! Ik ben niet op afroep te consulteren!  geen beloftes maken die je nt 

kan waarmaken 

➢ Hier weinig motivatie, bij ann wel.  

➢ Snuifje narcisme aanwezig  

OEFENING: Wat als? 

➢ Iemand jou herhaaldelijk kleine kadootjes geeft? → Je mag het bespreekbaar maken als het een 

patroon wordt (ze willen iets tonen, wordt ongemakkelijk) grote cadeau’s !  niet aanvaarden 

➢ In strikte zin is het nt de bedoeling dat ze cadeau’s geven (kaartje of iets kleins kan wel nog)Iemand 

jou een vriendschapsverzoek op FB stuurt? → nt aanvaarden, bespreekbaar maken – uitleggen wrm 

niet! – betekent dat ze niet kunnen terugkeren! 

➢ Iemand je na afloop van de sessie vraagt om te knuffelen? →  ik wil het liever professioneler houden 

bvb, voor uzelf aanvoelen (met alles) 

➢ Iemand heel erg boos en ongevraagd in je bureau binnenvalt? 

➢ Iemand telkens blijft praten over de tijdslimiet? 

➢ Iemand heel directe vragen blijft stellen over je persoonlijk leven? 

➢ Je zelf gevoelens voor iemand begint te krijgen? → intervisie! 

➢ De problemen sterk lijken op wat er speelt in je eigen leven op dat moment? 

➢ Iemand totaal niet gemotiveerd maar gestuurd lijkt en alles wat je voorstelt naast zich neerlegt? 
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Gebrek aan motivatie 

Bvb. partner of ouders hebben hulpvraag, patiënt zelf niet (drop off) 

Bvb. verwijzer vindt het noodzakelijk, patiënt zelf niet 

Motiverende gespreksvoering: 

➢ ontwikkeld voor hulpverleners aan mensen met alcohol- en drugsproblemen omdat confronteren niet 

helpt 

➢ geleidelijk aan overal toegepast in en buiten de gezondheidszorg waar gedragsbeïnvloeding nodig is 

➢ verhoogt de motivatie tot verandering 

➢ versterkt de zelfcontrole en zelfredzaamheid over gedrag 

Bij elke vorm van verslaving wordt de ernst ervan pas duidelijk als men probeert te stoppen. 

Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick, 2005) 

 

Algemene principes (van motiverende) gespreksvoering: 

➢ druk empathie uit  

➢ ontwikkel discrepantie 

➢ beweeg mee met weerstand 

➢ ondersteun persoonlijke effectiviteit 

➢ Wat is empathie?  

o Empathie = ik voel mee 

o Compassie = idem + actie aan koppelen 

Gesprekstechnieken : 

➢ open vragen stellen 

➢ reflectief luisteren 

➢ bevestigen 

➢ samenvatten 

➢ verandertaal uitlokken 
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Uitgangspunten: 

➢ Psychologische behandeling ≠ verhelpen van ziekte of “genezen” 

→ wel verandering van gedrag of beleving, cliënt moet zelf werk doen 

➢ ! Moeilijk om eigen gedrag en beleving te veranderen ! 

➢ Motiveren : even belangrijk als technieken zelf 

➢ Behandelmotivatie = interactioneel thema, geen moeilijke cliënten maar interacties 

➢ Belangrijk : aansluiten bij taal, belevingswereld, niveau cliënt 

➢ Hoop creëren (naar toekomst verwijzen, placebo), ‘bal voor de goal leggen’ 

Slot 

➢ Uitgebreide analyse van hulpvraag: wat zijn de betrokken partijen? wie heeft welke vraag? 

onderscheid tussen klacht & vraag, cliënt & omgeving, vertrouwensrelatie 

➢ Welke verwachtingen van hulpverlener & hulpverlening? hoe is doorverwijzing verlopen?  kan 

hulpvraag beantwoord worden, evt. herformuleren, concreet maken? 

➢ Respecteer zelfbeschikking en –respect, hou rekening met eigen beperkingen, waarden, normen & 

omgangsstijl 

➢ Indien nodig: pre-therapie rond motivatie en/of omgang > eerst interventies om werkrelatie te 

verbeteren  

➢ Focus op gezonde delen van de P en benoem dit goed tijdens de sessie!  Elke eigenschap heeft zowel 

voor- als nadelen!  

➢ P in breedste zin van het woord, met belang van veerkracht en flexibiliteit > Waar ben je op dat 

moment en wat zie je gebeuren?  

➢ De therapeutische kracht en -daad & actiebereidheid : leer confronterende maar opbouwende kritiek 

te geven én positieve feedback (de ander hoort al vaak genoeg dat het gedrag storend is). Laat ook 

zien hoe jij zou reageren in een bepaalde situatie! 

➢ Betrek de context! Geef tips om ermee om te gaan en indien nodig te begrenzen!  
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Wat wil je? 

• Werkplezier maar ook eigen obstakels, bvb. voor kortdurend, zowel persoonlijk als algemeen, 

verandering? 

• Veel opties mogelijk, stage als verkenning: wat vind ik leuk?  

• Ongeacht setting: wees een “greeter” en geen “bouncer”, belang van authentieke ontmoetingen! 

• Geef mensen inzicht en laat ze ook oefenen en voelen!  

• Vergeet jezelf niet! Zorgen voor een ander lukt enkel als je ook goed voor jezelf zorgt (belang van 

teamoverleg, supervisie en ondersteuning) 
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Les 4 

Inhoud: 

1. Bemiddeling: juridisch en psychologisch kader 

2. Inleiding 

3. Juridisch kader 

4. Psychologisch kader 

Bemiddeling: juridisch en psychologisch kader - inleiding 

Bemiddeling = oplossen van een conflict met tussenkomst van een ‘derde’ 

- Zelfbeschikking – ‘eerstelijn’ → vrijwilligheid: zelf kiezen om er in/uit te stappen 

- Wettelijk kader – afdwingbaarheid → wetgever zegt tegen cliënten ‘als julie overeenkomst kunnen 

sluiten met een bemiddelaar, kan die overeenkomst die jullie zelf op papier zetten, gehomologeerd 

worden en dezelfde kracht krijgen als een vonnis’ → de partijen moeten zich er dan aan houden, 

gerechtsdeurwaarder kan het afdwingen 

Conflict volgens Mitchell: als twee of meer partijen de perceptie hebben dat ze elk doelen nastreven of 

belangen hebben die niet met elkaar te verenigen zijn (1981) 

- Botsing van belangen; doel van de ander staat in de weg om eigen doel te bereiken → stimuleert 

creativiteit, zoeken nr oplossingen, andere aanpak dan voordien zoeken 

- Wat is belangrijk? 

A. Mate van tegenstelling tussen waarden/belangen/doelstellingen → er moet wel echt botsing 

zijn 

B. graad van onderlinge (on) afhankelijkheid  

C. mate van emotionele impact 

Positief aspecten ! 

- Zoeken naar oplossing stimuleert creativiteit 

- Onderhandelingsvaardigheden aanscherpen 

Conflict: drie componenten 

1. Niet compatibele doelen: perceptie dat bereiken van het eigen doel geblokkeerd wordt door andere 

partij die zelf eigen doel wilt bereiken 

A. Doel = bewust gewenst toekomstige uitkomst 

B. Met achterliggende waarden/belangen 

2. Attitudes 

A. Emoties + cognities (stereotypering)  

B. Ook (mis-) perceptie – voorbeeldje Oekraïne: al lang geleden werden de mensen in Rusland ervan 

overtuigd dat enkel de communicatie vd overheid de enige betrouwbare is 

3. Gedrag: andere partij ertoe aanzetten eigen doel bij te stellen of te veranderen van doel 

A. Enkel dit is zichtbaar! 
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Socioloog oorlog & vrede (conflict = attitude, gedrag, contradicitie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflict als proces 

- Op zeker moment denk je of besef je dat het bereiken van jouw doel gehinderd wordt door een ander 

- Roept emotie op 

- Beïnvloedt je gedrag 

→ Beïnvloedt de ander – ander beseft het conflict 

Conflict als escalerend proces - Friedrich GLASL = escalatietrap 

- Conflictescalatie in vorm van trap, met 9 stadia 

- 3 fasen bij conflict escalatie 

o Laagste escalatiegraad: relationele fase 

▪ Willen er samen nog uit komen 

▪ ‘Win-win’ → nog oog voor elkaar, geloven elkaar, zelf oplossen, beroep doen op 

iemand uit eigen kring (trap 1-2-3) 

o Middelste escalatiegraad: emotionele fase 

▪ Gaat over het probleem maar ook over de relatie 

▪ ‘Win-lose’ maar nog fatsoenlijke strijd → ik wil winnen, anderen betrekken in 

conflict, werken op percepties ‘hij is zo…’, ideeën verstarren, geen ruimte om te 

luisteren naar elkaar (4-5-6) 

o Hoogste escalatiegraad: vechtfase 

▪ Voelt zich gekwetst en wilt ander kwetsen 

▪ ‘Lose-lose’ → fase van vernietiging, andere vernietigen, zelfs al is dat ten koste van 

mezelf, vaak gerechtelijke fase (juridisch), hier is bemiddeling misschien ook nog 

mogelijk (7-8-9) 

 

 

CONTEXT 
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Bemiddeling mogelijk in elke fase? 

→ Conflictescalatie – als proces met ontstaansgeschiedenis 

- Afdalen op trap van GLASL omdat partij eigen aandeel niet meer ziet 

- Oplossing: erkennen van eigen aandeel 

→ Kijk vanuit psychologie (Luc Van den Berge): Meningsverschil VS conflict 

Meningsverschil Conflict 

rustig, weinig onaangename emoties onrust, veel onprettige emoties 

erkenningsspiralen:  

er mogen zijn van elkaar met hoe men naar de dingen kijkt 

spiralen van verwerping:  

er niet mogen zijn van elkaar met de eigen kijk 

verschil in kijk mag bestaan verschil in kijk wordt niet opgemerkt;  

als het wordt opgemerkt, wordt het geduid als een teken van 

tekort (gezond verstand, goede wil, moraliteit) 

naar de ander luisteren met interesse de ander proberen overtuigen, op alle mogelijke manieren 

  context van 1 waarheid; waarheidsgevecht 

 

Juridisch kader 

Conflicten zijn menselijk! 

- Bemiddeling als methodiek van geschillenbeslechting bestond reeds in Romeins recht (vaak uit eigen 

kring iemand laten tussenkomen, nu ‘vertrouwelijk’) - particuliere hulp, soms tegen betaling (géén 

overheidsinstantie toen) 

Juridisch kader is ontwikkeld vanaf eind jaren zestig in ‘common law’ zoals V.S. uit onvrede met functioneren 

van gerechtelijk systeem – burgerlijke zaken 

- Te traag; openbaar  

- Te duur (advocaten) 

- Niet toekomstgericht – relatie tussen partijen (strafrecht (jij vs mspij) vs burgerlijke zaken 

(bemiddeling, burger vs burger) 

→ Bemiddeling als één vorm van “ADR” of “AGO” → fundamenteel anders omgaan met conflicten, 

bemiddeling is een = alternative dispute resolution (= alternatieve geschillen oplossing). We gaan 

fundamenteel anders om met conflicten dan in rechtspraak. Basisbeginsel van zelfbeschikking (vrijwilligheid) 

Europese richtlijn van 21 mei 2008: bemiddeling/mediation in burgerlijke- en handelszaken  

→ RICHTLIJN = ONMIDDELLIJK TOEPASBAAR 
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Definitie bemiddeling: 

“(1) Een gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf 

pogen om op vrijwillige basis met behulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. 

→ zelfbeschikking als basisbeginsel; mensen ondersteunen om zelf conflict op te lossen 

(2) Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld 

of gelast, dan wel in een lidstaat wettelijk zijn voorgeschreven.  

→ we gaan bemiddelen, deel van geschil bvb laten oplossen door bemiddelaar 

(3) Zij omvat bemiddeling/mediation door een rechter die niet verantwoordelijk is voor een behandeling in 

rechte van het betrokken geschil.  

→ bemiddelaar en rechter mogen niet zelfde persoon zijn, bemiddelaar als neutrale/meerpartijdige derde 

(4) Bemiddeling/mediation omvat niet de pogingen, ondernomen door de rechterlijke instantie waarbij een 

zaak aanhangig is gemaakt, om binnen de desbetreffende gerechtelijke procedure een geschil te beslechten.” 

➢ Strafrecht: gaat over het toepassen van straffen voor bepaalde overtredingen/regels + Fundamentele 

regels; volgen eigen procedure  

➢ Burgerlijk recht (hieronder valt bemiddeling): alles wat geen strafrecht is  

➢ Bemiddeling: burgerlijke- en handelszaken, GEEN strafzaken 

II. Belgische wetgeving rond bemiddeling  

1. Tot 2001: eerst enkel praktijk, géén wet! 

- Brussels Business Mediation Center  

- Cepina- Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (met arbitern vooral handelsgebeuren) 

- Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW – familiale bemiddeling) 

→ VAAK zo dat praktijk zich eerst ontwikkelt en dan pas wetgeving (voorbeeldje Dutroux & rechten van 

slachtoffer) → recht volgt later 

2. Eerste poging: Wet van 19 februari 2001 op familiale bemiddeling: dode letter 

3. Wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek in verband met bemiddeling 

(“Bemiddelingswet”) → geen nieuwe procedure, maar naast gerechtelijke procedure geplaatst  

4. Bemiddelingswet 2005 = evenwaardig 

- Bemiddeling wordt in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd  

o Geen “bijzondere procedure”, evenwaardig aan recht 

o Geen strafrecht (met sancties), maar burgerlijk recht (tussen mensen, bvb scheiding, zonder 

sancties) 

- Geen definitie van bemiddeling 

- 3 materies:  

o Familiale (erfrecht, adoptierecht, scheiding) 

o Burgerlijke en handelsrechtelijke 

o Sociale geschillen (tussen werkgever en werknemer, arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht) 
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- Uitgangspunt: slechts rechtspreken indien noodzakelijk → sneller, vertrouwelijker (niet meer 

openbaar) en rechtbanken ontlasten 

o Wetgever: “Procedure is ultimum remedium”; “subsidiariteitsbeginsel” slechts recht sprkeen 

indien noodzakelijk en het niet op een andere manier geschikt kan worden. 

o Doel : bestrijding gerechtelijke achterstand (cfr. VS) → Door vrijwillige uitvoering? – mensen 

die zelf een overeenkomst hebben gemaakt, meer geneigd om ze uit te voeren 

5. Wet van 18 juni 2018 – bemiddeling 

- Nu wel definitie bemiddeling (art. 1723/1 Ger.W.) → lijkt op vorige definitie uit Europees recht 

“De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende 

partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie 

vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.” 

- Verschil 2008 = Informatieplicht: alle actoren MOETEN informeren dat bemiddelaar bestaat! (Rechter, 

gerechtsdeurwaarder, advocaat, …) → Zonder sancties, dus of ze het echt doen/niet is niet te 

controleren, morele verplichting. 

6. Wet van 18 juni 2018 – bemiddeling – principes: 

1. Vertrouwelijkheid betekent: 

o  geen openbaarheid, vroeger was openbaarheid heel belangrijk! Hier mag het ook 

gesloten/besloten 

o Notities/documenten/besprekingen/… tijdens bemiddeling bvb, mag nooit meer gebruikt 

worden in procedure! Ze kunnen bemiddeling altijd stopzetten en zich wenden tot rechter 

o Proces van bemiddeling en wat daar gezegd/afgesproken wordt is later niet meer geldig in 

procedure 

2. Partijen beslissen zelf, zowel over verloop als uitkomst 

o Essentie van ‘Eerstelijn’ 

o http://socialekaartvangent.be/node/888 

3. Vrijwilligheid: partijen moeten altijd akkoord gaan 

o Geen verplichting tot deelname 

o Partijen kunnen bemiddeling beëindigen zonder enig nadeel – geen sancties 

o Informatieplicht in gerechtelijke procedure 

o Nut onderscheid tussen ‘buitengerechtelijke’ (art. 1730-1733 Ger.W.) bemiddeling en 

‘gerechtelijke’ (art. 1734-1737 Ger.W.) bemiddeling ? 

4. Tussenkomst van bemiddelaar 

o Onafhankelijke, onpartijdige, (Inhoudelijk) neutrale of meerpartijdige derde 

o Verantwoordelijk voor de procedure 

5. Beperkt wettelijk kader ivm bemiddeling = weinig drempels gesteld door wetgever 

o Evenwicht tussen gestructureerd en flexibel traject 

→ Makkelijk toegang; makkelijk verlengen van termijnen (in principe 6 maanden bemiddelen, 

maar makkelijk te verlengen) 

6. Evenwicht tussen flexibiliteit en rechtsbescherming 

o FBC: kwaliteitsbewaking: erkenning  = federale bemiddelingscommissie ziet toe op erkenning 

en kwaliteit v bemiddelaar. 

o Erkend bemiddelaar: vereenvoudigde homologatie! (bijscholingen elk jaar bvb) 

o Bijstand aan minvermogenden 
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Federale Bemiddelingscommissie (https://www.fbc-cfm.be/nl) 

o Uniek (1 algemene en 3 bijzndere commissies (familie, burgerlijk & handel en sociaal), algemene 

commissiedienst beslist, bijzondere CD adviseert 

o Taken FBC: kwaliteitsbewaking 

o Lijst erkende bemiddelaars  

▪ Erkenning bemiddelaars + intrekking 

▪ Erkenning Opleiding + permanente vorming + intrekking 

o Gedragscode + sancties  

o Sedert 2018: Promoten van bemiddeling: verwijzing naar burenbemiddeling; bemiddeling in 

scholen 

o Via ‘beslissingen’ kan er in beroep gegaan worden bij RvS want beslissing is een administratieve 

rechtshandeling, kan opnieuw behandeld worden door andere rechter 

! psychologen = niet-juristen: we zijn beperkt vertegenwoordigd in algemene commissie, gezien als derde 

beroepsgroep.  

Homologatie van bemiddelingsakkoord ! 

o Bemiddelingsakkoord 

o Tussen partijen 

o Schriftelijk, ondertekend door bemiddelaar → zelf bereikt bij erkend bemiddelaar heeft 

zelfde waarde als vonnis!  

o Homologatie door rechter → akkoord kan bekrachtigd worden door rechter (is dan uitvoerbaar en 

MOET gevolgd worden door partijen, wordt afdwingbaar) 

o Na tussenkomst erkend bemiddelaar: via eenzijdig verzoekschrift  

o Weigering homologatie indien akkoord strijdig met openbare orde of in familiezaken strijdig 

met de belangen van minderjarige kinderen → je kan niet zomaar alles overeenkomen, bvb 

ene moet nooit alimentatie betalen voor een kind bvb (belang van openbare orde, kind heeft 

recht op ondersteuning en bijstand van BEIDE ouders) – nuance! → ‘nietig’, je kan er niks 

mee doen 

o Homologatiebeschikking 

o Wordt opgenomen in een vonnis (zelfde waarde) 

o Zelfde gevolgen als vonnis → via gerechtsdeurwaarder, afdwingen van uitvoering 

Wet van 18 juni 2018 – Collaboratieve onderhandelingen → Nieuw! 

Invoering deel VIII Gerechtelijk Wetboek (art. 1738 e.v. Ger.W.)  

- Collaboratieve onderhandelingen: definitie 

     “Een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling, waarbij 

conflicterende partijen en hun respectieve [collaboratieve] advocaten betrokken zijn en laatstgenoemden 

optreden in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening teneinde een 

minnelijke akkoord te bewerkstellingen.” 

- Niet met tussenkomst bemiddelaar maar partijen worden bijgestaan door collaboratieve advocaat 

o Belangengerichte onderhandeling 

o Diskwalificatieovereenkomst → als je eens bemiddeld hebt kan je niet meer optreden als 

advocaat voor die cliënt 



 63 

Bemiddeling = ADR of AGO ! 

Trajecten om conflicten op te lossen buiten de rechtbank: 

➢ Zelf onderhandelen 

➢ Bemiddeling: tussenkomst bemiddelaar (buiten rechtbank) 

o Niet: herstelbemiddeling; http://moderator.be/ 

➢ Collaboratieve onderhandeling: tussenkomst collaboratieve advocaten 

➢ Arbiter = NIET overheid (geen overheidsrechter) maar wel door beide partijen erkend als 

onafhankelijke derde → hier kan je géén beroep aantekenen 

➢ Verzoening tijdens een rechterlijke procedure = vrederechter die tussenkomt  

o Rechter → neutrale derde 

▪ Rechter mag zich normaal inhoudelijk niet mengen, moet enkel acteren op akkoord 

▪ ‘als jullie géén akkoord vinden, is kans reëel dat ik zo en zo zal beslissen’ → beetje 

duwen om te dwingen tot akkoord 

▪ Verzoening is niet buitengerechtelijk, toch beetje druk uitoefenen 

o Minder vertrouwelijk 

→ ! Nood aan trajectbemiddeling (zie later) → STAP 1 van bemiddeling is trajectbemiddeling (welke trajecten 

zijn er om jullie conflict op te lossen?) 

Potentiële voordelen van bemiddeling of ruimer: ‘facilitatief werken’: (niet zo belangrijk, ze zei ‘lees dit eens) 

- Positieve invloed op de levenskwaliteit  

- Tempert de negatieve impact van het conflict op de levenskwaliteit 

- Hogere tevredenheidsgraad 

Potentiële voordelen bemiddeling én collaboratieve onderhandelingen:  

- Meerwaarde: sneller, goedkoper  

o Tenuitvoerlegging/Tijdsbesparing/ Kostenbesparing 

- Vertrouwelijkheid  

- Vermindering werklast gerechtelijk apparaat  

o Makkelijk uitvoerbare titel 

- Tussenkomst van derde(n) 

o Opgeleide bemiddelaar 

o Collaboratieve advocaten: juridische expertise + belangengerichte OH  

- Niet enkel aandacht voor strikt juridische aspecten  

o Herstel van de communicatie en de relatie  

o Wijze van aanpak van het conflict 

Potentiële nadelen bemiddeling én collaboratieve onderhandelingen : 
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- Succes berust op goodwill en medewerking van alle partijen 

o Misbruik als vertragingsmanoeuvre: verbintenis geen procedure 

o Misbruik van conventionele uitbreiding vertrouwelijkheid  

- Bijkomende kosten naast procedure indien poging mislukt  

o Cfr. diskwalificatieclausule: bij mislukken: nieuwe advocaten; vertrouwensband 

- Formeler dan rechtstreekse onderhandelingen 

o Cfr. bemiddelings- of collaboratief onderhandelingsprotocol (zie later) 

- Niet geschikt in elke context, noch voor elke cliënt (vb. partnergeweld 

Psychologisch kader 

Bemiddelingswet van 2018 definieert rol van bemiddelaar: 

“Bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen 

met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie 

vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.” 

BEMIDDELING: 

- Steunt op een wederzijds doordacht engagement van de partijen  

- Om zich te verbinden tot onderhandelen volgens een bepaalde methode (geen resultaatsverbintenis)  

! Is een formeel engagement en geen vrijblijvende informele conversatie → Vraagt inzet van partijen! 

Voor de betrokkenen betekent dit bereidheid tot 

- Luisteren en spreken 

- Wederzijds beluisteren van de beleving van het gebeuren  

- Opnemen van verantwoordelijkheid 

- Interactief zoeken naar mogelijkheden om het conflict te hanteren  

- Zodat elke betrokkene zich erkend weet in zijn ervaring van het conflict 

BEMIDDELAAR: 

- Helpt anderen onderhandelen over hun meningsverschil/conflict → ondersteunen 

- Helpt anderen via communicatie en overleg duidelijkheid tot stand te brengen omtrent een conflict en 

te komen tot een gemeenschappelijke probleemdefinitie van dit conflict 

! Principes: meerzijdige partijdigheid, inhoudelijke neutraliteit, procesdirectiviteit, vertrouwelijkheid  

! Valkuil: bemiddelaar is geen therapeut.  Mandaat goed in de gaten houden! 

! Nood aan opleiding; zeker voor erkenning 

- Deskundige van het proces = procedurele rechtvaardigheid 

- Maakt een bemiddelingscontext door: 

o Verantwoordelijkheidszin van elke partij te maximaliseren 

o Autonomie maximaal te ondersteunen 

o Ieders realiteit even goed te verstaan 

o Efficiënte communicatie te bevorderen 

- Sfeer van empathie en wederzijds begrip te bevorderen 
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Bemiddelingscontext laat toe dat onderhandelaars zelf onderhandelen én beslissen → In een context van 

conflict 

BEMIDDELING: 

focus op distributieve én procedurele rechtvaardigheid: 

- Zelfbeschikking partijen 

- Bemiddelaar leidt procedure op faire, respectvolle en effectieve wijze 

- Bemiddelaar bevordert constructieve communicatie tss partijen 

- Zoeken naar oplossing die recht doet aan wat van belang is voor de onderhandelaars 

- Verdeling schaarse middelen obv criteria door onderhandelaars aanvaard 

Verschil met rechtspraak: focus op distributieve rechtvaardigheid! 

- Vonnis van rechter 

Nood aan psychologie voor die procedurele rechtvaardigheid! (gevoel van ertoe doen) → concretisering 

PEV bemiddeling UGent en UA = Erkend door FBC 

Psychologisch kader  

- 3e bachelor Luc Van De Berge 

o Vanuit communicatietheorie Watzlawick – Antwerpse school ‘invloed’  

o Vanuit systeemdenken 

Korte herhaling met nadruk op implicaties voor bemiddeling/bemiddelaar 

Psychologisch kader: communicatietheorie 

5 axioma’s van communicatietheorie 

5 axioma’s - Watzlawick - Interactieacademie  

1. Men kan niet niet communiceren 

2. Elke communicatie heeft een inhouds- en relatieniveau 

3. Elke interpunctie is arbitrair 

4. Communicatie heeft een digitale en analoge modaliteit 

5. Communicatie kan symmetrisch en complementair zijn 

Axioma 1: Men kan niet niet communiceren  

BEMIDDELING: 

- Cliënten/partijen beïnvloeden elkaar voortdurend 

- Iedereen is altijd aandeelhouder van het verloop uitzond! 

- Niemand kan er van uit gaan dat hij/zij er niets mee te maken heeft! 

Het gaat over effecten, niet over doelen! 

→ Geldt voor onderhandelaars én bemiddelaar 
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- Onderhandelaars én bemiddelaar voelen, denken, dromen, verwachten, ... aan de binnenkant - daar is 

iets van te zien aan de buitenkant 

➢ ‘Gedrag’ met en zonder woorden 

- en dit heeft een effect aan de overkant op de ander 

➢ Interpretatie van gedrag in termen van bedoelingen 

➢ Betekenisgeving aan elk gedrag (ook: bij afwezigheid van gedrag) 

BEMIDDELAAR: 

- NORMALISEREN: Conflict is normaal; meningen worden naast elkaar gezet. Wie “schuldig” is, is niet 

relevant 

- Ongewenste effecten (antipathiek gedrag) kunnen samengaan met positieve bedoelingen 

! Bedoeling =/ effect 

- Ook bemiddelaar heeft invloed: niet neutraal maar meervoudig partijdig, actief wisselend betrokken 

o Betekent dat we partijdig zijn met beide partijen EN voor wie er NIET is (bvb met ouders 

werken, indirect ook partijdig voor kinderen!) 

- Bemiddelaar herkent invloed tussen cliënten (balkonpositie 1) én eigen invloed (balkonpositie 2) 

o Balkonpositie 1: bekijken wat gebeurt er tussen partijen 

o Balkonpositie 2: kijken naar je eigen effect 

BEMIDDELAAR INTERVENTIES: 

- Tussenkomen bij discussies over juist of fout; meningen naast elkaar zetten → erbuiten blijven, naast 

elkaar zetten 

o Uit strijd om ‘schuld’ blijven 

- Antipathiek gedrag = inzet = poging tot invloed → effecten bekijken, wie is zenuwachtig, wie zegt niks, 

wie roept? Lastig gedrag! Omdat je hier zélf last van hebt bvb – jezelf kennen: dit benoemen als INZET, 

ze willen iets overbrengen! Normaal gedrag voor die persoon bvb (ik roep altijd bvb) → bespreekbaar 

maken 

- Verschil tussen gedrag – bedoeling – effect 

o Toeschrijven van bedoelingen: gewaagde operatie; meerduidigheid 

o Ik begrijp je niet goed, effect van gedrag gebruiken! 'ik verschiet als jij zo roept, intimideert 

mij, voelt de andere dit ook zo aan?' ‚ dit gebruiken om iemands effect duidelijk te maken, wil 

je zo overkomen? Is dat je bedoeling? - hypothesen 

- Alternatieven verzinnen voor de beschreven binnenkanten die de bemiddeling vooruit kunnen helpen 

o Bemiddeling als nieuw systeem, nieuwe regels en patronen 

- Eigen interventies bijsturen: 

o Werken vanuit balkonpositie 1 én 2  

o Bijsturen indien eigen gedrag ongewenst effect heeft bij de partijen 

Axioma 2: elke communicatie heeft inhouds- en relatieniveau 

BEMIDDELING: 

- Onderhandelaars zeggen iets (inhoud) op een bepaalde manier (relatie) in een bepaalde context, 

verschillende niveau’s/aspecten: 

➢ Inhoud: gegevens overbrengen 

➢ Relatie: interpretatie van gegevens 

- Elke onderhandelaar wil zich erkend voelen in zijn fundamentele zelfbeelden en in de relatie 

- Onderliggende emoties over hoe de ander kijkt /denkt /met hen omgaat, zijn belangrijk 
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1. Cliënten bevestigen elkaars zelfbeeld  

→ communicatie verloopt vlot: ‘ik denk van jou wat jij wil dat ik van jou denk’ 

2. Cliënten verwerpen elkaars zelfbeeld  

→ ruis tot grote spanning op de communicatie : ‘wie denk je wel wie je bent, ik zie jou helemaal niet zo, ...’ 

BEMIDDELAAR 

- Signalen herkennen van hoe iemand wilt gezien worden door ander en door bemiddelaar; gepast 

erkenning geven: 

o Wat willen cliënten dat over hen wordt gedacht? 

o Wat vrezen cliënten dat over hen wordt gedacht? 

- Zelfbeelden: hypothesen formuleren; op evenwichtige manier erkenning geven 

- Aandacht voor eigen interpersoonlijke percepties t.a.v. de cliënten 

o Professionele identiteit: ze moeten respectvol met jezelf omgaan! Je mag er iets mee doen 

als mensen op uw professioneel zelfbeeld trappen, u diskwalificeren  

→ Tussenkomen indien partij op je zelfbeeld als bemiddelaar trapt 

- Verschil inhoudelijke – relationele conflicten 

o Relationele conflicten een niet storende plaats geven → Geen therapie! We zitten er niet als 

therapeut, je gaat het benoemen/teruggeven, maar niet therapeutisch mee werken 

‘benoemen als iets wat is’ 

o Pseudo-inhoudelijke conflicten herkennen en stoppen → ‘gevoel dat het gaat over hoe jullie 

naar elkaar kijken’  

- Aandacht voor complexiteit van setting ‘meerdere partijen’ 

o Triadische effecten 

▪ Altijd verschillende effecten op elke onderhandelaar/cliënt/partij 

o Wat men tegen één onderhandelaar zegt, heeft ook een effect op de andere en op uzelf 

Axioma 3: Elke interpunctie is arbitrair 

BEMIDDELING: 

- Interpunctie in interactie  

o Heeft invloed op betekenis 

o Hangt samen met verwachting tav reactie van ander vanuit ervaringen in het verleden 

- Een waarheid is slechts één mogelijke ordening → naast elkaar zetten, voor mij doet het er niet toe 

wie hier gelijk heeft! Ik wil gewoon kijken hoe we een stap verder kunnen zetten  

o Oneindig veel ordeningen van één realiteit 

- Wie gelijk heeft, is niet relevant! 

- Bij hevige emotie is zien van een andere waarheid moeilijk → erken dit! Niet vragen om dan rationeel 

te zijn bvb. → emoties zijn normaal, moet je iets mee doen! Je weet niet waarom iemand dit doet, je 

kent de betekenis niet,  je kent de mensen niet! Onverwacht kan iemand geraakt worden, bevraag dit! 

o Je moet inzien dat je hier niet over mag oordelen, mensen vertrouwen je en je moet open 

blijven, niet aanpakken op/oordelen over emoties → je moet er iets mee doen, zelfs al is het 

even een pauze, hoeft niet inhoudelijk te zijn! Als je emotioneel bent kan je niet luisteren 

naar andere waarheden. 

- Elke waarheid is even interessant; 

o Luisteren naar elke ordening en niet oordelen; verschil mag er zijn 
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o Buiten inhoud van de onderhandelingen blijven 

o Meerdere verhalen evenwaardig naast elkaar zetten 

→ Je hebt zelf ook ideeën, zet ze naast elkaar, je mag vanuit vraagvorm uit jezelf vertrekken, 

iets toevoegen 

- Eigen waarden en normen kennen maar niet laten overheersen 

BEMIDDELAAR INTERVENTIES: 

- Hypothesen formuleren, geen waarheden ‘zit ik juist als…?’ 

- Tussenkomen bij botsing tussen eigen waarden/normen en deze van partij(en) 

Axioma 4: Er is een taal voor inhoud (digitale taal) en een taal voor de relatie (analoge taal) 

BEMIDDELING: 

- Onderhandelaars wisselen continu boodschappen uit, ook zonder woorden 

- Analoge taal: vaak rond betrekkingsniveau  

o → analoog is massief! Je kan hiermee werken, non-verbale bekijken, luisteren HOE iemand 

iets zegt, welke woorden gebruikt worden (je gebruikt dit woord, waarom?) → je opent een 

wereld voor oplossingen, andere partijen vallen bvb over een bepaald woord, dit bevragen 

vanuit nieuwsgierige houding! 

- Reactie van een onderhandelaar wordt mee bepaald door hoe analoge taal van de ander begrepen 

werd → vertalen van analoog naar digitaal (interpersoonlijke percepties, hoe kijk je naar elkaar, hoe 

wil je bekeken worden etc) 

- Bewust zijn van digitale én analoge taal; onafhankelijke modaliteiten  

- Luisteren én kijken om incongruentie op te merken 

o Misinterpretatie kan zowel in de digitale als in de analoge communicatie 

BEMIDDELAARS INTERVENTIES: 

- Incongruentie opmerken en hanteren 

- Aan analoge signalen woorden geven  

Analoge signalen kunnen hanteren; kunnen wijzen op relationeel conflict 

Axioma 5: Communicatie kan symmetrisch en complementair zijn 

BEMIDDELING: 

- Gaat over de machtsrelatie in communicatie 

o Symmetrische relatie: relatie gebaseerd op gelijkheid  

-> Cliënten behandelen elkaar als gelijken 

o Complementaire relatie: relatie gebaseerd op verschil  

-> Leiden en volgen 

- Hoe zien onderhandelaars hun machtsrelatie tov elkaar? Is er akkoord over definitie van 

machtsrelatie? 

- Starre complementariteit tussen cliënten → Kans op onevenwicht 

- Symmetrische escalatie tussen cliënten → Kans op escalerend conflict 
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BEMIDDELAAR: 

- Inzicht hebben in hoe onderhandelaars hun machtsrelatie ten aanzien van elkaar zien: gaan ze 

akkoord over de definitie van de machtsrelatie? 

- Afwisseling van beide dynamieken nastreven 

o Starre complementariteit en escalerende symmetrie opmerken 

-> Starre complementariteit doorbreken; ‘zwakkere’ sterker maken zonder ‘sterkere’ te 

verliezen 

-> Symmetrische escalatie stoppen 

BEMIDDELAAR INTERVENTIES: 

- Bewust machtsposities hanteren 

o Zelf wisselend leidend én volgend opstellen 

- Consequent werken vanuit meta-complementariteit 

- Bewust eigen positie in interactie hanteren 

o One-up tav procedure 

o One-down tav inhoud 

→ Bemiddelaar blijft uit inhoud & Partijen blijven verantwoordelijke voor verloop! 

Psychologisch kader: Systeemtheorie 

- Kijk vanuit systeemdenken 

- Breder - Relationeel niveau 

- Context! 

Implicaties bemiddeling 

Vroeger/bestaand systeem in kaart brengen 

- Welke subsystemen  

- Grenzen tussen subsystemen; met omgeving 

- Allianties? Coalities?  

- Communicatiepatronen 

o Zien/ervaren in bemiddeling  

o maar invloed van bemiddelaar (cybernetica van tweede orde) 

- Andere patronen / regels / rollen / machtsverhouding / loyauteiten → Bevragen 

- ‘Totaliteit’: verandering in één heeft effect op anderen 

→ Altijd invloed op degenen die deel uitmaken van het systeem 

o Wie betrek je rechtstreeks 

o Wie is onrechtstreeks betrokken (cybernetica vd 2e orde) 

- Transitie van ‘oud’ systeem naar ‘nieuwe’ systemen (psycho-educatie) 

o Benoemen! 

o Normaliseren: geeft angst, onzekerheid én hoop 

▪ Nieuwe communicatiepatronen 

▪ Nieuwe regels in nieuw systeem 

o Welke elementen werken op  

▪ Morfogenese? = veranderen, nieuwe info maakt dat systeem kan veranderen 

▪ Morfostase? Positieve en negatieve feedback, behoud van evenwicht 

o → Circulaire vragen 
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▪ Om onderlinge verhoudingen en interactiepatronen in beeld te brengen 

▪ Weg van schuldvraag want circulariteit 

▪ Gericht op de toekomst 

“Als dat gebeurt of als het zo geregeld wordt, wat denken jullie dat het effect is op … of voor …” 

“Wat is jouw idee/gevoel bij wat A zegt/doet …” 

“Wat zou het verschil zijn als gekozen wordt voor oplossing X of oplossing Y?” 

o Hoe ga je om met escalatie in standpunten? 

▪ Zoeken naar regels/belangen achter de standpunten van de partijen: waarom wordt 

een standpunt ingenomen? 

• Hypothesen formuleren 

• Hypothesen toetsen 

→ Harvard methode: niet welk standpunt neemt iemand in, maar wat is je 

belang achter je standpunt? Escalatie in standpunten heeft geen nut, dit 

positief formuleren 

o Evenwicht bewaren 

▪ Procedurele rechtvaardigheid 

• Stappenplan: samen tot een doel komen 

• Transparantie: naar elke persoon luisteren, iedereen voelt zich gehoord 

BEMIDDELAAR: 

- Bemiddelaar werkt met het hele systeem, evt. onrechtstreeks 

o Bemiddelaar heeft altijd invloed (en wordt altijd beïnvloed) 

o Ook op degenen die niet rechtstreeks betrokken zijn 

o Cybernetica van de tweede orde 

- Bemiddelaar ondersteunt partijen als inhoudelijke experts 

o Circulaire vragen, weg van ‘het gelijk’ of ‘de schuld’ 

o Hypothesen 

- Bemiddelaar helpt mee de overgang te maken naar een nieuw systeem 

o Het systeem is in onevenwicht (of: op zoek naar nieuw evenwicht) 

o Emoties (angst, onzekerheid) zijn normaal 

- Je moet het doen met jezelf en met je ziet/ervaart in de bemiddeling 

o Bespreekbaar maken 

o Wat er buiten gebeurt, proberen ‘in proces van bemiddeling te brengen’ 

o Triadisch effect gebruiken om patronen te veranderen 

o Effecten toetsen 

- Samen de toekomst voorbereiden → terugbrengen, niet loslaten, alle informatie terugbrengen naar 

bemiddeling en er iets mee doen. 

o Circulaire vragen, hypothesen, vragen naar verschil 

o Niet vanuit standpunten maar vanuit belang erachter 

▪ Waarom wordt een standpunt ingenomen 

Bemiddeling maakt iets nieuws, partijen die in conflict zitten zijn bezig met bemiddelaar om iets NIEUWS uit te 

werken/creëren dat anders is dan verleden en toekomstgericht is! 
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Les 5 

Eerste lijn: bemiddelen  

Bemiddeling 

1. Inleiding – aanknopen bij de vorige les 

2. Proces van bemiddeling 

3. Bemiddeling in context van scheiding 

a. Partners: ‘Eerste’ en ‘tweede beslisser’ 

b. Betekenis van scheiding voor kinderen 

4. Casus van Mia en Bob 

Inleiding – voortbouwing vorige les (samenvatting) 

Bemiddeling = AGO 

- Bemiddeling = een ‘specifieke manier om conflicten op te lossen’ → mensen hebben het recht om te 

kiezen of ze WEL of NIET in bemiddeling gaan 

- Buitengerechtelijk 

- Ethisch standpunt: naast rechtspraak → evenwaardig  

- ‘Distributieve’ en ‘procedurele rechtvaardigheid’  

o Distributieve rechtvaardigheid betreft de eerlijkheid van de uitkomst die men krijgt 

toebedeeld.  

o Procedurele rechtvaardigheid betreft de manier waarop deze uitkomst tot stand komt, welke 

procedures er zijn opgesteld door een organisatie en gebruikt worden hierbij. 

→ gevoel van procedurele rechtvaardigheid zit verschillend bij rechter dan bemiddeling, 

maar is distributief evenwaardig (eerlijk) – gevoel bij bemiddeling dat je zelf beïnvloed hebt, 

dat je mening meegeteld werd) 

Juridisch kader 

- Principes: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, meerzijdige partijdigheid, … 

- Beperkt juridische kader: flexibiliteit – rechtsbescherming 

- FBC: erkenning 

- Homologatie = bekrachtigen van overeenkomst, zelfde statuut als vonnis! (formaliteit) 

- Bemiddelaar werkt met belangen, doelen ipv met standpunten (wat komt tegemoet aan onze 

belangen?) → geeft creativiteit ! 

Onderzoek 

- Experiment van Emery 

o KT: enkel procedurele verschillen: meer tevreden met bemiddeling 

o LT: verschil in aantal conflicten; wordt groter! flexibiliteit in omgaan met OV (substantieel 

minder conflicten) mensen leren in bemiddeling flexibeler om te gaan en minder ruzie te 

maken. 

- IPOS onderzoek  

o Op niveau van ouders: levenskwaliteit na scheiding verschil niet echt van de ‘golden 

standard’, maar onderverdeeld 2 groepen;  

▪ maladaptieve groep inkomen belangrijk; lager gevoel van autonomie; rapporteren 

meer conflict 
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▪ adaptieve groep 

o Ook facilitatief werken van bemiddelaar maakt verschil! 

▪ PH: Empathisch, begrijpend, luisteren 

▪ Processturend meer gericht op proces, vooruit laten gaan maar op tempo van 

mensen 

Psychologisch kader nodig voor de praktijk van bemiddeling: Praktijkmodel PEV Bemiddeling 

- Erkend door FBC 

- Eén model vanuit systeem- en communicatietheorie 

Proces  

STARTFASE 

- Filmpje uit Nederland; “mediation” = bemiddeling. https://www.youtube.com/watch?v=-lQCZtva5y0  

Vragen: 

- Waaraan merk je dat bemiddeling een specifieke manier is om conflicten op te lossen? 

- Wat wordt er eerst besproken? 

- Wat is de houding van de bemiddelaar? Hoe stelt zij zich op? Hoe zie/hoor je dat? 

Van bij het eerste contact: tussenkomen als bemiddelaar 

- Context creëren zodat partijen zelf kunnen beslissen 

- Gericht op het proces door gebruik van een procedure én een methode 

Samenhang ! 

 

Context 

Startfase van bemiddeling: bemiddelaar creëert een context  

- Zodat onderhandelaars zelf kunnen onderhandelen en zelf beslissen 

- Om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict 

Context creëren 

- Drie rollen als bemiddelaar  

- Sluit aan bij drie bemiddelingsprincipes 

- ! Balanceren 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lQCZtva5y0


 73 

Drie rollen van de bemiddelaar → Drie ethische bemiddelingsprincipes 

1. Cliënten nemen zelf beslissingen 

De bemiddelaar beheert andermans onderhandelingen 

2. Cliënten hebben evenveel invloed 

De bemiddelaar beheert (on)evenwicht 

3. Cliënten zijn geïnformeerd zodat ze de juiste beslissing kunnen maken 

De bemiddelaar beheert informatie 

 

Rol 1 bemiddelaar: beheer van andermans onderhandelingen 

→ ! Cliënten onderhandelen en beslissen zelf 

Tussenkomst deskundige: 

- Relationeel niveau – inzicht in interpersoonlijke processen 

- Psychologisch kader: handvaten in communicatie- en systeemtheorie 

- Inhoudelijk conflicten hanteren = werkbaar maken 

- Relationele conflicten hanteren = een plaats geven 

- Balkonposities 

Rol 2 bemiddelaar: beheer van (on)evenwicht 

→ Cliënten hebben even veel invloed 

➢ Zo groot mogelijke kans op evenwichtige overeenkomst: 

 ‘Distributieve rechtvaardigheid’  

- Inhoudelijke, zakelijke 

- Faire verdeling van schaarse middelen 

 

➢ Gevoel van evenwichtige invloed op het verloop van de onderhandelingen: 

 ‘Procedurele (sociale) rechtvaardigheid’ 

- Zelfbeschikking, autonomie 

- Controle op procedure 

- Transparantie procedure 

- Duidelijke en nauwkeurige afspraken  

- ‘Fairness’ van de afspraken  
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➢ Waarin kan onevenwicht zitten? 

 

- Persoonsgebonden kenmerken (cfr. P in het KOP model) 

- Kenmerken eigen aan de interactie (cfr. axioma’s) 

- Kenmerken eigen aan de relatie (cfr. systeem) 

- Maatschappelijke perspectieven (cfr. ‘mendenken’, soms weerspiegeld in regelgeving) → bvb 

perspectieven (ik betaal geen alimentatie want scheiding is niet mijn schuld) 

- Bemiddelingscontext (cfr. cybernetica 2e orde) 

- Bij scheiding: proces van scheiden: ‘eerste’ en ‘tweede beslisser’ – (cfr. psychologie bij scheiding) - zie 

verder 

 

➢ Houding van deskundige, wat moet je doen als bemiddelaar? 

 

- Meervoudige partijdigheid, empathie, echtheid, respect, ... → transparantie 

- Relationeel niveau 

 

➢ Hoe evenwicht bewaren? 

 

- Procedureel: stappenplan: samen tot een doel komen  

- Bewust omgaan met caucus = individueel gesprek met één van de partijen. 

- Toestemming vragen voor je een advies of tips geeft 

o Kunnen gevoel hebben dat ze niet op zelfde hoogte staan, niet zelfde advies krijgen… 

o VS rechtbank: hoorrecht (kinderen MOETEN gehoord worden vanaf 12j, rechter doet dat 

gesprek apart met kind!) → waar zitten ze? Aan bureau of zithoek (context!), welke vragen 

worden gesteld? Verslag in dossier – worden kinderen hiervan op de hoogte gebracht dat 

ouders dit kunnen lezen? Kinderen worden hierdoor beïnvloed in wat ze zeggen! → juristen 

staan hier niet zo bij stil 

o Belang van toestemming en ‘welke pet je opzet’ ! → ik heb wetenschappelijk onderzoek en 

kan jullie hier info over geven, willen jullie dat? Dan ben je expert over de inhoud ipv 

bemiddelaar (bij het geven van tips, informatie…) 

Rol 3 bemiddelaar: beheer van informatie 

- Partijen zijn geïnformeerd zodat ze zelf kunnen beslissen 

- Bemiddelaar moet grondig én didactisch én strategisch informeren 

Startfase van bemiddeling: 

- Contact maken met alle partijen, systeem onderzoeken, je rollen als bemiddelaar verduidelijken en 

wat je gaat doen, start maken met alle rollen die je doet (meervoudig partijdig) en dit meteen doen 

(aandacht voor iedereen, analoge taal…) 

Toestemming vragen: 

- Om rollen te mogen opnemen 

o Tussenkomen als conflict dreigt over te nemen 

▪ Pop-up van emoties → ‘mag ik straks tussenkomen als emoties oplaaien?’  

• Kader schetsen voor jezelf om tussen te komen & schetsen voor partijen 

▪ Normaliseren van meningsverschillen/conflicten  
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Naast ethisch ook efficiënt bemiddelen 

- Doel van cliënten is conflict oplossen; overeenkomst → Is niet het doel van de bemiddelaar! Doel = 

hen helpen een goeie overeenkomst te maken, niet echt werken op overeenkomst, partijen moeten 

dit doen! Het is niet omdat ze geen overeenkomst vinden dat je niet genoeg gedaan hebt. 

- Focus op de procedure 

Procedure 

2 fasen van bemiddeling, eerste  onafhankelijk van de  inhoud = trajectbemiddeling en inhoudelijke fase  is 

afhankelijk van inhoud: 

 

Fase 1: Onderhandelaars beslissen zelf over hun traject (oplossingsweg) 

- HOE meningsverschil/conflict oplossen → zich achter het traject zetten 

- Van bij de start: handelen conform ethische principes (vanuit rollen handelen) 

- Voorstellen van jezelf als bemiddelaar 

o Uitleg over de procedure en de manier van werken (zie verder) 

Check bij start bemiddeling: 

- Weten partijen was bemiddeling is?  

o Context creëren zodat partijen zelf kunnen onderhandelen en zelf beslissen 

o Gericht op proces, niet op inhoud 

o Ethische principes (vrijwilligheid etc) 

- Kent elke OH andere oplossingswegen? Kennen ze de andere mogelijkheden? 

o BEWUSTE keuze voor bemiddeling is belangrijk 

- Plek van de advocaten?  

o Hoe advocaten inschakelen? Eerste en tweede beslisser, eerste beslisser is beter 

geïnformeerd dan de tweede beslisser, kent zijn rechten al beter etc → hier als bemiddelaar 

bewust van zijn! 
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“Trajectbemiddeling” = bemiddelen over oplossingsweg, bewust kiezen voor een methode 

Keuze uit ‘AGO’; ‘Buitengerechtelijke afhandeling van geschillen’ → kennen! 

- Zelf onderhandelen 

- Onderhandelen met tussenkomst bemiddelaar 

- Onderhandelen samen met de eigen advocaat (“collaboratief”) 

- Arbitrage : arbiter beslist 

Cliënten proberen op niet-beslissende (soort van neutrale) manier uit te leggen welk scala van mogelijkheden 

er zijn om cpnflict op te lossen. 

! Noodzakelijk bij ‘gerechtelijke bemiddeling’ 

Startfase: bespreken Beste Alternatief Zonder Overeenkomst (“BAZO”)  

- “BATNA” (Best Alternative To a Negotiated Agreement)  

- Wat indien onderhandelingen niet leiden tot een overeenkomst? 

o Rechtbank zal dit en dat belangrijk vinden (strategisch; we proberen het gewoon, zelfs al wil 

ik niks toegeven, ik wil dat rechter beslist, we staan goed bij rechter als we dat proberen) → 

welke inzet ga je tonen? Wil je tot overeenkomst komen? → dit bespreekbaar maken, 

voordelen van bemiddelende overeenkomst uitleggen (kwalitatief, bvb relatie met ex) 

- Realistische inschatting 

o Invloed op gedrag tijdens bemiddeling 

o Onevenwicht tussen partijen? 

Verloop 

Stap 1  : Feitelijke situatie: wat is onze situatie 

Stap 2  : Wat zijn onze bekommernissen/betrachtingen ivm oplossingsweg? 

Stap 3  : Een akkoord over de oplossingsweg; “bemiddelingsprotocol” oa partijen, bemiddelaar, 

principes, verdeling kosten, … 

https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/het-bemiddelingsprotocol 

Fase 2: Onderhandelaars beslissen zelf over de te regelen zaken 

HOE gaan onderhandelaars hun zaken regelen 

Familiezaken / Burgerlijke- en handelszaken / Sociale zaken 

Stappen: 

1. Informatie die nodig is 

2. Criteria om te beslissen 

3. Keuze van oplossing 

Onderhandelen over informatie: 

Stap 1: Wat is onze situatie? 

Stap 2: Wat zijn onze bekommernissen/betrachtingen? (methode) 

Stap 3: Een akkoord over de informatie mbt gekozen thema’s of onderwerpen 

https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/het-bemiddelingsprotocol
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Onderhandelen over beslissingscriteria om in volgende fase oplossingen te evalueren: 

→ Aan welke voorwaarden moeten de oplossingen voldoen? 

Stap 1  : Wat is onze situatie? 

Stap 2  : Wat zijn onze bekommernissen/betrachtingen? 

Stap 3  : Een akkoord over de beslissingscriteria 

1. De wet/rs/andere bijv. huwelijkscontract → bvb. als mensen elkaar nog graag zien, nog 

samen zijn, al beslissen hoe het zal verlopen als ze uit elkaar gaan.  

2. Gemeenschappelijke of complementaire betrachtingen (cfr. methode) 

3. Haalbaarheid 

→ Onderhandelen over oplossingen: ( 

Stap 1  : Wat zijn mogelijke oplossingen? 

Stap 2  : Wat zijn onze bekommernissen/betrachtingen? 

Stap 3  : Een akkoord over de oplossingen; “bemiddelingsovereenkomst”  

brainstorm; keuzes; beslissing; schriftelijke overeenkomst 

Ook: homologatie? (vertrouw je mij niet dat ik dat vrijwillig zou doen? Bespreekbaar maken?) 

Toekomstige conflicten: eerst bemiddeling? Wat ga je volgende keer kiezen? 

Akkoord pas als je over ALLES akkoord bent, je mag eerdere akkoorden niet meenemen naar 

de rechtbank. 
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METHODE 

- Naast ethisch ook efficiënt bemiddelen 

o Focus op methode 

- Belangengericht onderhandeling 

o ‘Harvard’ methode = niet met standpunten werken, maar wat erachter zit, dus de belangen 

(intrests ipv positions) 

o Mogelijke onderhandelingsmethode 

o Boek over Harvard methode door Ury en Fisher: ‘Getting to yes. Negotiating agreement 

without giving in’ (1981) 

→ Werken met belangen/interests, niet met standpunten/positions van partijen 

‘Position’ 

- Standpunt of stellingname  

- Standpunt is één mogelijke oplossing voor een conflict 

o Eenvoudige, korte uitspraak (bvb ik wil de kinderen even veek bij mij als bij hen) 

o Zoeken naar rationele argumenten om hun standpunt te verdedigen 

o Ander overtuigen van hun standpunt 

o Hoe vaker herhalen, hoe rigider standpunt, hoe meer overtuigd van eigen gelijk → verharden 

door het meer uit te spreken, erover na tge denken, argumenten te zoeken… 

‘Interest’ 

- Bezorgdheid of betrachting (iets dat je niet wil = bezorgdheid, vertalen in iets dat je wel wil = 

betrachting) 

- Wat is fundamenteel belangrijk: 

o Complexer, moeilijker te formuleren 

o Wensen, behoeftes, interesses, kwetsuren, angsten, relationele vragen, .. 

o Vb. behoefte aan geborgenheid, veiligheid, stabiliteit; wens voor financiële zekerheid, gevoel 

van erbij te horen, invloed op eigen leven, goede verstandhouding met familieleden, … → 

moeilijk uit te spreken wat je belangrijk vindt (want tegelijk je kwetsuren blootleggen, bvb ik 

wil geen armoede meer – persoonlijke onderhoudsbijdrage moet zoveel zijn (standpunt) 

want ik wil niet in armoede leven (intrest) ) VS standpunt is makkelijker! 

▪ Bvb partijen komen overeen, alleenstaande vrouw is bang om in armoede te moeten 

leven, echtelijke woonst mag bewoond worden door mevrouw (woonkost lager, 

mogelijkheid om arbeidsmarkt in te treden en zelf inkomen te verwerven) 

▪ Betrachtigingen (positions) kan je op verschillende manieren realiseren vanuit 

intrests! Belangen geven meer oplossingsmogelijkheden. 



 79 

 

Belangengericht of Interests-based onderhandelen: 

- Zoeken naar bekommernis/bezorgdheid achter een standpunt 

o Geeft veel meer opties voor een oplossing 

- Alle bekommernissen verzamelen met loopingtechniek 

o Onderhandelaars helpen om elkaars bekommernissen te begrijpen 

Bekommernis/bezorgdheid herformuleren als betrachting: 

- ‘Bezorgdheid’ = vrees, iets wat je niet wilt in de toekomst 

= Tegen verandering 

- ‘Betrachting’ = wat je toekomstgericht wilt bereiken, wat wil je wel? 

= Pro verandering 

Gemeenschappelijke OF complementaire betrachtingen (bvb we willen beide het beste voor de kinderen of ene 

wil iets en andere hoeft dat niet te hebben, dus is ok) 

- Win/win ipv compromis! 

Loop of understanding: 
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Bouwgeschil – gesprek 3 

Bemiddelaar 

advocaat 1 + cliënte (bouwheer) 

advocaat 2 + cliënt (aannemer) 

van standpunten naar achterliggende belangen! 

Bemiddeling in context van scheiding 

Bemiddeling in familiezaken (burgerlijk recht) 

Juridisich en psychologisch proces van scheiden! → psychologisch proces impacteert ook de bemiddelaar: 

- Verschilt van juridisch proces 

- Vervolg aan levenscyclus van een gezin(scheiden is volgende levensfase in gezin, niet 

abnormaal/disruptie, deel van cyclus) 

- Proces – Fasen  

Psychologisch proces van scheiden  

- Voor partners: ‘eerste beslisser” en “tweede beslisser”  

- Voor kinderen: vanuit ‘agency’ 

Partnerscheiding: ‘eerste’ en ‘tweede beslisser’ 

Beslissing tot scheiden is een proces 

- Cfr. Peter Hoefnagels; ‘Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden’ – boek, beslissen om te scheiden is 

ook een proces. 

→ Op gegeven moment duidelijkheid voor minstens één partner dat scheiding de juiste beslissing is. = 1e 

beslisser 

- Positie van ‘eerste’ en ‘tweede beslisser’ 

- Impact op scheidingsbemiddeling 

Eerste beslisser 

- Beslist als eerste 

- Spreekt beslissing uit/gedraagt zich ernaar 

- Vanuit idee dat scheiding een goede oplossing is 

Tweede beslisser 

- Hoort/ziet beslissing van eerste beslisser 

- Al dan niet akkoord met idee van ‘goede’ oplossing 

- Bepaalt eigen positie:  

o Respecteren van beslissing 

o Verzet of meewerken aan procedure 

Eerste beslisser - zelfbeeld 
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- Kan zichzelf vaak reeds zien als ex-partner 

- Kan zichzelf vaak reeds zien als alleenstaande ouder 

- Enerzijds hoop en opluchting - anderzijds teleurstelling, verdriet 

- Vaak ongezien  

- Schuldgevoelens? 

- ……. 

Tweede beslisser - zelfbeeld 

- Twijfel – waar tekort geschoten? - mislukt 

- Te veel emoties als partner dus moeilijk als ouder (partnerschap > ouderschap) 

- Kan zichzelf niet voorstellen als alleenstaande ouder 

- Blijft ultieme pogingen doen als partner 

- Hoop  

- Schuldgevoelens? 

- ……… 

Eerste beslisser – beeld van de ander 

- Kan vaker twee aandelen zien 

- Kan positieve kanten van de relatie en de ander zien 

- Verantwoordelijkheid – kwaadheid 

- Valse hoop? 

- Gedrag: onduidelijk, voorbereiden, bang 

Tweede beslisser – beeld van de ander 

- Kan positieve kanten van de relatie en de ander moeilijk zien 

- Vechten voor tweede kans 

- Hoopt  

- Gedraagt zich zo aantrekkelijk mogelijk 

- Stop hoop: afgewezen, schuld, kwaadheid, verwijten 

………. 

Eerste beslisser - voorbereiding 

- Plant,  denkt na, wikt en weegt, bereidt zich voor 

- Geleidelijk aan meer afstand nemen 

- Wil praten over oplossingen voor toekomst 

Tweede beslisser - voorbereiding 

- Onzeker, bereidt zich vaak niet voor 

- Probeert scheiding te vermijden 

- Kwetsende uitspraken op impulsieve momenten 

- Blijft nabijheid zoeken 

- Beïnvloeden partner via kinderen 

Eerste / tweede beslisser – ‘mendenken’ 

- Scheiding is gewoner geworden 
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o Dus veel variabeler  

o Sterker afhankelijk van directe context 

o Familiaal,  vriendenkring,  collega’s, …………. 

o Vaak:1ste: “schuldig” - 2de: “slachtoffer” 

- ‘Mendenken’: normatieve (bindend + dominant) denkens 

o Vanzelfsprekendheden 

o Geconstrueerd 

o Context - invloed 

Betekenis van scheiding voor kinderen 

Betekenis van scheiding voor kinderen 

Bidirectioneel denken 

Vanuit concept ‘agency’ 

- Impact op theorie 

- Impact op praktijk van bemiddeling 

- Impact op onderzoek 

Kinderen zijn actieve betekenisverleners voor wie het belangrijk is het gevoel te hebben het verschil te maken 

in het leven van anderen (lees: hun ouders) 

‘Relational agency’  

“Agency means considering individuals as actors with the ability to make sense of the environment, initiate 

change, make choices, and resist.” (Kuczynski)  

Agency =  

• individuen beschouwen als actieve wezens, 

• die kunnen nadenken en betekenis kunnen geven aan hun omgeving, 

• verandering initiëren, 

• keuzes maken en 

• weerstand bieden. 

Relational agency: drie dimensies 

Dimensie 1: Autonomie : motivationele dimensie 

Zelfdeterminatie: zelf controle uitoefenen over je interacties met de omgeving 

Zelfbescherming: zichzelf behoeden voor externe determinatie van anderen 

Dimensie 2: Constructie van betekenissen: cognitieve dimensie 

Het vermogen van de persoon om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen, en om nieuwe 

betekenissen te construeren op basis van deze ervaringen  

Dit proces van begrijpen omvat zowel emoties als cognities. 

Dimensie 3: Actie: gedragsmatige dimensie van agency 
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Mogelijkheid om in te grijpen of dit juist niet te doen, met als effect invloed uit te oefenen op en proces of een 

situatie. 

Ook kinderen zijn ‘full agents’  

• Gelijkwaardige agency van ouders en kinderen 

• Dragen op een gelijkwaardige manier bij tot de constructie van O-K relatie 

• Zijn actieve beïnvloeders (en niet louter passieve ontvangers) 

In brengen in bemiddeling: ‘psycho-educatie’ 

‘Agency’: Impact op onderzoek ivm scheiding:  

• Wat doen kinderen met scheiding?  

• Hoe beleven kinderen scheiding?  

• Betekenisverlening van kinderen in scheidingsproces 

  NIET: Wat is het effect van scheiding op kinderen? 

IPOS onderzoek – focus op kinderen: 

 

IPOS onderzoek – Aantal participanten: 

- Alle deelnemende  (ex-)partners 

(N=1850) werden gevraagd of ze 

kinderen hadden tussen 11 en 17 die 

mochten deelnemen  

-  26% van de huishoudens (N=436) kwam in aanmerking 

-  Altijd via een huisbezoek 

Respons van 53% (N=230 kinderen) 

- Vergelijkbaar met de volwassenen 

- Beschermende reflex van ouders?  

- Kind heeft er geen zin in? 

Kenmerken van de kinderen bij eerste meting 

- Geslacht: 54% meisjes 

- Leeftijd: gemiddeld  14.5 jaar 

- Onderwijstype: heel divers! Dus geen verschil. 

o 20% lager onderwijs  

o 18% BSO 

o 23% TSO 

o 34% ASO 
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1. Subjectieve ervaring van hun levenskwaliteit 

Tevredenheid met: 

- materieel, (2) fysiek, (3) emotioneel en (4) relationeel welzijn 

- (5) maatschappelijke integratie 

- (6) veiligheid  

- (7) productiviteit  

→ Score op 100 (%) 

Idem voor de meting hiervan bij de volwassenen: 

- Gemiddelde levenskwaliteit van 83/100 

- Blijft gelijk over de 2 jaren heen 

→ Cfr. Gouden standaard = 75 – 85 / 100 

Maar: Kinderen die het heel moeilijk hebben met de scheiding van hun ouders hebben wellicht niet 

deelgenomen aan het onderzoek! (schrik voor loyauteitsconflict, kinderen hebben het al zwaar genoeg…) 

2. Wat bepaalt hun levenskwaliteit? 

- Niet zozeer de (fysieke) scheiding maar vooral ouderconflict heeft negatief effect! 

- Link tussen ouderconflict en levenskwaliteit bij kinderen  

- Deze link wordt verklaard door het gevoel ertoe te doen, het verschil te maken voor ouders 

‘Ertoe doen’ = mediator! 

- Kinderen hebben het gevoel ertoe te doen voor hun 

moeder (gemiddeld 4.06/5) 

- Kinderen hebben het gevoel ertoe te doen voor hun 

vader (gemiddeld 3.47/5) 

→ Kinderen evalueren de relatie met hun ouders positief  (Idem als ouders) 

3. Hoe weten kinderen dat ze ertoe doen voor hun ouders? 

Resultaten uit kwalitatief onderzoek bij 33 kinderen (11 tot 17 jaar) uit NSG 

“Ertoe doen” tav. biologische ouders 

- Meetellen 

- Prioriteit krijgen (kiezen om met mij dingen te doen ipv met stiefouder bv.) 

- Nabijheid zoeken (ouders willen hen zien – verblijfsregeling) 

- Belangrijk zijn  

- Liefde krijgen 

“Ertoe doen” tav. biologische én stiefouders 

- Aandacht krijgen 

- Zorg krijgen 

- Samen activiteiten doen 
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Voorbeeld van ‘zorg krijgen’ door een 15-jarige jongen over zijn biologische moeder (onderzoek van Jan de 

Mol) 

"Mijn mama heeft redelijk veel over voor mij. Als we bijvoorbeeld ne keer iets moeten gaan halen of gaan doen, 

dan staat ze altijd klaar om mij te helpen. Voor mij eens te voeren of  ... Twee weken geleden was ik eens 

beroofd op straat. Ze hadden mij zo een paar meppen gegeven. M'n ipod en gerief enzo afgenomen. En ja, mijn 

mama had dan iets gepland die avond. Zo'n feestje. Ze heeft dat meteen afgezegd om met mij naar de dokter 

en de politie enzo te kunnen gaan." 

4. Rol in het scheidingsproces: informatie krijgen en mening uiten 

Opvallend resultaat : bijna 60% denkt verkeerdelijk dat de wet bepaalt dat ze zelf mogen beslissen bij wie ze 

willen wonen! 

Verklaringen? 

- Persoonlijke ervaring dat met hun mening hierover rekening is gehouden 

- Weinig kennis omtrent hun rechten 

- Discrepantie tussen wensen en realiteit omtrent de informatie die ze (willen) krijgen 

Handvaten voor bemiddelaar obv IPOS onderzoek: 

- Kinderen willen niet beslissen maar wél betrokken worden (kinderen willen meestal dat ouders samen 

blijven, maar als er zeer veel conflict is willen ze soms wel dat ze uit elkaar gaan – mss meer vanuit 

positie van ouders) 

- Kan op verschillende manieren en momenten 

- Willen geïnformeerd en beluisterd worden  

→ Ouders laten kijken door de ogen van kinderen, wat zou het beteken voor x als… wat zou hij ervan 

vinden? Kan je er met hem over spreken? Hoe? Wanneer? Hoe ga je aangeven dat je wil luisteren? Hoe 

ga je ermee omgaan als de uiteindelijke beslissing anders is dan wat x voor ogen had?  

Ouders ondersteunen! Niet in hun plaats beslissen, hen helpen te beslissen: 

- Negatieve effect van conflict op de levenskwaliteit van kinderen temperen door zorg, aandacht en tijd te 

geven aan kinderen  

→ Cfr. ‘ertoe doen’ door kinderen 

-  Agency bij ouders aanspreken! 

o Vaak gevoel dat ze geen vat meer hebben op hun kind 

- Zelf spreken met kinderen?  

o Cfr. Hoorrecht (caucus etc) 

Bemiddeling tempert het negatieve effect van conflict op de levenskwaliteit van volwassenen en kinderen  

- Bij kinderen die wilden/mochten deelnemen en bij die volwassenen die voor bemiddeling kozen 

- Psycho-educatie; inbrengen in startfase? 
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Mia en Bob 

Mia is door de HA naar u doorverwezen. Tijdens de eerste consultatie zegt ze dat ze wilt scheiden. Hoe pak je 

dit aan? 

Welke zaken vind je belangrijk om in dit eerste gesprek met Mia te bespreken?  

Stap 1: luisteren, exploreren 

- Psychologisch proces inschatten 

- Hoe concreet is scheidingsbeslissing? 

- Wie is op de hoogte van beslissingsproces? 

- Kinderen op de hoogte? 

Stap 2: vanuit rol als evenwichtsbewaker 

- Meerzijdige partijdigheid 

- Besproken met Bob? 

- Ja: op welke manier? Tijdens ruzie? Wat was zijn reactie? 

- Nee: hoe denk je dat hij zal reageren? 

evenwicht: weet je partner hiervan? Proces beluisteren bvb.  

informatie geven – ik ben een bemiddelaar, weet je wat dat is? Ken je andere manieren? Wat denkt Bob 

daarvan? Hoe betrekken we hem? 

Stap 3: als Mia duidelijke vraag heeft om te scheiden: 

- niet inhoudelijk, wat wil Mia? Te vroeg! → niet ingaan op de inhoud, op wat en hoe Mia de zaken 

geregeld wil zien 

- ! Eerst focus op PROCES 

o Oplossingsweg bemiddeling, gekend? Info geven over scheidingswegen 

o Hoe Bob betrekken? 

o Mia informeert Bob, concretiseren 

o Bemiddelaar neemt contact 

- Ook sessie alleen met Bob 

o Exploratidase (psychologisch proces) 

o Oplossingsweg: bemiddeling: gekend? Indien nodig info geven over scheidingswegen 

Welke volgende stap zie je? 
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Les 6 

Gastcollege 

5 stijlen om conflicten op te lossen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doordrukken: voldoende macht en weinig tijd hebben → dan ga je doordrukken 

2. Vermijden: soms goed uit om uit emotie te blijven 

3. Toegeven: bijvoorbeeld wanneer je verlies op dit moment laag is, maar later krediet 

4. Samenwerken: belangen belangrijk, als je elkaar nodig hebt (afhankelijkheid bvb) 

5. Onderhandelen zit ertussen, pragmatisch (samenwerken tot aanvaardbare) 

Bemiddeling = eigenbelang + relatie (zoveel mogelijk win-win) 

- Behendig kunnen omgaan met conflicten is weten wanneer je welke stijl best kan inzetten  

- Dat je flexibel bent: er is geen goede of foute stijl, het ligt aan de situatie en degene die tegenover je zit. 

Inhoud vandaag: 

1. Wat is burenbemiddeling? (aparte vorm van bemiddeling, bvb ook familiale, handelszaken…) 

2. Burenbemiddeling in Vlaanderen 

3. Basisprincipes 

4. Rol en profiel burenbemiddelaar 

a. ROL 

b. PROFIEL 

5. Procedure  

6. Valkuilen 

7. Succesfactoren 
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1. WAT IS BURENBEMIDDELING?  - Definitie 

Een alternatief en niet-juridisch aanbod om om te gaan met conflicten in een woonbuurt of ten minste de druk 

ervan te verminderen waarbij men de communicatie tussen buren probeert te herstellen en zo hun 

burenrelatie tracht te verbeteren en in samenspraak eventueel tot een oplossing tracht te komen. 

Hoofddoel = communicatie herstellen + relatie verbeteren → zodat er in onderling overleg oplossingen 

gevonden kunnen worden. 

Concreet: 

- methode waarbij buren gezamenlijk conflicten bespreekbaar maken 

- op vrijwillige basis → je kan het niet afdwingen 

- met hulp van 2 onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars – vrijwilligers → 2 bemiddelaars (grote 

onderscheid met andere vormen van bemiddeling waar er vaak met maar 1 bemiddelaar wordt gewerkt) 

- met respect voor ieders belangen en behoeften 

- doel: wederzijds begrip en eventueel oplossingen en afspraken die voor beide buren aanvaardbaar zijn 

Bemiddeling versus juridische procedure 

 

Welke conflicten? 

➢ Geografisch verbonden → BUREN die wonen onder/boven/naast/… , het gaat over mensen die in 

elkaars buurt wonen 

➢ Conflict naar aanleiding van samenleven → bereidheid om samen te werken is belangrijk! Het moet 

een bewuste keuze zijn om hiervoor te kiezen 

➢ Open kunnen communiceren en luisteren 

VS Uitsluitingscriteria: 

• Geen zware psychiatrische aandoeningen (kan wel met steunfiguur bijvoorbeeld) 

• Geen strafrechterlijke feiten ikv conflict  

• Geen familiale banden → van andere orde, andere vaardigheden nodig 
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Meest voorkomende klachten 

Welke gevallen komen in aanmerking (TOP 3): 

1. Geluid 

a. Radio, isolatieproblemen, leefgeluiden (op de trap lopen, rondstappen met hakken op 

parket…) 

2. Beplanting 

a. Overhangende takken, boom die teveel zon wegneemt… 

3. Pesten / lastigvallen 

a. Altijd vanuit perceptie van 1 buur tov ander! Ene denkt dat andere hem/haar pest door 

bepaald gedrag te stellen, MAAR andere buur is er zich niet altijd van bewust of heeft die 

intentie niet (komt dan wel zo over) 

4. Dieren 

5. Geur / rook 

a. Dampkamp, allochtone roots: maaltijden met veel kruiden, rook van de schouw waait in 

verkeerde richting, sauna… 

6. Parkeren 

a. Camionet parkeert voor rijhuisje en blijft er te lang staan etc. 

2. Burenbemiddeling in Vlaanderen 

Historiek 

Dit jaar (2022) bestaat burenbemiddeling 23 jaar. 

→ 1999: justitieantenne Genk organiseert burenbemiddeling 

→ 2000-2002: provincie Vlaams-Brabant start 5 lokale pilootprojecten 

burenbemiddeling (door welzijnsvraag!) 

→ 2007: Vlaams-Brabant start met een provinciaal netwerk (enige provincie 

waarbinnen alle steden en gemeenten buren beroep kunnen doen op bemiddeling) 

→ 2007-2011: opstart in centrumsteden (Antwerpen - Mechelen - Gent – Leuven) en in verschillende 

Limburgse politiezones 

→ 2011-april 2022:   

- Provincie Antwerpen: 17 steden/gemeenten met eigen bemiddelingsdienst 

- Provincie Limburg: 21 steden/gemeenten met eigen bemiddelingsdienst 

- Provincie Oost-Vlaanderen: 2 steden/gemeenten 

- Provincie West-Vlaanderen: 3 steden/gemeenten 

- Provincie Vlaams-Brabant: 25 steden/gemeenten met eigen bemiddelingsdienst 

o 1 provinciaal netwerk  (voor 39 gemeenten zonder eigen dienst – tot okt 22)   

  



 90 

Gemeenten die burenbemiddeling aanbieden 

 

Limburg redelijk groen, Vlaams-Brabant redelijk groen (maar gaat afgebouwd worden) → gemeenten 

aanmoedigen om een eigen dienst op te richten. Oost- en West-Vlaanderen nog niet echt mee in het idee. 

Nederland VS Vlaanderen 

Februari 2022: 85% van de Nederlandse gemeenten (i.e. bijna 300 gemeenten) biedt bb 

aan. 

Vroeger begonnen (5-10j eerder) dus veel meer ingericht. 

Visie en doelstellingen 

1. Investeren en benutten sociaal kapitaal: 

- Werken met vrijwilligers omdat: 

o Kennen de buurt (weten wat er daar speelt en zijn van zichzelf al 

gericht op belangen en samenwerken) 

o Sociale cohesie en tolerantie onderstrepen → voorbeeld geven als 

‘buur’ hoe je toleranter kan zijn naar elkaar toe. 

o Succes bemiddelingen verhogen → iemand die in zijn vrije tijd naar hen luistert, minder snel 

zeggen ‘jullie moeten er iets aan doen’, tegen een vrijwilliger gaan ze dit minder snel doen en 

bewuster zijn van eigen impact en eigen inzet. 

o Bekendheid geven aan project 

2. Communicatiegericht → mensen in dialoog brengen, naar elkaar laten luisteren → leefbaarheid bevordert 

- Herstel communicatie 

- Ontmijnen conflict 

- Bevorderen leefbaarheid en veiligheidsgevoel 

3. Laagdrempelig 

- Vrijwilligers  

- Gratis 

- Tolken → in andere taal nuancen leggen en beter overbrengen 
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4. Preventieve functie d.m.v. verhogen zelfredzaamheid → empoweren om in volgende conflicten op zelfde 

manier te gaan oplossen  

5. Ontlasten politie en justitie → grootste doorverwijzer 

6. Complementaire samenwerking → als zij procedure lopen hebben, gaan we elkaar aanvullen 

3. Basisprincipes – pijlers van bemiddeling: 

• Vrijwilligheid van beide partijen! Ze kunnen er ook altijd weer uitstappen. 

• Vertrouwelijk → nergens verslag gaan uitbrengen (ook niet ana rechter bvb) 

• Neutraliteit – Onpartijdigheid – Meerzijdige partijdigheid – Neutrale betrokkenheid → afstand maar ze 

moeten zich wel betrokken voelen, proberen begrijpen wat beide voelen en ervaren 

• Gratis (laagdrempelingheid) 

4. Rol en profiel burenbemiddelaar (takenpakket) 

4a. Rol van de burenbemiddelaar 

1. Rol van procesbegeleider: 

- Gesprek faciliteren 

- Informeren, organiseren en ondersteunen → wat is bemiddeling? 

- Evenwicht bewaren → naar informatie toe ook, macht (hoogopgeleid – gepercipieerd door andere die 

lager opgeleid is als meer machtiger), spreektijd… 

2. Meerzijdige partijdigheid 

- 100% neutraal bestaat niet 

- Geen standpunt innemen 

3. Inhoudelijke neutraliteit 

- Geen inhoudelijke expert 

- Axioma 4: Elk zijn waarheid! 

4b. Profiel van de burenbemiddelaar 

- Kennis 

- Vaardigheden 

o Actief luisteren  

o Communicatie (vragen stellen, doorvragen, parafraseren…) 

o Faciliteren 

- Attitudes 

o Open houding → niet bevooroordeeld tov een bepaalde situatie/buur… 

o Positieve ingesteldheid → hoop uitstralen 

o Flexibiliteit → mensen komen te laat, afspraak vergeten, emoties… 

o Empathie  

o Transparantie → open over alle stappen die gezet worden 

o Assertiviteit 

o Zelfreflectie 
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- Belang van  

o Feedback → altijd met 2 op pad, voor en na gesprek met elkaar bespreken (hoe is het 

verlopen, kritische punten…) 

o Intervisie → om de 6 weken samenkomen met vrijwilligers (volgens bepaalde methode, 

stilstaan bij moeilijke situaties) 

o Supervisie → stilstaan bij vrijwilligers 

o Opleidingen en workshops → bijscholingen 

De kracht van co-bemiddeling → altijd met TWEE: belangrijk dat er wordt samengewerkt 

Communicatietheorie van Watzlavic 

Biedt inzicht in hoe mensen met elkaar omgaan 

5 axioma’s die de basis vormen van iedere communicatie: 

1. Alle gedrag is communicatie 

2. Je spreekt altijd drievoudig 

3. Elk zijn waarheid 

4. Met of zonder woorden  

5. Wie heeft het voor het zeggen? 

AXIOMA 1 – Alle gedrag is communicatie 

- Alles wat je doet, ook ‘niets’ doen, heeft invloed 

- Ieder gedrag is een vorm van communicatie 

- Het is onmogelijk om niet te communiceren 

→ Belang voor burenbemiddeling: 

De bemiddelaars worden beoordeeld door de buren en de bemiddelaars beoordelen de buren: 

- Hoeveel tijd krijgt de ander om te spreken? 

- Hoelang heb je oogcontact? 

- Hoelang ben je op huisbezoek geweest? 

- Hoe behoudt bemiddelaar zijn neutrale betrokkenheid? 

- … 

AXIOMA 2 – Je spreekt altijd drievoudig 

“HET IS MORGEN MAANDAG.” 

Communicatie bevat 3 aspecten: 

 

 1. Inhoudelijk:  mensen zeggen iets (maandag betekent voor iedereen iets anders (les, niet werken…) 

 2. Relatie: over zichzelf en over de ander 

 3. Context: binnen een bepaalde context 

- De bemiddelaar luistert niet enkel naar de inhoud 

- Bemiddelaar geeft feedback over de drie boodschappen 

- Conflict gaat vaak niet over de inhoud maar over de context en de relatie 

- Als we over inhoud blijven discussiëren zal het conflict niet opgelost geraken 

- Belangrijk voor het verslag 
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AXIOMA 3 – Elk zijn waarheid 

- Mijn waarheid is niet de waarheid 

- De waarheid bestaat niet 

- De waarheid is relatief 

- Het ordenen van de werkelijkheid kan op verschillende manieren 

- Wie gelijk heeft is irrelevant 

→ Belang voor burenbemiddeling: 

- Iedereen heeft een ander referentiekader 

- De bemiddelaar spreekt niet over gelijk of ongelijk 

- De bemiddelaar gaat niet op zoek naar de waarheid 

- De bemiddelaar laat iedere partij door de bril van de ander kijken 

AXIOMA 4 – Met of zonder woorden 

Communicatie = verbaal + para-verbaal + non-verbaal (analoog, digitaal…) 

→ Belang voor burenbemiddeling: 

Benoemen van gedrag + doorvragen! (bvb je kijkt ongeïnteresseerd, wat betekent dat? Ben je het er niet mee 

eens etc…) 

Vergroot interventiemogelijkheden voor bemiddelaar (hand opsteken als je iemand wil onderbreken bvb): 

- Rechtstaan 

- Aankijken 

- Map dicht doen 

- … 

AXIOMA 5 – Wie heeft het voor het zeggen? 

Communicatie verloopt: 

 - Symmetrisch (one-up) 

 - Complementair (one-down) 

 

Vlotte communicatie → afwisseling symmetrisch – complementair 

→ Belang voor burenbemiddeling: 

- Interactiepatroon bij de buren observeren en tussenkomen 

- Positie als bemiddelaar:  

symmetrisch op proces (buren zijn one-up)  

VS 

 complementair op inhoud (bemiddelaar one-down – buren alle vrijheid) 
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Communicatievaardigheden 

➢ Actief luisteren 

➢ Vragen stellen 

➢ Herformuleren (opnieuw horen, herkaderen) 

➢ Gemeenschappelijk maken (bij allebei verbinding creëren) 

➢ Parafraseren 

➢ Non-verbale interventies 

HOE verbinding realiseren: Verbindend communiceren (M. Rosenberg) 

Marshal Rosenberg - theorie met 4 stappen op verbindend te communiceren: 

I. WAARNEMEN   (shortfilm ‘think for yourself’ of ‘man in rolstoel’) 

 - feitelijke zaken 

 - zonder oordelen 

 

II. GEVOELENS 

 - zowel lichamelijk als emotioneel 

 

III. BEHOEFTE 

 - zelfzorg! 

 

IV. VERZOEK 

 - concreet 

 - realistisch 

 - positief geformuleerd (in dingen die je wel wil ipv dingen die je niet wil) 

 - keuzevrijheid laten 

5. Bemiddelingsprocedure 

1. Aanmelding 

2. Intake buur A 

3. Telefoon naar buur B 

4. Intake buur B 

5. Bemiddelingsgesprek 

1. Aamelding 

➢ Bij de coördinator 

➢ Telefonisch, mail of brief, e-formulier 

➢ Vaak via doorverwijzing  

➢ Beoordelen case 

o Aanmelder correct informeren → uitkomst van buren zelf afhankelijk! 

o Procedure lopende? → we gaan niet bemiddelen parallel met strafrechelijke procedure 

o Wil bemiddelen? → bereidheid! 
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Escalatietrap GLASL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Hoe escaleert een conflict? 

1. Rationeel: op niveau van de inhoud 

▪ zodra 1 vd 2 een trap naar beneden zet, escaleert het al 

2. Emotionele fase: over identiteiten, over mensen en hun emoties 

3. hoogste fase van escalatie = Strijdfase: niet meer over gelijk/ongelijk maar ten koste van alles 

willen willen (ook ten koste van eigen goed!) 

▪ eigenlijk niet meer bemiddelbaar! 

Na aanmelding → verdelen dossiers: 

• Coördinatie mailt alle vrijwilligers → kiezen welke ze willen opnemen (bvb dichtbij, naar interesse…) 

• 2 bemiddelaars krijgen case toegewezen 

• 2 bemiddelaars stemmen agenda op elkaar af 

• Een bemiddelaar maakt afspraak met A voor huisbezoek 

2. Intake bij buur A 

Huisbezoek/Wandelintake/locatie Gent/videobellen/… 

Doel van de intake: 

• Verhaal beluisteren 

• Informeren 

• Bewuste keuze laten maken of ze al dan niet verdergaan 
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Oplossingsgerichte bemiddelingsstijl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Keuze tussen probleem- en oplossingsgericht 

Oplossingsgericht is niet op zoek gaan naar oplossingen, bemiddelar gaat geen oplossingen/advies aanreiken 

→ MAAR wat werkt er? Hier meer van doen! Wat werkt er niet? Veranderen! Weinig aandacht naar 

verleden, vooral naar toekomst. Situatie erkennen, beluisteren van emoties etc. Aandacht aan 

waardering geven aan elkaar, positieve sfeer. 

Probleemgericht: analyse, hoe is probleem ontstaan? Defensief gedrag uitlokken, ander zal zich gaan 

verdedigen, ten koste van sfeer, focus op verleden waar het fout is gegaan. 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9tszVltzWAhUCPVAKHVvhDs0QjRwIBw&url=http://slideplayer.nl/slide/2606502/&psig=AOvVaw0p2FC7GQDrWtP-CeB2PF5M&ust=1507385481638780
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TYPES BUREN: 

BEZOEKER 

 

Zichzelf niet zien als stuk van probleem! 

KLAGER 

→ ziet eerder aandeel, zit met probleem.  

→ 80% bezoekers en klagers! 
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KLANT 

Beste geval → ziet eigen aandeel en is bereid in gesprek te gaan. 

→ De bemiddelaar besteedt weinig aandacht aan het verleden en stelt onmiddellijk volgende vragen: 

- Wat gaat al goed? 

- Wat heb je al bereikt? 

- Wat zal er anders zijn? 

- Wanneer zijn de positieve momenten aanwezig? 

- De bemiddelaar is vooral supporter 

- Waaraan wil je iets veranderen? 

- Wat zou er minimaal moeten veranderen? 

- Hoe belangrijk is het voor jou om deze verandering te realiseren?  

- Wat heb je er voor over? 

- Wat wil je dat er straks beter gaat? 

- Wat heeft tot nu toe geholpen? 

- Wanneer gaat het beter? 

- Wanneer is het probleem minder aanwezig? 

→ Dus intake bij buur A → Gemeenschappelijke belangen vinden 

- Elke buur heeft eigen standpunt, elkaar proberne overtuigen met argumenten en verwijten → afstand 

wordt groter tussen hen. 

- Uitdaging van bemiddelaar: HOE afstand verkleinen? → via vragen stellen hun waarden, wensen, 

dromen benoemen. → gemeenschappelijkheid ervaren. (bvb geluidsoverlast, misschien beide gesteld 

op rust?) 

→ Samenvatten van het verhaal 

- Feiten 

- Context (oog hebben voor context! 

Bvb via huisbezoek) 

- Relatie (misschien vroeger wel goede 

relatie?) 

- Verwachtingen 

- Belangen / bezorgdheden 

→ Intern verslag: niet voor buren, maar ? 

→ Succesfactoren van een gesprek 

- Hulpbronnen (40%): capaciteiten, verleden, persoonlijkheid, ervaring,… 

- Relatie tussen bemiddelaar en buur (30%): bouw een positieve werkrelatie op en respecteer de 

basisprincipes van BB. → neutraliteit!!! 

- Methode/techniek (15%)  

- Hoop (15%): als de bemiddelaar er in gelooft dan straalt dit af op de mensen. 
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3. Telefoongesprek buur B 

Als buur bereid is tot tweede gesprek, gaan we naar buur B. 

Doel = Een afspraak bekomen bij buur B voor een huisbezoek waarbij hij/zij zijn/haar verhaal kan doen. 

Tweede buur zit niet te wachten op bemiddeling! Nog niet echt stilgestaan over aanpak. Aangeven dat we 

aangesproken werden door buur A, we werken eerst met aparte gesprekken en willen bij u langskomen ‘want 

we zijn geïnteresseerd in uw kant van het verhaal’ ! 

4. Intake bij buur B 

Huisbezoek/Wandelintake/Locatie Gent/Videobellen/… → ons meer bewust zijn dat deze buur bemiddelaar op 

bepaalde manier gaat beoordelen, andere kant van verhaal is héél belangrijk → nieuwsgierigheid tonen! 

Doel: 

- Kennis maken en vertrouwen opbouwen 

- Luisteren 

- Vragen stellen 

- Informeren 

- Peilen naar gemeenschappelijke belangen 

Aandachtspunten: 

- Geen info van A binnenbrengen! ‘wat heeft die erop gezegd, wat heeft die verteld…’ → dit kan je 

tijdens gemeenschappelijk gesprek aan bod brengen 

- Onbevooroordeeld zijn → bewust zijn dat je al een beeld hebt door buur A (daarom vaak mensen met 

2 op pad laten gaan!) 

- Hier zijn de bemiddelaars vragende partij: informeer, wil je deze procedure aangaan? 

- Overtuig buur B niet! Sommige conflicten zijn beter op te lossen door een derde instantie. 

5. Bemiddelingsgesprek 

1. Doel: 

- Positieve communicatie stimuleren 

- Luisteren 

- Wederzijds begrip doen ontstaan → plots beginnen mensen met elkaar te praten, dan kan je concreet 

op zoek gaan naar oplossingen. 

2. Structuur: 

- Inleiding → samenvattingen – gehoord wat andere buur verteld heeft, eventueel al 

gemeenschappelijkheid 

- Verhaalvertelling → eigen maken wat door bemiddelaar gebracht werd  

- Exploratie 

- Overeenstemming 

3. De inleiding:  

- Positief bekrachtigen → vaak al hele stap om daar te zitten! (velen bang) 

- Voorgeschiedenis schetsen en doelstellingen BB 

- Spelregels → op rustige manier zaken verwoorden, tussenkomen als dit niet lukt bvb. (escalatie 

voorkomen) 

- Gespreksverloop schetsen → wat gaat er gebeuren? 
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4. Samenvatting: 

- Bemiddelaar 1 vat de intake van buur A samen 

- Bemiddelaar 2 vat de intake van buur B samen 

5. Verhaalvertelling: → omdat je de samenvatting als bemiddelaar vertelt luisteren ze beter! 

- Doel = Willen de buren nog iets aanvullen of nog iets kwijt?  

- Gesprek op efficiëntere manier laten verlopen met samenvatting (tijdsbewust) 

6. Vaardigheden: 

- Vragen stellen 

- Samenvatten 

- Parafraseren 

7. Exploratiefase: 

- Welke belangen/behoeften liggen verscholen achter de eisen?  

- Kijken naar de toekomst 

- Brainstorm 

- Oplossingsgerichte vragen 

8. Overeenstemming: 

- Pas als er wederzijds begrip is, kan je werken naar een oplossing toe 

- SMART maken van de afspraken 

- Voldoende checken of beiden akkoord zijn 

9. Afronden: 

- Zijn er nog zaken die gezegd moeten worden? 

- Hoe in de toekomst met elkaar communiceren? 

- Bedanken 

- Afspraken op papier:  

- Principieel niet als bemiddelaar → we werken met vrijwilligers (niet allemaal erkende bemiddelaars) 

- Enkel op uitdrukkelijke vraag en door de partijen → ze kunnen het wel zelf doen! 

- Bemiddelaars tekenen niet mee 

- Niet pendelen voor handtekeningen 

6. Valkuilen 

- Te snel willen gaan naar oplossingen 

- Tijdens intake grote emoties of problemen niet bespreken 

- Mensen niet voorbereiden op bemiddeling tijdens de intake 

- Zelf oplossingen/suggesties/adviezen inbrengen 

- Agenda van slechts 1 partij aan bod laten komen 

- Eén partij te lang aan bod laten komen 

- Niet omgaan met machtsverschil 

- Eigen interpretaties niet afchecken 

- Niet luisteren 

- Reeds een oordeel hebben 

- Leiding van het gesprek uit handen geven 

- Te empathisch naar één partij 
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7. Succesfactoren 

Voordelen: 

• Zelfbedachte oplossing = beter dan opgelegde oplossing 

• Snelle vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie 

• Voor en door bewoners 

• Zelf verantwoordelijk voor oplossing van conflict 

• Onpartijdige, getrainde vrijwillige burenbemiddelaars 

• Laagdrempelig 
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LES 7 

PSYCHO-EDUCATIE – EERSTELIJNSZORG 

THE HUMAN LINK 

→ Gedragstherapeutisch expertisecentrum over stress en angst. 

Doelgroep: 

- Bedrijven 

- Particulieren 

- Opleiding aan hulpverleners 

- Burgers – projecten  

Nadruk op PREVENTIE: 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN PSYCHO-EDUCATIE 

In verleden: 

- 2002: contact met Jim White, op bezoek in Glasgow, getuige van 1 sessie 

o JIM WHITE = grondlegger P-E (heel laagdrempelig mensen opgeleid in stressbeheersing) 

o “Je neemt mee uit P-E wat je eruit wil halen voor jezelf” 

- Herwerking, vlaamse versie van ‘stressbeheersing’ 6 sessies 

- 2004: Onderzoek met Dirk Hermans van KULeuven  

- 2013 Doctoraat Tom Van Daele 

In The Human Link: 

- Werken naar bedrijven (belang van psycho-educatie en preventie bij schokkende gebeurtenis, rouw en 

verlies, burnout) 

- Cursus jezelf wapenen tegen stress op het werk (4 lessen) 

- Cursus word je eigen slaapcoach (3 lessen) 

- Sessies psycho-educatie over angst (specifieke fobieën o.a. vliegangst, ziekteangst, paniekaanvallen, 

sociale angsten, dwang,...) 

- Met 5 gedragstherapeuten: cursus ‘je kan anders’ (depressieve klachten, handleiding voor P-E zelf te 

geven), cursus ‘loslaten’ (piekeren) 

- Project Stad Antwerpen en Stad Gent: angst, stress, depressie, alleenstaande ouders, nieuw 

samengestelde gezinnen, vluchtelingen, eenzaamheid… + eigen onderzoek 
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Stellingen 

1. Psycho-educatie is een onderdeel van een behandeling of begeleidingsplan 

→ NIET WAAR:  

- psycho-educatie kan een volledige begeleiding of behandeling op zich zijn 

- Vervangt geen individuele begeleiding 

- Vernieuwende en andere kijk op psychische hulpverlening 

o Van individu naar groep → wachtlijst even overbruggen door mensen al in groep P-E 

te geven rond hun problematiek 

o Van psychotherapie naar psycho-educatie 

o Van therapielokaal naar sportzaal 

2. Psycho-educatie geef je best individueel en op maat aan de cliënt zelf 

→ NIET WAAR:  

- Cliënt als consument- principe 

- Alles uitproberen en daarna onderhouden wat meest helpend is 

- Als psycholoog alles expliciet maken wat een cliënt nooit zal vragen 

→ bvb. je hoort ook de vragen die anderen stellen in groep, hoe heterogener de groep hoe 

beter! Anders geef je te specifieke informatie en krijg je allemaal dezelfde vragen 

(voorbeeldje paniekaanvallen, homogene groep) 

3. Overdracht van kennis leidt tot beter inzicht en acceptatie van de klachten 

→ NIET WAAR: 

- Overdracht van kennis leidt bijna altijd tot een beter inzicht 

o Ik weet het wel, maar voel het anders → louter kennis erover is niet voldoende 

- Acceptatie bereik je door ‘doen’ → zorg dat je in uw P-E sessie niet alleen inzet op doorgeven 

van kennis, zorg dat je ze dingen laat DOEN: bouw de sessie op dat ze gemotiveerd zijn om na 

de les ook effectief iets uit te proberen en aan de slag te gaan, daar zit de verandering! Kennis 

leidt NIET tot gedragsverandering, iets anders DOEN leidt tot een ander GEVOEL. Kennis kan 

WEL motiveren bij de gedragsverandering, maar die GV moet je concretiseren. 

4. De effecten van psycho-educatie in grote groepen (vb 50 personen) evenaren de effecten van 

individuele begeleiding 

→ WAAR:  

- Er is nog niet zoveel onderzoek gebeurd over psycho-educatie; soms appelen met peren gaan 

vergelijken. Uiteindelijk als je de resultaten bekijkt van bvb onderzoek rond angst, zie je dat 

de scores op VL pre- en post en na follow-up heel vergelijkbaar zijn tussen individuele 

therapie en groepssessies. → soms heel complexe pathologieën, die mensen krijg je niet op 

weg met kennis etc.  

- Mensen zijn in grote groep sneller gemotiveerd ‘meer mensen, meer onzichtbaar’, kleine 

groepen is vaak interactiever en ‘zichtbaarder’, dus hogere drempel.  

Wat is psycho-educatie? 

Psycho-hygiëne 

- Voorlichting 

- Kennis 

- Vaardigheden 

Tanden poetsen etc leer je normaal als kind, maar emotieregulatie, omgaan met piekeren… Dat leer je niet. Er 

bestaat nochtans veel kennis hierrond, dat moet terug bij de mensen komen.  
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Definitie 1: 

Psycho-educatie neemt in belang toe omdat het (net als de cognitieve gedragstherapie) aandacht schenkt aan 

het belang van kennis binnen de persoon en de patiënt correct & begrijpelijk wil informeren over de 

behandeling (de patiënt als consument). Psycho-educatie speelt ook in op de trend om meer nadruk te leggen 

op het aanleren van vaardigheden. 

Definitie 2: 

Psycho-educatie houdt in dat mensen met een psychische ziekte voorlichting krijgen over hun ziekte en over de 

werking en bijwerkingen van hun medicijnen. U leert omgaan met de gevolgen van de ziekte. Zo krijgt u meer 

controle over uw leven. Psycho-educatie is belangrijk voor uzelf, maar ook voor uw familie en andere 

betrokkenen. Het geeft inzicht in de klachten en gevolgen.  

Het is meestal onderdeel van het behandel- en begeleidingsplan. Psycho-educatie vindt plaats in de vorm van 

een vaardigheidstraining, een cursus of individuele gesprekken. Een training of cursus verdient veruit de 

voorkeur. Je merkt dat je niet de enige bent en je kan veel leren van de ervaringen van groepsgenoten. 

→ diagnostische visie, maar P-E is een eerder transdiagnostische visie. 

Definitie 3: 

Psycho-educatie is een begrip geworden in de psychiatrie. Gericht op specifieke ziektebeelden wordt 

informatie aan cliënten én hun betrokkenen aangeboden.  

De voorlichting heeft meerdere doelen. Door inzicht te krijgen in het ziektebeeld wordt de acceptatie 

bevorderd en leren zowel de cliënt als de betrokkenen beter met de ziekte om te gaan. Zo kan vroegtijdige 

signalering van de symptomen een terugval voorkómen. Op deze wijze krijg je meer grip op je eigen leven en 

kun je de kwaliteit daarvan verbeteren. 

Stress-reductie door psycho-educatie 

 

 

 

 

 

 

 

  



 105 

Effect-sizes 

CURATIEF 

 

Mean change on STAI-Trait (pre - 6 month follow-up, most successful therapy condition) 

 

Individuele therapie; na afronden 

van therapie zal je niet meer zo 

veel verbeteren, maar bij P-E 

vooral veel verschil tussen post en 

follow-up → is de bedoeling! 

Kennis om er ZELF mee aan de slag 

te gaan en nadien er de vruchten 

van te plukken. 

 

Clinical efficiency: 

→ efficiëntie zit heel goed. 

Terugbetaling: voor groepstrajecten zit 

de terugbetaling hoger, omdat ze HV 

willen stimuleren om dit meer te doen. 

Dus met de conventie willen ze hier ook 

op inzetten, omdat dit een eerste groot 

antwoord is op de grote wachtlijsten + 

niet-kapitaal krachtige mensen kunnen 

deelnemen. 

ONDERZOEK DIRK HERMANS 

→ cursus stressbeheersing (vlaamse versie van Jim White) 

N = 70  

Afname van klachten op  

- General Health Questionnaire  

- Penn State Worry Questionnaire   

- Depression Anxiety Stress Scale  

Toename van vaardigheden 

- Utrecht Coping Lijst  

- Aangepaste MEPS 

Follow – up na 2 jaar 

- Nog significante afname van klachten 
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ONDERZOEK THE HUMAN LINK 

Sinds 2017 – juni 2019 organiseerden we: 

- 9 reeksen Angst (telkens 4 lessen) en Depressie (5 lessen) 

- 10 reeksen Stress (4 lessen) 

- 4 reeksen voor Eénoudergezinnen (3 lessen) 

- 1 reeks voor Nieuw samengestelde gezinnen (3 lessen) 

- 15 Mind-Spring: volwassenen en jongeren (6 lessen) 

Werken met kwetsbare Antwerpse burger = contact met alle geestelijke gezondheid en psychosociale diensten  

te Antwerpen. 

Evolutie klachten totale groep: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE CONCLUSIES 

- Overshooting van individuele hulpverlening (overrated)  

- Psycho-educatie is zeer effectief naar daling klachten + andere effecten (minder eenzaamheid!) 

- Meer mensen kunnen bereikt worden (inperken van wachtlijsten) 

- Kwetsbare doelgroepen worden gemakkelijker bereikt 

- Inzetten op preventie werkt (naast het curatieve) 

- GGZ: kwaliteitsvolle hulp is haalbaar en werkt 

o Efficiëntie van getrapte zorg 

o Koppel toetsing aan hulp: gevalideerde vragenlijsten 
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3 Vragen 

→ Wat heb ik? 

Klachten, link met diagnose, prevalentie, prognose… 

→ Waarom heb ik dat? Hoe kom ik eraan? “waarom ik?” 

Mechanismen: ontstaan & insandhoudende factoren, werking psyche & brein… 

Waarom vindt iemand met depressie het zo moeilijk om de deur uit te gaan en dingen te doen die vroeger leuk 

waren? → uitleg van brein als lichtschakelaar bij spaarlamp. (informatieoverdracht bij depressief brein gebeurt 

zeer traag! – wordt er niet onmiddellijk voor beloond, NT verstoord etc…) → NIET RAAR, NIET jouw schuld. 

→ Kom ik er van af en hoe? 

Aanpak en vaardigheden, handvatten zeer concrete aanreiken, werking medicijnen… 

Bvb slaapdag, exposure aanleren… 

Verschillende doeleinden 

VERSCHILLENDE THEMA’S 

1. Diagnoses, reacties, klachten 

2. (transdiagnostisch) Mechanismen, werking psyche, brein, medicijnen (over bedrog in relatie…) 

3. Aanpak + vaardigheden 

VERSCHILLENDE STADIA 

1. Gezondheidsbevorderend 

2. Preventief 

3. Curatief 

4. Terugvalpreventie 

ROL VAN PSYCHO-EDUCATIE 

Psycho-educatie… 

- Helpt cliënt zichzelf beter laten begrijpen → kennis = macht  

- Geeft handvaten om beter te leren omgaan met de klachten 

- Werkt motiverend om ermee aan de slag te gaan 

- Normaliserend & erkenning!  

- Geen angst bovenop hun ‘normale reacties’ → ik vergeet zoveel, gaat mijn geheugen nog wel 

terugkomen? Ik voel me somber, ben ik nu depressief? → angst wegnemen, want angstige mensen 

kunnen ook niet werken aan hun problemen. 

- Geen kwaadheid bovenop hun ‘normale reacties’ → acceptatie 

- Biedt alternatief gedrag en nieuwe vaardigheden 
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Tars – casus 

5j, papa plots hartfalen – spoedoperatie – 3 weken op ICU, geïntibuurd, kritieke toestand, zal waarschijnlijk 

sterven. Mama komt met hulpvraag; Tars buikpijn, wil nt naar school, overgeven, slecht slapen, onhandelbaar, 

gedragsproblemen, kinderen mogen niet op bezoek op ICU → wat doen we met Tars? 

→ ER, zijn beleving in rekening brengen, aan de mama vragen of dit gedrag al vaker gebeurd is (wat triggert het 

precies?) 

→ Heeft Tars psychische hulp nodig? Is dit een normale reactie op een abnormale gebeurtenis? 

→ 2 elementen die maken dat een gebeurtenis als schokkend wordt ervaren: 1) onvoorspelbaarheid en 2) 

oncontroleerbaarheid → hoe dit compenseren? Tars dingen te laten doen → meer controle te hebben bvb 

laten tekenen (tekeningen voor papa bvb) → info geven die voor mama EN Tars zinvol kunnen zijn 

Wat met bezoek aan papa op ICU? Papa onbewust, geïntubeerd etc → zwaar beeld voor kind van 5, maar Tars 

heeft geen idee waar papa ligt – dus gaat dit gaan invullen! Zijn de 101 dingen die Tars zich voorstelt erger dan 

de realiteit? DUS 1) voorspelbaar maken! – foto’s van ziekenhuis, Tars meenemen, foto van papa. Anderzijds 

controle geven; wil Tars naar papa? Tars zelf laten kiezen! → weerbaarheid van kind enerzijds, maar ook ons 

tekort in omgang met onvoorspelbaarheid. 

1. Tars kan op bezoek na lang ‘onderhandelen’ op ICU 

2. voorbereidend bezoek: mama goed ondersteunen, Tars voorbereiden op wat hij zal zien, papa zal niet 

kunnen praten, tekeningen ophangen naast bed, hem zelf controle geven over binnengaan/buitengaan. 

→ resultaat: Tars schrikt, onder de indruk, maar zoekt toenadering, blijft tekeningen, begint terug te eten, 

vraagt zelf om terug naar school te gaan, op school klassikaal gewerkt rond ziekte van papa. 

Niet onderschatten dat veel lijden normaal is bij abnormale gebeurtenis! → klinische soms loslaten, 

therapeutische loslaten → info werkt soms echt gewoon in zulke situaties. 

Wat kunnen we hieruit leren? 

- Het niet zien is voor kinderen soms erger dan wel zien (door invullen) 

- Door kindrren te beschermen en gerust te stellen maken we hen angstiger 

- Maak gebruik van vertrouwenspersonen! Geldt voor kinderen én volwassenen. 

Waarom psycho-educatie? 

→ Hoe de nood van de hulpverleningssystemen tegemoet komen? 

HOE VAAK KOMEN PSYCHISCHE PROBLEMEN VOOR? 

- lange wachtlijsten 

- late interventies – lange latentietijd tussen hulpvraag en wanneer je in HV terecht kan! 

- Kantooruren – overdag veel tijd, maar ’s avonds allemaal ingenomen!! 

- drop-out 

boek: therapiewinst en thrive. 

The majority of people who need help still don't get treatment (Layard & Clark, 2015) 
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BOTTLENECKS IN PSYCHOTHERAPIE 

- British Psychiatric Morbidity Survey: 

o 1/6 volwassenen ontwikkelt ooit DSM-diagnose! 

o 20% angst 

o 20% depressie 

o 50% combinatie angst / depressie 

o 16 % zware, chronische psychopathologie 

➢ Huisartsen zijn voor de behandeling ervan minder getraind! → geraken hier niet weg, maar één 

oplossing – steeds terugkomen bij huisarts… heel schrijnend. (acute suïcidialiteit bvb en geen plaats 

voor deze mensen) 

➢ Dit zijn hogere cijfers dan voorkomen van ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk en rugklachten! 

HOE VAAK KOMEN PSYCHISCHE PROBLEMEN VOOR? 

- ECA survey 

- Prevalentie in levensloop 

o 48% van ons zal minstens 1 stoornis ontwikkelen 

o Meestal ontwikkelt men een combinatie van problemen tijdens dezelfde periode 

> Conclusie: nood om kerncompetenties (“psycho-hygiënische skills”) aan te leren 

BEGIN EN VERLOOP 

vaak begin in tienerjaren, vanuit ideale scenario vertrekken (je werkt hard, leuke dingen vallen weg, te weinig 

erkening krijgen, meer werken voor die erkenning etc etc → stressklachten, moe, concentratie, 

hartproblemen… paniekaanvallen, angsten, psychosomatische klachten, thuisblijven, alcohol beginnen drinken, 

partner vindt dat niet leuk, relatie loopt mis, zo begint het! En dan escaleert het naar iets dat je van punt 1 al 

had kunnen voorkomen) 

verloop: 

- Stress → 

- angst  paniek → 

- depressie → 

- alcohol problemen → 

- relationele en werkgerelateerde problemen → 

- vicieuze cirkel! 

WELKE GROEPEN ZIJN HET MEEST KWETSBAAR ? 

- Vrouwen (2x meer)  

- Lagere sociale klasse 

- Stad > platteland  

- Handarbeiders > mentale arbeid 

- Saaie jobs, weinig verantwoordelijkheid – mensen die met handen werken i.p.v. met hun hoofd bvb 

- Geïsoleerde personen, geen sociaal netwerk 

Nochtans is 75% van alle psychische aandoeningen goed te behandelen + we leven in een tijd met meer 

welvaart, vrije tijd en vakantie, veiligheid… 
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→ Noden in de gemeenschap 

→ Problemen om aan deze noden te voldoen 

 
EERSTE LIJNSHULP: HUISARTSEN PROBLEMEN 

- Huisartsen behandelen 90-95% → huisartsen zijn zodanig gespecialiseerd in zoveel dingen, die weten 

het verschil niet tussen depressie en burn-out bvb. Hoeveel mensen met spanningsklachten krijgen 

diagnose ‘burn-out’. 

- Psychische problemen: 30 % van de huisartsenpraktijk 

- Huisartsen hebben gebrek aan tijd en zijn meestal slecht getraind in psychische hulpverlening 

- Huisartsen stellen onjuiste diagnose in 50 % van de gevallen 

- Teveel voorschrijven van medicatie (overschatting van het effect?) → werkt op KT heel goed, maar LT 

totaal niet. Wat leren mensen: lukt het even niet? Pilletje helpt. 

- 50% zal problemen blijven hebben (11 jaar follow-up)  

- De problemen lijken toe te nemen (WHO) 

EERSTE LIJNSHULP: THERAPEUTEN PROBLEMEN 

- Psychologen hebben lange wachtlijsten 

- Diegenen in therapie zijn niet steeds diegenen die het het meest nodig hebben (↔ kwetsbare 

groepen) 

- Interventie start vaak laat 

- 1 op 1, tijdens de werkuren → verlof voor moeten nemen, kunnen veel mensen niet 

- Onduidelijkheid bij wie men terecht komt, keuzemogelijkheid? 

- Drop-out, draaideurpatiënten 

1000 MENSEN MET EEN PSYCHISCH PROBLEEM 

- 50% zal geen hulp zoeken omwille van psychische klachten 

- 1/10 Belgen neemt dagelijks medicatie (kalmerings- en slaapmiddelen) 

- 90% blijft bij de Huisarts  

- 50-83% zal de behandeling niet beëindigen 

- 40% klinisch significante verandering 

- 60% gaat terug naar de huisarts in 18 maanden 

KENNIS EN MYTHES BIJ ALGEMENE BEVOLKING 

voorbeeld: opvattingen over depressie 

- 50% - ‘zwakke persoonlijkheid’ 

- 75% van de mannen: ‘onevenwichtig,neurotisch  

- 46% AD ‘helpen niet’ 

- 78% AD ‘verslavend’ 

- 85% ‘praten helpt’ 

- Laag kennisniveau is sterk gerelateerd aan het falen van de behandeling 

- 50% gaat niet naar huisarts 

- Huisartsen missen of misdiagnosticeren 50% van de depressies 

- 50% blijft AD niet nemen 
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Voor- en nadelen van groepsaanpak 

VOORDELEN van werken in groepen: 

- Veilig 

- Niet afhankelijk van therapeut 

- Normaliseren, herkenning “zelfde schuitje” 

- Veel meer mensen kunnen bereikt worden 

- Taal van de mensen 

- Groepsaanpak kosteneffectief, kosten/baten = + 

- Zelf bepalen van de focus, tempo 

- Flexibele formule vrienden en familie kunnen meekomen 

- Klinisch effectie: resultaten minstens even goed als die van individuele therapie 

- Minder saai voor therapeut, tijdsbesparend 

- Verhoogt hervalpreventie 

NADELEN: 

- Minder persoonlijk, weinig intimiteit 

- Minder op maat 

- Veel verantwoordelijkheid bij het individu → stap ernaar toe zetten is ook groter 

- Moet beantwoorden aan verwachtingen van doelgroep 

- Moeilijk toepasbaar in te homogene groepen 

- Oefenen in de sessies is beperkt 

- Bepaalde groepen, individuen vallen eruit 

- Veel praktische organisatie 

- Beseffen van grenzen 

- Negatieve spiraal door negatieve dingen horen in groep bvb. 

- Beroepsgeheim? In groep verteld, veiligheid in groep is minder zeker 

- Minder anoniem 

- Vraagt andere skills 

HOE PSYCHO-EDUCATIE? 

2 filmpjes, eentje over stress, ander over autisme. 

Wat werkt en wat werkt niet? 

Negatief: kostuum aan, geen beelden, experthouding (wij-boodschappen belangrijk! Psycho-hygiëne gaat over 

ons allemaal), duidelijkheid belangrijk, structuur… 

ASS: concrete dagdagelijkse voorbeelden zijn belangrijk, beetje humor/luchtigheid (toegankelijkheid),  

ALGEMEEN: 

Didactische vaardigheden: → wat is belangrijk bij P-E? 

- enthousiast en boeiend  

- Normaliserend (‘wij’, ‘probleem’) & accepterend 

- Voldoende informeel (niet uit de hoogte) 

- Duidelijk en gestructureerd, herhaling  

- Tijd afbakenen, tempo traag genoeg 
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- In taal van cliënten, afstemmen op niveau, geen moeilijke woorden/jargon 

- Herkenbare voorbeelden/casussen/… 

- Metaforen, verhalen, geheugensteuntjes 

- Visuele ondersteuning (goed evenwicht met mondeling), schema’s 

- Humor 

- Supermarktprincipe: aanbod van mogelijkheden → laat mensen kiezen! 

- ! Aandacht voor gedragsverandering 

THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN 

- Expertise 

- Lichaamstaal aflezen (en erop inspelen) → kijken nr publiek! 

- Reageren op vragen 

- Motiveren om te oefenen, beïnvloeden 

- Model staan, oefeningen meedoen → eigen voorbeelden, kaat zien dat je niet infeilbaar bent 

- Directief en concreet zijn 

- Geruststellen, betrokkenheid tonen 

- Voorwaardelijke wijs (tentatief zijn) → het zou zo kunnen zijn ipv ‘het is zo’, mensen herkennen zich er 

niet altijd in! 

- Laat zaken ervaren – hyperventileren bij stress om te voelen wat er gebeurt bij lichaam als er teveel 

zuurstof binnenkomt, de piekerstem spelen 

- Bekrachtigen 

MATERIAAL 

- Zorg dat je kan meegeven: uitgeschreven teksten/boekjes, slides, schema’s, … 

- Oefenmateriaal: invulschema’s, dagboekformulieren, … 

- Invulformulieren 

- Zichzelf screenen 

- Vragenlijst 

- Doelstellingen  

- ... 

→ Cliënten leren hun eigen therapeut te zijn 

Psycho-educatie in grote groep 

PSYCHO-EDUCATIE IN GROTE GROEP (PREVENTIEF, 1e lijn) 

- Op voorhand juiste info 

- Geen nadruk op persoonlijke inbreng van deelnemer  moet anoniem kunnen blijven 

- Maak wel contact met iedereen (oogcontact, goeiedag), vragen stellen mag  

- Beperkt ingaan op vragen 

- Materiaal 

- Ook doorverwijsadressen voorzien 

- Belang van huiswerk: lectuur – oefeningen 
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STRESS = (MENTALE) ONBILLIJKHEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteenlopende onderwerpen 

MOGELIJKE MODELLEN 

- Balans stress 

- Vicieuze cirkel angst 

- Fight or flight mechanisme en recuperatiemodel 

- Stressweerbaarheidsgrens (Schacht) 

- Aangeleerde hulpeloosheid (Seligman) 

- Piekerketting (Roland Rogiers) 

- Traumaverwerking (Foa) 

- Window of tolerance (Siegel) 

- … 
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Les 8 

Interdisciplinair werken in een wijkgezondheidscentrum 

Wat is een WGC of een wijkgezondheidscentrum? 

35 WGCa in Vlaanderen en Brussel: 

 

 

 

 

 

 

WGC’s ontstaan halfweg de jaren 70 vanuit een progressieve kritische beweging, vanuit een streven om op een 

andere manier aan gezondheidszorg doen.  

Uitgangspunten:  

- Een meer toegankelijke gezondheidszorg 

- Een grotere wederzijdse betrokkenheid tussen patiënt en hulpverlener. 

- Intensieve samenwerking met andere disciplines 

- Nadruk op gezondheid behouden, preventie! 

- Aandacht voor gezondheidsdeterminanten  

- Samenwerking in en aandacht voor de wijk en haar populatie. 

Het eerste wijkgezondheidscentrum in Gent, De Sleep,  werd opgericht in 1976.  Twee jaar later startte WGC 

Botermarkt in Ledeberg en in 1981 opende WGC Brugse Poort zijn deuren. 

Interdisciplinair werken in een WGC 

Die 35 WGCa zijn aangesloten bij de VWGC, de koepelorganisatie van de Vlaamse wijkgezondheidscentra die 

streeft naar de verdere professionele ontwikkeling van wijkgezondheidscentra.   

Haar voornaamste opdrachten zijn: 

- de ondersteuning van haar leden,   

- belangenbehartiging (forfait, loonbeleid sectorniveau, bouwsubsidies…)  

- ondersteuning bij de oprichting van nieuwe wijkgezondheidscentra 

- beleidssignalering en –beïnvloeding 

Alle 35 wijkgezondheidscentra, die samen + 90.000 ptn verzorgen, onderschrijven een gemeenschappelijk 

concept, samengevat in 15 criteria. 
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Vlaamse visie 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel inzetten op de meest kansarme groepen is slechts een gedeeltelijke oplossing voor de sociale 

ongelijkheid in gezondheid.  

De WHO opteert daarom drie strategieën die elkaar aanvullen: 

- Gezondheid van de meest kwetsbare groepen verbeteren 

- Gezondheidsverschillen tussen hoogste en laagste sociale klassen verkleinen 

- Sociale gezondheidsverschillen in de hele bevolking verkleinen. 

Daarnaast veel verschillen: grootte (tussen 2000 en 6500 ptn), aantal jaren bestaan, zorgaanbod (gebaseerd op 

de noden van de wijk), … = dé uitdaging voor een koepelvereniging 

Welke waarden sturen een wgc? 

- WGC wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige, duurzame 

samenleving, met aandacht voor diversiteit 

- bij het aanbieden en organiseren van zorg hanteert een wgc het principe van proportioneel 

universalisme = niet iedereen moet evenveel hulp krijgen (= equality), maar iedereen moet hulp 

op maat krijgen (= equity). Mensen met een grotere zorgnood moeten meer hulp krijgen om op 

hetzelfde punt te komen dan mensen met minder zorgnoden. 

 

 

 

 

 

Wat kenmerkt de werking van een wijkgezondheidscentrum? 

- Eerstelijnszorg : gezondheid en welzijn, integraal, geïntegreerd, continu 

- Interdisciplinair : interdisc samenwerken onder 1 dak, zorgcomplementariteit 

- Gericht op toegankelijke zorg : financieel – fysiek – divers-sensitieve werking 

- Vanuit een gemeenschapsgerichte visie : gezondheid benaderen op populatieniveau, ttz 

aanspreekbaar zijn voor een gemeenschap 
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- Binnen een afgebakend werkingsgebied: wgc voor alle inwoners uit een gebied, niet enkel voor 

kwetsbare mensen 

- Gericht op onderzoek en ontwikkeling: sterke eerste lijn door mee te werken aan 

wetenschappelijk onderzoek, opleidingspraktijk 

- Met oog op gezondheidsbevordering : proactief inzetten op mondzorg, gezonde voeding, 

bewegen…, maar ook opnemen van een signaalfunctie, politiek activisme, lobbyen… wgca kaarten 

al lang de slechte toegankelijkheid van de ggz aan en hebben mee geijverd voor de opstart van 

ELP-pilootprojecten 

Gezondheidsbevordering 

1. het lokaal, regionaal en nationaal overheidsbeleid beïnvloeden 

om een gezonder overheidsbeleid te ontwikkelen 

2. meewerken aan een gezondheidsbevorderende omgeving 

3. initiatieven van de gemeenschap versterken 

4. persoonlijke overtuigingen, waarden en vaardigheden 

5. ontwikkelen gezondheidsvoorzieningen heroriënteren 

→ al deze factoren moeten mee aangepakt worden om gezondheid te 

bevorderen. 

Het wijkgezondheidscentrum als zorgorganisatie 

- VZW : vereniging zonder winstuitkering (ipv winstoogmerk) 

- een onafhankelijke en pluralistische organisatie 

- een participatieve organisatie 

- met een proactieve kwaliteitscultuur 

EEN BLIK OP WGC BRUGSE POORT 

 

→ Multidisciplinair 
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Waarom een huisarts? 

Grootste stroom aan contacten in een WGC is met HA. 85% van de patiënten 

in WGC consulteert minstens 1x/jaar de HA. Een huistarts is dus het meest 

gebruike en vaak ook het eerste aanspreekpunt. Gemiddeld zijn er 4,5 

contacten per patiënt/jaar. 

Misschien is het wat vreemd dat een huisarts komt vertellen over 

eerstelijnspsychologie en interdisciplinair samenwerken … ? 

1. Van alle hulpverleners heeft de huisarts de meeste contacten 

met patiënten en dit over quasi heel de bevolking heen. 

2. Patiënten presenteren vaak psychische klachten en problemen bij de huisarts 

1. FREQUENT PSYCHISCHE KLACHTEN 

11% van alle contacten bij de HA is owv psychische/sociale klachten (dit is zelfs een onderrapportering door 

somatische uiting van psychische klachten): 

- 18% van opvolgcontacten 

- 5% van nieuwe contacten 

Presentatie lichamelijke en psychische klachten overlapt, dus het is wss zelfs meer dan 11% door somatisatie: 

- Gebrek aan taal 

- Cultuur 

- Lichaam en geest is geen dichotomie 

- Lichamelijke problemen veroorzaken vaak angst en spanning 

- Onderlinge ‘vermomming’ 

2e reden: patiënten presenteren vaak psychische klachten en problemen bij de huisarts. 

2. Psychische PROBLEMEN vermomd als lichamelijk symptoom 

Casus Lucienne, 66j: Artrose in diverse gewrichten, o.a. nek, ‘Oncomfortabel in het leven’ 

- Komt wegens recent veel nekpijn en vraagt verwijzing naar de kine om ‘los te maken’ 

- Info: trapeziusspierpijn = vaak signaal van verhoogde stress en onaangename ervaringen. 

- Recent veel stress en zorgen over zoon (psychiatrische problematiek) en welzijn kleinzoons. 

Beleid:  

1. eigen coping ondersteunen (= verwijzing kine) +  

2. Luikje open naar inzicht geest – lichaam → dus ook psychosche hulp nodig, eigenlijk is een psycholoog 

hier nodig 

→ toekomst – misschien opening voor psychische benadering? 

LICHAMELIJKE PROBLEMEN VERMOMD ALS PSYCHISCH SYMPTOOM 

Casus Amina, 29j, Egypte, 4j in België, 4 weken geleden bevallen van 3e kind 

- Komt wegens zich ellendig voelen: wenen, moe, niets kunnen verdragen, gevoel slechte moeder te 

zijn…voelt geen erkenning van partner 
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- Alarmsignalen! Postpartumpsychose/depressie, hier is eigenlijk een psycholoog nodig 

Maar: andere verklaringen? Bloedarmoede, schildklierstoornissen… 

Amina had beide, dus een tweesporenbeleid is het beste (huisarts + psy), parallel, zowel in diagnostiek als in 

beleid: 

A. Behandeling schildklier 

B. Aanbod psychische ondersteuning, thuishulp, info en ondersteuning aan patiënt en partner 

Huisartsen en psychologen moeten dus in 2 richtingen vlot kunnen samenwerken en doorverwijzen omdat de 2 

sporen vaak bij patiënten samenspelen! 

3. Veel psychische/SOCIALE problemen 

+/- 6 % van alle nieuwe diagnoses = psychische of sociale probleem 

 

 

 

 

 

 

 

→ Ook hier onderrapportage (slaapstoornissen als meest frequente pathologie) 

Casus Ilona: 

- 29 jaar, 3 jonge kinderen, 4j geleden uit Bulgarije naar hier gekomen. 

- Volgde in Bulgarije opleiding boekhouding, laatste jaar niet kunnen afwerken. 

- Werkt overdag als poetsvrouw, 3 avonden per week opleiding: Nederlands en boekhouding. 

- Partner werkt in bouwbedrijf 

→ Consulteert wegens slecht slapen, vermoeidheid en vraag naar slaapmedicatie 

AANPAK SLAAPSTOORNISSEN BIJ HUISARTS 

Anamnese: oa. Duur en frequentie vd klachten, functioneren overdag, slaappatroon, middelengebruik (alcohol, 

cafeïne), geneesmiddelengebruik, andere lichamelijke klachten (vb. kuitkrampen, rusteloze benen, snurken)  

 

Klinisch onderzoek: / 

 

Aanvullend onderzoek:  

-  bloedafname zo aangewezen 

- eventueel slaapdagboek ged 2w 
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Aanpak:  

1. Voorlichting & slaaphygiëne adviezen: info over normale slaapcyclus, regelmaat, dutjes beperken, 

voldoende beweging overdag, schermtijd/ cafeïne/ alcohol beperken voor slapen, 

relaxatietechnieken 

2. Medicamenteus (slaapmiddelen): Te vermijden! Enkel indien grote lijdensdruk/disfunctioneren 

overdag OF zo laag mogelijke dosis & zo kort mogelijke duur! 

*gebruik van alcohol, cafeïne, (soft)drugs of het stoppen daarmee; 

*gebruik van geneesmiddelen, zoals SSRI’s, of zonder afbouwen stoppen met SSRI’s of TCA’s. 

+ KO niet aangewezen tenzij lichamelijke klachten 

Geef voorlichting: 

- de spreiding in slaapbehoefte is zes tot tien uur; de inslaaptijd varieert sterk; het is normaal om 

diverse keren per nacht kortdurend wakker te zijn; ouderen slapen korter en lichter; in de loop van de 

nacht wordt de slaap lichter en wordt men makkelijker wakker; 

- zorg voor regelmatige tijden van naar bed gaan en opstaan, een prettige slaapkamer en voldoende 

lichaamsbeweging overdag; 

- vermijd dutjes overdag, het ’s avonds uitvoeren van complexe activiteiten, overmatig gebruik van 

beeldschermen, intensief sporten, (te veel) gebruik van koffie, alcohol of een zware maaltijd kort voor 

het slapen. 

Extra adviezen bij langerdurende slapeloosheid: 

- stimuluscontrole: ga naar bed als u slaperig bent; sta op als het langer dan 15 minuten duurt voor u in 

slaap valt en ga naar een andere ruimte, doe iets rustigs en ga weer naar bed als u zich slaperig voelt; 

- slaaprestrictie: beperk de tijd in bed tot de huidige gemiddelde slaapduur, vergroot de tijd in bed 

steeds met 15 minuten als de patiënt op 5 dagen 90% of meer van de tijd in bed slaapt; 

- doe ontspanningsoefeningen; 

- cognitieve therapie: probeer disfunctionele gedachten en negatieve cognities om te buigen. 

Ilona komt ondanks slaapadviezen na een tijd terug en zegt dat ze haar niet goed voelt. 

Combinatie opleiding en werk te zwaar. Financiële stress. Zorgen owv gezondheidsproblemen oudste dochtertje 

(darmproblematiek). Stopt met opleiding en gaat voltijds poetsen → spijt, maar stelt zich erin. 

Verder verloop … sluimerende vermoeidheid, ‘gewone’ gezondheidsproblemen bij zichzelf en kinderen. Oudste 

dochter blijft wat zorgen baren, darmproblemen zijn ‘opgelost’ maar blijft gevoelig, moeizaam op school, heel 

emotioneel, weinig vriendinnetjes. Langzaamaan gewichtstoename, pijn in gewrichten,  vermoeidheid meer op 

voorgrond, rust veel, maar geen effect 

Ilona brengt situatie van onze patiënten in beeld: 

➢ Huisarts als vertrouwenspersoon → (Zowel voor Ilona als haar man, kinderen,…) 

➢ Meervoudige kwetsbaarheid → Niet enkel fysisch, ook psychisch, financieel, sociaal,…  

➢ Psychische klacht als (psycho)- somatische klacht → Het is soms niet makkelijk om de persoon door te 

verwijzen naar psychische hulp omdat ze daar nog minder mee vertrouwd zijn. 

➢ Beperkt vertrouwd en onbekend met GGZ → veel patiënten weten niet wat hun mogelijke opties zijn, 

ze zijn er niet mee vertrouwd. 
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TOEGANG TOT GGZ? 

- Intakeprocedure: log/complex, langzaam,  

van kastje naar muur 

- Bereikbaarheid? Nabijheid? 

- Financiële drempels 

- Klachtpresentatie? Misschien geloven ze niet dat hun klacht psychisch van aard is en willen ze enkel 

medicamenteuze hulp aanvaarden. 

Antwoord op bovenstaande problemen in ons WGC 

- 2010: pilootproject groepswerking voor kwetsbare patiënten 

- Vanaf 2011: geëvolueerd naar POH-functie (Praktijk Ondersteunden Huisartenzorg) naar Nederlands 

model  

- Huisarts en POH- GGZ werken vanuit gemeenschappelijke visie op psychische problematiek in 

huisartsenpraktijk 

- KOP model als basis voor gedeeld en alternerend werken! → de patiënt centraal plaatsen 

- Psy- hulp?  Coachend –empowerend – samen met andere disciplines    

   

Functie POH-GGZ – overzicht van de functie van een praktijkondersteuning huisartsenzorg 

 

  

 

 

 

 

 

Aanmelding van Ilona (31 jaar) Bij POH door Huisarts 

KLACHTEN: Aanhoudende vermoeidheid en gewrichtspijn, stress en somberheid (omw van financiële 

problemen en zorgen om dochter), acute stressreactie na ongeluk op school oudste dochter 11 jaar (kreeg 

voorwerp in oog, nu goed in herstel maar zorgde voor stress en spanning in gezin) 

OMSTANDIGHEDEN: werkt als poetsvrouw maar sinds maand in AO, drie kinderen, weinig steun van man (vele 

uren in bouwbedrijf), andere sociale contacten en steun? 

COPING: eerder vermijdende coping (rusten- steeds minder doen) 

PERSOONLIJKE STIJL: angstig en snel in paniek over zichzelf en kinderen, zorgen is belangrijk! 

Het is makkelijk voor Huisarts en POH om samen te werken wanneer ze vanuit hetzelfde model werken. Zo 

heeft de arts hier Ilona doorverwezen en kreeg de POH het KOP-model waar ze dan zelf ook mee aan de slag 

kan gaan! 
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HET KOP Model van IlonA 

1. Hoe ga je de klachten bevragen? Welke concrete vragen ga je stellen? 

Wat maakt dat je naar hier bent gekomen, nu? Wat ervaar je precies, wanneer ervaar je dat, wanneer ervaar je 

het niet? 

2. Hoe ga je de omstandigheden bevragen? Welke concrete vragen ga je stellen? 

Wanneer, bij wie, hoe gaat dat dan? Wat maakt een dag beter of slechter? 

3. Hoe ga je de persoonlijke stijl bevragen? Welke vragen ga je stellen? 

Hoe heb je gereageerd op het voorval van je dochter en herken je jezelf daarin? Dit is een goede vraag omdat je 

zeer concreet gaat! ‘Wat deed je, en hoe, en wanneer, ..’  

4. Met welke andere disciplines zou je samenwerken? 

Huisarts, psycholoog, kiné, maatschappelijk werker (financieel) 

Het komt er dus op neer dat je gaat concretiseren door vragen te stellen. Vaak gaan we vanuit klachten naar 

omstandigheden naar persoonlijke stijl. Een handige manier om samen met je patiënt zo’n KOP-model op te 

stellen is via onderstaande driehoek.  

KOP-model: de kracht van overzicht 

 

 

 

 

 

Een tekening is vaak veelzeggend voor patiënten om zo samen een KOP-model op te stellen met draagkracht 

en draaglast. Centraal staat de klacht en de coping. De draaglast en draagkracht zijn de positieve en negatieve 

omstandigheden en zo komt je dan als laatste rechtsonder bij de P, wat de persoonlijke stijl van die persoon is. 

Casusconceptualisatie Ilona 

Formule: K = 0 X P 

Als de O te groot wordt of/en de P te klein, dan worden de klachten groot. 

Ilona had in aanleg een sterke P en die is onder druk van de omstandigheden en door vaak ‘alleen’ te komen 

staan steeds kleiner geworden. Immense druk vanuit de O, samen met kleine P geeft nu een grote K.  

→ De P is dus steeds kleiner geworden en de O (financele stress) is steeds groter geworden waardoor de K zo 

intens is. Je kunt dit uitleggen en zo ook normaliseren. 

Vermijden, terugtrekken, steeds minder datgene doen wat energie geeft (P) speelt bij haar een grote rol voor 

haar grote K. 
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Hoe versterken we de P en voeden we de 0+ 

Doelen gericht op de K: 

- Lichaamssignalen leren interpreteren en zorg dragen voor wat ze voelt (Ook goede of betere 

momenten terug kunnen zien en interpreteren) 

- Inspanning en ontspanning bewust en klachtonafhankelijk leren doseren 

- Beweegcoach en kiné zetten in op actieve (en gedoseerde) recuperatie 

Doelen gericht op O: 

- Zelf aan partner laten uitleggen wat er is, van hieruit meer samen op weg, dab staan ze meer in 

verbinding en gaat ze het zelf ook beter snappen 

- Heropnemen van positieve contacten (rol maatschappelijk werk/ brugfiguren) 

Doelen gericht op P:  

- Opnieuw durven doen waar ze van geniet in plaats van ‘rem’ te gebruiken  

- Coachen en oefenen van gesprek over situatie van Meral op school (oefenen in assertiviteit, ze moet 

assertiever worden) 

Training: zorg goed voor jezelf 

Training gebaseerd op concept van MBSR en MBCT (8 sessies).  

Doelgroep: patiënten met een breed gamma van stressklachten ((over)spanning, surmenage angstige en 

depressieve reacties, slaapproblemen, lichamelijk onverklaarde klachten). Blijkt zeer effectief te zijn, is ook 

goed voor mensen die geïsoleerd zijn omdat dit training in groep is. 

Generalistische aanpak: niet gericht op klacht maar op COPING! 

Ilona leert wat ze zelf kan doen om anders met haar klachten om te gaan (Maex - de 3 O’s van stress: 

organisme, omstandigheden en ‘omgaan met’) 

Inhoud mindfullnesstraining 

Lichaamsgerichte oefeningen 

- Bodyscan: met aandacht bewegen (grenzen), in contact komen met je lichaam, niet volledig 

samenvallen met je pijn,  

- Ademruimte oefening 

Anders leren omgaan met ervaringen, gevoelens, gedachten 

- Opmerkzaamheid voor automatische gedachten, doorbreken 

- Met aandacht zitten, wandelen, in gesprek gaan en luisteren 

Plenaire besprekingen en psycho-educatie: Informele oefeningen met als doel integratie in dagelijks leven 

Wat leert Ilona in de groep? 

- Bodyscan: introceptieve training (gedetailleerd waarnemen van lichaam, differentiëren (niet langer 

ALTIJD en OVERAL pijn of moe), taal geven aan haar ervaring) 

- Andere omgang met haar lichaam, andere omgang met ervaringen, gedachten en gevoelens 

- Sociale isolatie wordt doorbroken door training in groep! 
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Groepstrainingen – cruciale succesfactoren van groepstraining: 

- Vertrouwen van huisarts wordt overgedragen op trainers 

- De directe ervaring als ingangsweg: niet praten maar DOEN! 

- Training vindt plaats in WGC zelf en niet op een andere nieuwe locatie 

De tijd gaat verder en Meral (Dochter vel Ilona) (20j) meldt zich aan: 

 

Contacten met POH-GGZ 

Verwijzing naar tweede lijn werd geïndiceerd…  

DUS 

- Het is een begeleidde verwijzing, na samen maken KOP-model, ernst-en risico-inschatting 

- Wat daar eerst gebeurt is psycho-educatie rond angst-en paniek+ wat kan je van CGT verwachten? 

DAARNA 

- Info over cursus loslaten en afname vragenlijst(en) 

- Opstart cognitieve gedragstherapie (psucholoog) extern 

- Meral volgt cursus ‘loslaten’ (zie verder) 

- Vinger aan de pols, aanspreekpunt (POH of HA) na externe verwijzing 

Cursus ‘loslaten’  

voor wie? 

Piekeren = belangrijke transdiagnostische kwetsbaarheidsfactor  

DUS: vroege interventie bij piekeren is cruciaal! Diagnose wordt vaak gemist: patiënten dienen zich met 

somatische klachten aan (nek-en schouderklachten, slaapproblemen) en daar wordt op ingezoomd, maar er 

wordt dan niet naar piekeren gepolst. Mensen zeggen dat ook niet uit zichzelf dat ze piekeren, het is belangrijk 

dat je er als hulpverlener attent voor bent en er naar vraagt.  

→ Voor patiënt lijkt het piekeren onbeheersbaar en het verstoort functioneren ernstig. Aanpak richt zich op 

anders leren omgaan met piekeren. 
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Wat? 

- Groepscursus: op basis van onderzoek en bijhorend protocol (Roland Rogiers e.a) 

- Palet van invalshoeken: anders leren omgaan met piekeren  

- Basis: gedragstherapie, cognitieve therapie (inhoud en denkstijl), derde generatie gedragstherapie 

(ook mindfulness), neurowetenschap (brein), Jim White (psycho-eduatie) 

- Oefenen met de gekregen tools uit de 8 sessies 

- Elke deelnemer doet intakegesprek 

- Voor- en nameting (PSWQ) om de cursus en vooruitgang te evalueren.  

Voorbeeld psycho-educatie 

Dit is wat onder ander in zo’n sessie gemaakt wordt (psyhco-educatie over brein, analogie met paard en ruiter 

sterker maken, associaties met piekeren, gedachtenwolken… )  

4 JAAR LATER… Het gaat niet goed met Meral: 

Meral is ondertussen 24 jaar oud. Mama belt op: bizar gedrag. Relatiebreuk met vriend 3 weken geleden, 

sindsdien achterdochtig. Isoleert zich op kamer, gaat niet meer naar school. Heeft haar haar kort geschoren. 

Vertelt over geheime boodschappen die ze via internet krijgt. Gevoel dat zus haar bespioneert. Naar politie 

gestapt om melding te doen, was verward. Politie heeft haar daarop naar huis gebracht. Wil niet naar de 

huisarts gaan (achterdochtig). 

Huisarts gaat op huisbezoek: Meral heeft een verstoord dag-nachtritme, isoleert zich op haar kamer, is snel 

geïrriteerd, eet nog weinig. Er zijn paranoïde ideeën en visuele hallucinaties. Er is geen ziekte-inzicht. Meral wil 

geen medicatie innemen. Er is geen middelengebruik. 

Diagnose: acute psychose 

Aanpak: POH zorgt voor aanmelding bij ‘Radar Connect’ = ambulante zorg voor psychose bij jogneren 

Radar Connect 14-25: Ambulante, assertieve, out-reachende zorg voor jongeren met psychose-gevoeligheid: 

- Psychologen op huisbezoek 

- Overleg met psychiater voor medicamenteus advies 

Zo lukt het toch om een ambulante opstart met antipsychoticum te doen terwijl ze daar eerst helemaal niet 

voor open stond! Ook kon zo een opname vermeden worden!  
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Er volgde een verdere follow-up met psychiater en huisarts (door zwangerschapswens ondanks medicatie).  

Niet alles kan dus binnen de eerste lijn gehouden worden, het is soms gewoon nodig om door te verwijzen naar 

tweede lijn.  

Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg werk je in een netwerk! 

- Kennis sociale kaart en goed bijgehouden van kennis over het netwerk is noodzakelijk! 

- Verankering en expertise uitwisselen binnen wijk en buurt!  

- Belang van visie-ontwikkeling en verdeskundiging op verenigingsvlak (VWGC) (bv. Huisartsen moeten 

meer info krijgen over psychische problematieken) 

- Inbedding binnen stedelijk gezondheidsbeleid en eerstelijnszones!  

- Participatie binnen netwerken geestelijke gezondheidszorg (Functie 1 PAKT en RADAR) 

- Participatie binnen werkgroep ELP  

Enkele competenties voor eerstelijnsgezondheidszorg WGC: 

- Detectie, triage, inschatting van ernst /risico voor brede groep patiënten met psychische klachten! 

- Vlot samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen met grote diversiteit patiënten! 

- Van praten naar doen! Gericht op empoweren en krachtgericht werken! Ook concreet aan de slag 

gaan!  

- STOP! Regels durven en kunnen hanteren! (Wanneer je ziet dat mensen meer nodig hebben dan 

eerste lijn moet je ook de behandeling stopzetten en samen met de patiënt daar over spreken en 

eventueel doorverwijzen naar tweede lijn) 

- Flexibel ingesteld en goed om kunnen met breed takenpakket 

- Teamspeler met grote zelfstandigheid (solodiscipline) 

- Zowel individueel als met groepen kunnen werken: sterke inzet op participatie van patiënten + belang 

van shared decision making (samen met de patiënt beslissen, niet alleen als expert, participatie is zeer 

belangrijk)! 
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Les 9 

→ door de hoge mate aan chaos heb ik gebruik gemaakt van de notities van Lowie Demeyere om mijn eigen 

gekrabbel aan te vullen, maar het is nog altijd niet duidelijk lol sorry xp 

Op zoek naar integriteit in professioneel gedrag en betrouwbaar samenwerken  

Inleiding 

1. Introductie 

Integriteit: doet wat je zegt en zegt wat je doet en hoe je dit kan zoeken (=ethiek) 

Betrouwbaar samenwerken: niet elkaars vriend zijn, maar wat je aandeel in het geheel is duidelijk. Ik geef je 

voldoende info zodat je je aandeel kan vervullen 

2. Er zijn 2 grondslagen waarop we kunnen samenwerken.  

Samenwerken: relatie tussen mensen die iets met elkaar te doen hebben. Mevrouw geeft dit HC omdat ze de 

prof kent. Dus de relatie kan gegrond zijn in een persoonlijke connectie en ze moeten overeenkomen. Ze zijn 

professionals en ze respecteren elkaar, waardoor ze een relatie opbouwen. Ze hebben een functie, een taak in 

functie van een opdracht en daarin hebben wij allemaal een rol. De samenwerking kan geëvalueerd worden op 

grond van deze rollen, hoe we overeenkomen. 

Patiënten hebben u nodig, dus dat is een assymmetrische relatie. Patiënt en cliënt zijn 2 posities.  

Altijd kunnen uitleggen dat wat je doet nodig is om je doel te bereiken. (voorbeeldje van op instagram volgen – 

welke nood zit achter deze vraag? – vriendschap, zelfbeeld… is dat professioneel om iemand te volgen? 

Absoluut niet. Er zijn andere manieren om je doel te bereiken omtrent bevestigen vanz elfbeeld bvb) 

Beroepsgeheim = bewaken van assymmetrie vd relatie. Vriendschap = 2 equals, geven en nemen, beide 

geheimen toevertrouwen, kan worden opgezegd als vertrouwen verbroken wordt. Als bemiddelaar weten ze 

niks van jou, maar jij weet zeer veel. = assymmetrie, machtsonevenwicht. De ongelijkwaardigheid heeft een 

reden, omdat je je kennis en kunde moet inbrengen, dat is uw job, met kennis en perspectief en inleving kijken 

naar het leven van een ander. Je stelt u ter beschikking, opvoedingsadvies geven terwijl je zelf geen kinderen 

hebt? Daarom vragen patiënten dit, ik moet mij openstellen en gij moogt oordelen – maar weet je wel waar je 

over praat? Heb je wel kennis en kunde? Dit is niet het onthullen van een geheim! Dit gaat over voogdij van 

kinderen bijvoorbeeld, mensen moeten op u kunnen vertrouwen. Is het belangrijk te weten dat ik kinderen 

heb? Waarom stel je die vraag? → ze willen iets weten, heb jij kennis en kunde? Van waaruit ga gij mij helpen? 

Uit de boekjes? 

Jezelf continu in de stoel van professionele psycholoog zien, je hebt een doel, invloed die u gegeven is hangt af 

van maatschappelijke context.  

Het eerste wat een bemiddelaar doet = afbakenen van de kwestie/het doel. Over welke issues willen jullie 

onderhandelen? Wat weet een bemiddelaar: iets over conflicten en over onderhandelen + belangrijkste 

ethische kwaliteit = een contract kunnen opmaken, dat moet eindigen in een overeenkomst. Welke kwesties 

zijn onderhandelbaar? Er zijn burgerrechtelijke principes die je moet kennen & uitleggen, bvb over kinderen. 

Zijn de mensne die voor je zitten in staat om over dingen te onderhandelen waar ze niks over weten bvb? Je zit 

op een positie wat betekent dat je iets te doen hebt en professionaliteit betekent dat je dit weet. 

Wat is het doel? Waarom zitten we hier samen?  
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Het doel bepaald het middel, dus is het samenwerken een stukje van wat we samen willen bereiken. Je kan 

dan communiceren met elkaar, je kan vragen aan elkaar om een stukje te doen. Dus dit moeten we helder 

krijgen, waardoor we elkaars rol beter helder kunnen krijgen. En zo kan je dan bepalen wat ieder zijn bijdrage 

zal zijn aan het bereiken van het doel. Als dit helder is dan pas heb je het doel dat op zich niet samenwerken is, 

maar dat je wel een gemeenschappelijk doel zal bereiken. Dit gemeenschappelijke doel kan opgedeeld worden 

in doelen dat ieder vanuit zijn eigen terrein een bijdrage kan leveren aan dat doel. Het delen van informatie en 

samenwerken is nooit het doel op zich, dit is bijzonder destructief. 

Gezag is toegestande invloed. Professionaliteit staat en valt met de mate waarin je je beschikbaar kunt maken 

voor het doel.  

Over informatie delen bij professionele samenwerking:  

Informatie delen is wel goed als je in een ziekenhuis terecht komt, maar in psychosociale contexten is deze 

informatie veel minder af te bakenen. Vaak werken verschillende groepen samen en dan zijn we sneller 

geneigd om alle informatie te delen. Maar als je dit doet, loop je het risico dat je het vertrouwen van de cliënt 

kwijtgeraakt en dat je dus niet langer vanuit jouw terrein een bijdrage kan leveren. Het maakt dan voor de 

patiënt niet uit aan wie ze het zeggen, want ze delen het toch. Het is dus niet de bedoeling dat je alle 

informatie zomaar gaat delen bij het samenwerken. De grond van het samenwerken is dus niet onze relationele 

basis, maar ons gemeenschappelijk doel. (voorbeeldje van – ben jij aan die en die en die (juridisch assistent, 

CLB…) gaan vertellen dat mijn moeder alcoholverslaafd is?!) 

Samenwerken definiëren:  

Als je samenwerken gaat definiëren als een middel tot een doel, dan moeten we afspreken wat de bedoeling is 

en wie daar moet aanwezig zijn. Het doel is niet “wij zorgen voor het welzijn van de cliënt”, het CLB heeft een 

ander terrein, een andere bijdrage en dus een ander deel van het gemeenschappelijke doel.  

De klemtoon ligt op de relatie, op het overeenkomen, het persoonlijke. Het persoonlijke en het professionele 

hangen samen, maar kunnen elkaar nooit veranderen of vervangen. Mijn professionaliteit gaat over: “waar 

dien ik voor?” “Wat kan ik bijdragen aan het doel”?  

!! Samenwerking is dus een middel om een doel te bereiken niet het doel op zich !!  

Samenwerken is dus op zich al een moreel beladen begrip, het is bijna de norm, maar soms doe je zaken echt 

beter alleen en kan je ook alleen doen. Je werkt ook alleen aan jouw stukje van het doel, jij hebt je mandaat om 

bijvoorbeeld te bemiddelen. Dit kan je niet zomaar delen. 

MANDAAT: helder zijn over uw doel! Wat schrijf jij daar op over mij? Is da voor de rechtbank? Mag ik da lezen? 

Gij maakt een oordeel over mijn toestand, mijn binnenkant? = functieomschrijving 

Professionaliteit = manier waarop je dat doet 

BETROUWBAAR = wat ga je doen met de informatie die je inwint?  

De twee grondslagen: 

Je kan een persoonlijke relatie hebben en goed overeenkomen. Het samenwerken moet dat persoonlijke een 

stuk parkeren, het moet gaan over wat wij willen bereiken, elk vanuit zijn terrein. Je moet op je grond blijven, 

je eigen professionaliteit: wat is het doel? Heb ik daar een bijdrage aan te leveren?  
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DUS het helder krijgen van het doel is noodzakelijk! Het doel moet specifiek zijn, waardoor je direct de link kan 

leggen of je bijvoorbeeld de politie nodig hebt (vaak niet, omdat deze sterk interfereert met jouw eigen 

mandaat).  

Systematisch worden er MDO’s gepland, maar men denkt niet meer na over het doel of de eigenheid, de 

professionele identiteit of je eigen bijdragen aan het doel. Ben ik nodig of niet? Als de basis van je 

samenwerking persoonlijke sympathie is, dan is dit zeer onbetrouwbaar voor de Patiënt.  

Samenwerken is dus niet alle informatie delen: als je info deelt, wat je vraagt aan je cl., dan moet je je goed 

afvragen in wie zijn belang dit is. Je mag pas info geven als er geen enkele andere mogelijkheid meer is. De tip 

daarbij is, zorg dat de cliënt aanwezig is, waardoor die zelf kan bepalen wat er wordt verteld. Dit kan helpend 

zijn, want die overleggen zijn nu tegenwoordig nog zonder de patiënt en daar wordt dan allemaal info over die 

persoon gedeeld. Ze tekenen wel een papier dat toestemming geeft, maar ze hebben niet veel recht om neen 

te zeggen (“want zo wordt hier gewerkt” is dan het excuus) 

Bv. WGZ: doel is per definitie multidisciplinair werken en hollistische theorie over GZ; daar wordt dus per 

definitie wel informatie gedeeld, maar daar wordt altijd nagegaan wat nodig is dat gedeeld moet worden, in 

het belang van de pt. Soms is info nodig en soms niet. Als je het delen van info al on hold zet, sta je veel meer 

ten dienste van een gemeenschappelijk doel en blijf je veel meer op je eigen terrein!  

Heel vaak wordt er gebeld over de cliënt en de politie vraagt dan bepaalde dingen en je zegt toch het een en 

het ander, want soms voel je dat ze het nodig hebben. Dan kom je ter hoogte van “relatie” tot een grote 

ruilactie: “ik heb al iets van u gekregen, dus ik geef info terug”. Dus het samenwerken zit in de deal die we 

gemaakt hebben tot samenwerken, waardoor je helemaal weggaat van het doel.  

Mensen komen in dit verhaal terecht: wij delen informatie omdat we informatie van anderen gekregen 

hebben. Terwijl als samenwerking wordt gezien als middel tot een doel, dan moet per vergadering het doel 

helder gesteld worden 

Samen-werken: 

omwille van het werk zitten we samen. Wat is het werk? We moeten ons de vraag stellen of het nodig is dat we 

ook samenwerken en wat betekent dan samenwerken? Welke taak heb je in het gemeenschappelijke doel? 

Kan ik mijn bijdrage op dat doel afstemmen? Kunnen we elkaar feedbakc geven? Er moet een functionele 

reden zijn, een professionaliteit op basis waarvan we samenwerken. Je krijgt redenen waarom je er bent, die 

niet te maken hebben met je persoon.  

Tweede conclusie: samenwerken is iets helemaal anders dan delen van info. Need to know, niet nice to know. 

Welke info is het precies die jij enkel en alleen nodig hebt voor het bereiken van het gemeenschappelijke doel?  

Wanneer heb je een gedeeld beroepsgeheim? Wanneer er een gemeenschappelijke finaliteit is (= een 

finaliteitsbeginsel) en welke info daarvoor nodig is, wordt proportionaliteit genoemd. Proportionaliteit staat 

ten dienste van de finaliteit, en dat staat ten dienste van je doel en je expertise, niet van persoonlijke redenen. 

Dit wil bv. zeggen dat als je 2 eenheden info van de ene gehad hebt, je dan niet ook 2 eenheden informatie 

moet teruggeven.  

Samenvattend: 

De grondslag van samenwerken is niet de relationele verhouding, maar de grondslag is het gemeenschappelijk 

doel. De vraag die daarachter schuilt, is of we een gemeenschappelijk doel hebben?  
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Bijvoorbeeld: samenwerken met de politie; de politie heeft een redelijk specifiek vakgebied (monopolie van 

geweld); zij moeten met alle informatie die ze hebben, vervolgen. Dit wordt van hen verwacht, zij zijn de enige 

die kunnen zeggen dat het grensoverschrijdend is. Het verschil in terrein is dus ook een verschil in 

bevoegdheid. Ik kan een zeer goede relationele verstandhouding hebben met de agent, maar als ik in een 

overleg moet gaan, dan is het niet met een gemeenschappelijk doel te verantwoorden dat de politie in die 

vergadering zit waar ze info krijgen waarmee ze per definitie moeten mee aan de slag gaan. Hoe meer wij 

bijdragen aan het doel, hoe beter.  

Problemen in de samenwerking ontstaan omdat het doel niet helder is, de terreinen hun rol niet kennen en dus 

niet weten wat ze kunnen bijdragen. Als je een goede plaats hebt dan geeft dit een veiligheid. Als je ziet dat 

alles in het honderd loopt dan kan je wel aan de relatie werken vanuit de vraag wat ze nodig hebben om goede 

afspraken te maken. 

WIE BESLIST  WANNEER EN WAAROM PROFESSIONEEL GEDRAG ‘GOED’ IS? 

- Deontologieën → PLICHT als professional – als je je code volgt, ben je dan professioneel? Het volgen 

vd code geeft richting van wat plicht kan zijn + integriteit/betrouwaarheid 

- In welke mate past deontologie binnen goed werk? Is het volgen van een code voldoende? 

o Er is een strafwetsartikel over beroepsgeheim, artikel 458 ! → staat gigantisch onder druk 

door maatschappelijke evoluties. 

- WAT IS GOED WERK? →  gaat over meer dan enkel uw technische professionaliteit, wat maakt iemand 

professioneel? Wat is de essentie v an professionaliteit = ik kan iets/ken iets wat een ander niet 

kan/kent. 

- EXPERTISE = Kennis + kunde + attitude 

- Een professional is een middel (beroepsethiek, deontologie en integriteit) 

- Normatieve professionaliteit valt terug op een # waarden → wat is uw DOEL? Met psychologische 

kennis kan je in principe manipuleren, alles verkopen, maar valt dit binnen je waarden? Is dit hoe je je 

kennis wilt gebruiken? Wanneer/waarvoor ga je je laten inzetten? → hier gaat ethiek over, waarvoor 

zal ik het gebruiken, voor welke doelstellingen? Wat mag/kan een psycholoog doen? 

o Je mag uw beroepsgeheim niet schenden als je een kwalificatie wilt, er zijn sancties/tucht = 

iets is tegen de WAARDigheid van een beroep (tucht) 

Er zit een waardering in, een ethische uitspraak. Wat de wet zegt, vervangt voor een stuk God omdat het de 

hoge autoriteit is. Maar het rigoureus volgen van alle regeltjes is de grootste kwaadheid (cfr. Hannah Arendt).  

1. Goed: geen kwestie van persoonlijke moraal 

Iedereen die voor het werk psycholoog kiest, heeft dit gedaan vanuit een moraal. De persoonlijke moraal trekt 

u naar een bepaald beroep, maar een goed psychologisch helpen kan niet gereduceerd worden tot uw 

persoonlijke moraal. Vaak gebeurt dit wel, waardoor deze gesprekken niet gebeuren. Het is dus niet waar dat 

goed werken kan gereduceerd worden tot uw persoonlijke moraal, maar vaak gebeurt dit wel. 

2. Goed werk = beantwoorden aan de standaarden en onderliggende ‘filosofie’ van het werk 

Elke stiel heeft zijn eigen stielkennis, maar elke stielman wordt maar meester in zijn stiel als er daar een 

normatieve balans op zit. Het helpen van mensen, ondersteunen van het team heeft een ethische dimensie. 

Het is de bedoeling dat je relatie zuiver blijft, je moet transparant blijven.  

3. Goed werk = verantwoordbare beslissingen waarop we aanspreekbaar zijn. ‘Accountability’ 
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Het goede werk doen betekent dat je je aansprakelijkheid neemt en je kan verantwoorden waarom je welke 

beslissing genomen hebt.  

WIE CONTROLEERT EN HOE? 

EXTERNE SANCTIES: 

- Illegaal gedrag: strafbaar via gerechtelijke procedure. 

Andere spelers op het maatschappelijke veld houden een oogje in het zeil. De strafwet geldt voor iedereen en 

als een leerkracht bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag stelt naar een leerling toe, dan is dit illegaal en 

daarbovenop komt nog dat zijn beroep een verzwarende omstandigheid is. Iedereen die dit te weten komt, kan 

je aanklagen. Een psycholoog/leerkracht… kan zijn gezagsverhouding niet misbruiken; je bent nooit elkaars 

gelijken, er is altijd een machtsdynamiek.   

- Disciplinaire sanctie = verbod om het werk te blijven doen door werkgever en/of orde/beroepsgroep.  

o erkennen de nodige opleiding voor dat beroep. 

o reguleren en toelaten tot de gemonopoliseerde expertise van dat beroep 

= Groep die door de wetgever het mandaat hebben gekregen om te oordelen of zijn beoefenaars hun beroep 

goed uitoefenen; dit is het grootste bij de vrije beroepen, de macht is hen dus gegeven van de wetgever.  Zij 

erkennen de nodige opleiding voor dat beroep en regelen het reguleren en toelaten tot de gemonopoliseerde 

expertise van dat beroep.  

De wetgever heeft een bepaalde expertise afgebakend. Als je gedrag dat niet als decent beoordeeld wordt: als 

dit komt van je beroepsgroep, dan mag je dit beroep niet meer uitoefenen (zij zijn de poortwachters). Dit is 

hetgeen Kaat Bollen de das omgedaan heeft, want ze verkocht zaken aan de cl, waardoor deze een andere 

verhouding had. De functionaliteit was niet langer duidelijk, waardoor de beroepsgroep bepaald heeft dat ze 

het beroep niet meer mag uitoefenen. 

→ 2 sturingsmechanismen: straffen en tuchtmaatregelen 

- Tucht; als je erkenning nodig hebt van een hogere instantie (bvb psychologencommissie) → als je die 

kwijtraakt kan je u niet meer professioneel inzetten als psycholoog  

o = gaat over BEROEPSUITOEFENING en kan enkel door instanties die instaan voor erkenning. 

- Strafmaatregel: gaat veel verder! 

INTERN =  BEHOEDEN 

- Een pleidooi voor een gedeelde beroepsethiek in een cultuur waarin 

professionele waarden expliciet worden gemaakt in een machtsvrije 

ruimte (Habermas). 

- Een kader om expliciet te spreken over de intrinsieke waarden van het 

beroep - de onderliggende roeping van het beroep. 

- Deze dialoog is inter pares = tussen gelijken 

- Installatie van een moreel beraad, moresprudentia 

Mensen die eenzelfde beroep uitoefenen hebben een gedeelde beroepsethiek 

De vertaling van die grote principes in een concrete casus, vraagt dat je daarover kan praten met collega’s. Je 

personaliseert dit niet, je praat over wat je op ethisch gebied in de knoei brengt (vb. ben ik de juist persoon? Kan 

ik wel interveniëren?) en dan is het nodig dat je een kader ontwikkeld waarbinnen je dit bespreekbaar maakt. 
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Hiervoor is er een eenvoudig model ontwikkeld: startend van een bepaalde knoop (is het een probleem voor 

mij? Wat is hier goed psychologenwerk?) 

We doen een pleidooi voor een gedeelde beroepsethiek in een cultuur waarin professionele waarden expliciet 

worden gemaakt in een machtsvrije ruimte (Habermas). Hierbij ontwikkelen we een kader om expliciet te 

spreken over de intrinsieke waarden van het beroep en de onderliggende roeping van het beroep. Deze dialoog 

is inter pares = tussen gelijken 

Installatie van een moreel beraad,mores prudentia:  

Casuïstiek met ethische dilemma’s: deze los je op, waardoor je een reservebank kan opbouwen om daar een 

antwoord op te formuleren.  

- Strafwet: de harde kern; geboden 

- Deontologie: de concrete gedragsvoorschriften; een uitdrukking aan een bepaalde waarde;  

- Ethiek: de abstracte concepten 

De wet en deontologie zijn evolutief: ze kunnen bijgeschoold worden op basis van nieuwe casuïstiek  

Goede beslissing: kijken naar wat er voorgeschreven is in de code, maar altijd blijven nadenken. Veel ethische 

beslissingen bij psychologen gaan over moet ik zwijgen of spreken; dan zwijg je beter, terwijl je er goed over 

nadenkt of je dit moet delen; 

Ethische knopen – leidraad voor doordacht sociaal werk 

Betrokkenheid moet gestuurd worden. 

Installatie van een “machtsvrije ruimte” 

- Strategische communicatie versus dialogische communicatie  

Strategische communicatie: ‘wij hebben een doel en ik wil je overtuigen’ versus dialogische communicatie ‘de 

casusbrenger brengt zijn knoop en de hele groep wil het begrijpen en zorgvuldig begeleiden tot je een goede 

beslissing kan nemen! (Dialogische communicatie is dus beter) 

- Overtuigen versus begrip  

- Installeer een dialoogbewaker: bewaker van de ruimte  

- Case-provider: degene wiens casus wordt besproken.  

- Communicatie = de casusleverancier helpen van een morele intuïtie naar een weloverwogen en 

benaderbare beslissing  

Doel = geen consensus; wel een collega ondersteunen bij het nemen van een verantwoorde, overwogen 

beslissing waarop men aanspreekbaar is. 

Leidraad 

Ik doe het werk goed (techniciteit) vs ik doe het goede werk. (ethisch) 

Wat is de knoop? 

Bv. man met pedofiele neigingen en die zit met 2 kleinkinderen, en je voelt dat het niet veilig meer is. Op dat 

moment kan je je beginnen afvragen wat je moet doen. Dat is de knoop. Hebben we een andere groep nodig 

die opnieuw die veiligheid kan installeren? (v. de politie), wat betekent dat je dit gaat aangeven. Houd je je aan 

je beroepsgeheim of niet? 
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1. Denk breed = wat is mijn mandaat? (toegestane invloed, wordt u gegeven) → waarvoor word ik ten 

dienste gesteld, waarvoor dien ik? Moet ik sanctioneren/niet? Hoe moet ik mij dan gedragen? + 

mandaat moet je verwerven van uw cliënt, dan heb je een professionele relatie. Betrouwbaar 

opstellen, als je een verslag moet schrijven dat hard zal zijn – wees hier dan open over, je moet dat 

helder kunnen verwoorden, cliënt moet begrijpen wat er gaat gebeuren, kan jou hierop aanspreken. 

Wat ga je doen met de onformatike die gedeeld wordt? 

a. 2 componenten: invloed + een bepaald doel 

b. Feiten, mandaat, betrokkenen 

2. Denk hoog =  

a. Wetgeving, codes 

3. Denk diep =  

a. Beroepswaarden, beslis 

 

BREEDTE 

Wat is je  positie? Wat is je  mandaat? Wie is betrokken? Wie draagt gevolgen van je beslissing? 

→ Bekijk de omgeving: wat moet ik beslissen? Wie is daarbij betrokken? Wie draagt gevolgen van je beslissing? 

→ Wat is je mandaat? Wat zijn de feiten? Vanuit welke positie ben je betrokken? Wat is je positie? We werken 

samen, vanuit welk terrein? Zelfstandig psycholoog of psycholoog in dienst van CLB/ bedrijf…  

Je bent een psycholoog binnen een organisatie en deze geeft je een bepaald mandaat. Dat mandaat stem je af 

samen met je cliënt. Mandaat gaat dus over macht. Zowel jij als je cliënt zitten in allerlei verschillende 

netwerken, dus wat jij beslist heeft mogelijks impact op mensen in dat netwerk. Dit is consequentialistische 

ethiek: wie draagt de gevolgen van je beslissing. Als je dat helder krijgt, dan krijg je je knoop al ontward. 

Juridisch begrip van mandaat: waarover heb je beslissingsbevoegdheid; het helder krijgen waar jij over te 

beslissen hebt, is zeer belangrijk! Dit is veel belangrijker dan je circle of concern… Wat vraagt de organisatie 

aan jou om te doen en wat kan je daarvan doen?  

Voorbeeldje van koppel bij bemiddeling, vrouw zit al 15j thuis om voor de kinderen te zorgen en man zegt ‘ja 

dat was uw keuze’ → dit was een gezamenlijke beslissing, man heeft 15j lang carrière kunnen maken en 

kunnen pensioensparen, kan vrouw nooit meer inhalen. Je moet sterk staan in je schoenen als bemiddelaar 

voor zulke machtsonevenwichten. 

Je moet uw doel kunnen verantwoorden aan degenen over wie het gaat. Wat is de vraag die gesteld wordt? 

Geef ons een argument dat sterker is vanuit autoriteit (wat is het beste voor de kinderen? Principes? Weet ik 

dit antwoord?). 
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Voorbeeld van de kapster → weet zeer veel, heeft ze dat nodig om haar wekr te doen? Nee. Heeft ze 

beroepsgeheim? Nee.  

HOOGTE 

- Algemene wetgeving 

o Strafrecht, bescherming  minderjarigen, fraude, GDPR 

o Laat je bijstellen door codes in je organisatie, maar stop nooit met denken! Blijf denken, blijf 

overwegen!  

- Beroepsgeheim art 458 SW 

o Beroepsgeheim: daar worden we niet nominatief genoemd; 

o Artikel 458 Strafwetboek verbiedt alle personen die door hun staat, beroep of functie 

noodzakelijk kennis hebben van hen toevertrouwde geheimen, deze geheimen bekend te 

maken. Deze strafrechtelijk gesanctioneerde geheimhoudingsplicht wordt 'beroepsgeheim' 

genoemd. 

Dus je moet zwijgen (zwijgplicht): 

De vraag is heb je beroepsgeheim of niet? Cliënten hebben niet altijd gekozen voor jou als psycholoog, de 

relatie is asymmetrisch. Het vertrouwen is dus een verkeerd begrip: als we elkaars gelijken zijn, dan is er 

vertrouwen. Deze relatie is niet opzegbaar, want de cl heeft je nodig. Je kan de persoon als gelijkwaardig 

behandelen, maar je vraagt ook dingen die de cliënt wel moet vertellen om geholpen te worden. Dit is 

noodzakelijk vertrouwelijk… dit is een contractie in de termen. Als cl moet je dingen vertellen, die de 

psycholoog niet moet vertellen (wij blijven buiten schot)  

Discretionaire ruimte 

Discretionaire ruimte: jij kan elke keer opnieuw kiezen of je uit je beroepsgeheim gaat stappen of niet. De 

mogelijkheden zijn: spreekrecht, zwijgrecht, zwijgplicht en aangifteplicht (burgerlijke verplichting waarbij je 

ethisch verplicht bent om iets aan te geven.  

Je mag dus ook spreken (spreekrecht) als je wettelijke grond hebt (dus verdomd goede redenen!) 

- Schuldig verzuim: een mens in nood moet je helpen (eerst zelf, dan eventueel hulp inroepen)  

- Getuigenis in rechte: alles wat je kan helpen, mag je ter verdediging in brengen  

- Minderjarigen en kwetsbaren (aangeifteplicht) : als je daar kennis van hebt, dan KAN je dit melden aan 

de procureur des konings (want deze kan echt vervolgen, ze moeten gaan); dit gaat over ernstige 

toestanden van misbruik die onmiddellijk gestopt moet worden. 

- Kader voor overleg: informatie delen mag pas als het doel bijzonder concreet gedefinieerd is, een 

proportionele deling van info is aangeraden (enkel wat nodig is) en als er vastligt wie er moet zijn 

vanuit elk beroep (finaliteit en proportionaliteit) 

Organisatie regels: Arbeidscontract, kwaliteitshandboek,  discretieplicht 

Beroepspecifieke regelgeving: Beroepsgeheim, code 

Belangrijke nuance: Je moet je afvragen of je de wet als inspiratie kan gebruiken: je mag de wet maar volgen als 

deze overeenstemt met de ethiek. Soms moet je de wet overtreden 

ZWIJGPLICHT    VS    ZWIJGRECHT 

= moeten      = mogen 

AANGIFTE PLICHT   VS   SPREEKRECHT 
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= moeten                                   = mogen 

art 29 & 30 WbSV                 art 422 bis Sw schuldig verzuim 

art 46 bis WbSv     art 458 SW getuigenis in rechte 

art 458bis Sw –jarigen&kwetsbaren 

 art 458 ter SW kader voor overleg 

DIEPTE 

- Specifieke professional values: Integriteit  

- Consequentialistische ethiek: Hume , Bentham 

o Cfr: kijk in de breedte: op wie heeft mijn beslissing een impact? 

- Deontologische of principesethiek: Kant 

o Cfr: kijk in de hoogte: overwegingen op basis van de codes en wetgeving 

- Zorg- en deugdethiek: Aristoteles, Tronto, Nussbaum 

o Relatie als formatief principe: Wat is het goede om te doen: “het goede doe je niet voor een 

keer voor altijd, maar altijd voor een keer”. Wat het goede is moet je elke keer opnieuw 

vertalen, waardoor de relatie met je cl bepalend is!!  

5. Beslis (na het doorlopen van de vorige 4 stappen) 
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Les 10 

Zelfzorg – The Human Link 

Inhoud 

1. Stress (breed gegeven in volksmond, krijgt brede invulling → hoe objectieveren?) 

a. Balans 

b. Stressweerbaarheidsgrens 

c. K = O X P ? 

2. Piekeren (instandhoudende factor) 

a. Conceptualisatie van gedachten  

3. Recuperatie 

a. Fight-flight 

Wie zijn wij? 

Expertisecentrum: stress/adrenaline 

- Chronische stress  

- Acute stress, trauma (schokkende gebeurtenissen) 

- Angst  

Nadruk op PREVENTIE op niveau van organisaties, teams en individuen: 

→ niet onderschatten, tijdig herkennen, 20% vd werknemers heeft ooit te maken gehad met chronische stress. 

Beïnvloedt enorm het welbevinden! MAAR ook niet overschatten, groot deel slaagt erin om voor zichzelf een 

periode van stress te overwinnen en niet in een burn-out te geraken. 

- Primaire preventie: gezonde mensen gezond houden, risico’s voorkomen 

o Gezonde medewerkers gezond houden: cursus bevlogenheid,  zelfzorg en teamzorg in de 

werksituatie, workshops work-life balans… 

o Beleid uitwerken, sensibilisering van vakbond/kaderleden/management ... 

- Secundaire preventie: signalen tijdig signaleren en hanteren, schade voorkomen 

o Preventief: Preventieve programma’s ontwikkelen die gericht zijn op psychische hygiëne  

o Opleidingen “preventie van B.O”  aan leidinggevenden/ 

HRM/huisartsen/psychologen/medewerkers preventieadviseurs/bedrijfsartsen/ 

vertrouwenspersoon/... 

- Tertiaire preventie: schade beperken 

o Groepsprogramma’s rond burnout 

o Individueel coachingtraject 

o Coaching bij re-integratie in de werksituatie 

Waar/niet waar: De opeenstapeling van verschillende zaken die je als lastig ervaart, zorgt voor spanning. Dat 

gegeven noemen we stress. 

→ niet iedereen gaat in examenperiode bvb stress hebben, er is meer nodig dan enkel moeilijkheden. 

Bvb Corona als moeilijke omstandigheid – heel wat lastige zaken, maar geen voldoende verklaring voor stress. 
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Intro: adrenaline/cortisol 

 

→ omstandigheden doen iets met uw lijf 

→ confrontatie met deadlines en veel leerstof 

dan voel je dat, spanning in je lichaam. Ene voelt 

het erger dan anderen, begin van periode minder 

en dichterbij veel meer. 

→ stresservaring is niet per definitie ook stress 

→ eerder spreken over spanning, bvb net voor 

een examen 

• 0 = “zen” 

• 1-3 = “stress” 

• 4-6 = “angst” 

• 7-9 = “paniek” 

• 10 = “paniekaanval” 

De adrenalineknop 

Stress = (mentale) onbillijkheid 

Als je tijdens examens al uw ontspanning laat vallen en enkel maar studeert heeft dat een andere impact die 

bvb wel nog ontspant. Het moet hanteerbaar blijven, buffers (afspreken met vrienden etc, batterijen opladen). 

→ heb ik dan wel het recht om mij slecht te voelen? 

→ je hoeft niet per se veel problemen te ervaren om stress te hebben, ook 

wegvallen van leuke dingen kan dit veroorzaken. Stress ≠ puur hebben van 

problemen! 

→ de onbillijkheid moet iets nalaten, impact hebben. Bvb door maar dagen 

niet goed slapen, minder concentratie hebben… 

Maar de corona neemt ook VEEL ENERGIE BRONNEN WEG! (Geplande 

feestjes, vakantie, sporten…) 

Spoed nog meer! (Mensen die sterven; mensen aan de beademing zetten en wachten = machteloosheid, 

Afname van de feedback die je krijgt, succesvolle operaties, etc., Werken op andere dienst: minder inzetten op 

eigen talenten) 

→ Wat botst met jouw waarden? 

→ Wat overeenkomt met jouw waarden 
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POLL: Hoe zit het met mijn relativerings-vermogen? 

ik relativeer weinig 

ik relativeer soms veel 

ik relativeer voldoende 

ik weet het niet 

 

Je relativeringsvermogen zegt ook iets over wat je belangrijk vindt in het leven.  

Waar/Niet waar: Mensen die goed kunnen relativeren hebben minder stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ wat is genoeg/te weinig/te veel? 

→ bij relativeren is er geen goed/slecht, maar als je teveel 

relativeert bestaat er kans dat je kompas uit oog verliest 

en omgekeerd sta je constant op scherp en is àlles even 

belangrijk. (druk verhoogt) 

 

Hoe schatten mensen hun eigen relativeringsniveau in? 

- Relativeren ze eerder te veel, waardoor ze ver van hun eigen waaren en overtuigingen leven en dit op 

de duur zich zal wreken? 

- Wie situeert zich eerder aan de “teveel” kant? Waarom schatten ze het voor zichzelf zo in? 

- Wie situeert zich eerder aan de “te weinig” kant? Waarom schatten ze het voor zichzelf zo in?  

Relativeren ze eerder te weinig, waardoor je kleinere en onbelangrijkere zaken moeilijk kan loslaten. 

Wat botst met 

jouw waarden? 

Wat overeenkomt  

met jouw waarden? 
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Soms vragen we aan mensen om hun eigen grafrede te schrijven: wat 

zou ik HEEL GRAAG willen dat ze over mij zeggen tijdens mijn 

begrafenis. Om je daarna af te vragen of “de manier waarop je je 

leven nu leidt” je deze speech gaat opleveren?  

Het is een oefening om terug in te zien en stil te staan bij wat VOOR 

JOU belangrijk is. 

 

 

Waar/niet waar: Stress is vooral het resultaat van te hoge werkdruk 

→ het gaat over de omstandigheden/druk, niet over het # uren. 

 

 

 

 

→ werkdruk als belangrijke veroorzakende 

factor, MAAR als je het gevoel hebt dat je 

controle/autnomie hebt dan is de kans groot 

dat je er wel doorkomt zonder al te veel 

impact op jezelf. 

→ idem voor voorspelbaarheid: bvb 

duidelijkheid over planning, weten dat het 

pittig zal zijn, maar je weet hoe je het zal 

aanpakken → dit geeft rust, is een buffer  

 

→ naast werkdruk kan rolconflict ook spanning geven, als je op één ding inzet doe je voor een ander niet goed. 

→ emotionele taakeisen: bvb werken in klantendienst, ervaring met boze mensen, of in ons werk, mensen met 

problemen, emotioneel dragen van dingen is ook een belangrijke stressfactor 

→ door werkdruk etc vermoeidheidsklachten (mentaal en fysiek), dit is echt een link is met stress! Sommige 

merken vooral spanning door afwezigheid van energiebronnen, buffers, hier zie je ook een significant verband. 

(feedback belangrijk!) 

ROLCONFLICTEN 

- hoe meer tijd aan de patiënt hoe minder voor de collega 

- hoe beter ik het doe voor het werk, hoe minder ik er ben voor mijn gezin 

- hoe meer tijd ik in deze patiënt steek hoe minder in de ander 

- welke keuzes moet ik maken qua zorg voor de ene en de ander 



 139 

EMOTIONELE TAAKEISEN 

- met welk leed krijgen ze te maken: collega’s, patiënten en familie. Vraag hiernaar. Sommige mensen 

kunnen ok met het leed van de patiPenten omgaan maar hebben het veel moeilijker met het leed van 

de collega’s. 

- Collega’s die boos, down zijn: moeilijk om dat uw eigen machteloosheid te voelen 

- STA MODEL voor machteloosheid: dragen dat we nu niet alles in de handen hebben. Dat er dingen op 

ons afkomen waar we geen controle over hebben.  

WORK-LIFE 

- Bij wie houden ze het masker hoog? 

- Bij wie kunnen ze hun eigen leed laten zien? 

- Kunnen partners zich inleven, hoe reageren de kinderen (je wilt niet meer met ons spelen, je ziet ons 

niet meer graag)? (dit HAKT ERIN!) 

- En school voor de kids? Oei nee hij gaat achterstand oplopen. 

- Mensen geraken vermoeid van die stressoren maar worden ook prikkelbaar 

AUTONOMIE 

- Ze ervaren autonomie. Ze worden een robot en moeten door. 

- Crisis is onvoorspelbaar: we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Wat kan toch helpen om meer 

voorspelbaarheid te voelen?  

- Of toch controle door vaardigheidsbenutting. Ik kan dit. 

- TERUG: VOORSPELBAARHEID ----- HOUVAST ----- en CONTROLE ----- 

- ZIE CIRCLE OF IMPACT! 

 

→ experiment van de ratjes 

- Factor controle onderzocht 

- Middelste ratje kreeg dezelfde intensiteit en hoeveelheid 

schokken als het eerste ratje dat wel controle had over de 

schokken. 

- Impact gemeten via fysiologische letsels, gee, significant 

verschil tss links en rechts, maar wel midden! Dus controle is 

een goede buffer. 

 

→ corona: onvoorspelbare omstandigheid waar je geen 

controle over hebt 

→ experiment van voorspelbaarheid (schok aangekondigd 

door licht) werkte ook als buffer. 
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Belangrijkste energiegevers en energievreters: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handvat: op wat heb ik naast geduld nog wat grip dat helpt om structuur in te bouwen en waar ik voor mezelf 

met eigen mentaal welzijn veel aan heb? 

Autonomie/voorspelbaarheid: waar wil ik werk van maken? 

Waar/niet waar?: Stresshantering betekent dat je de lastige dingen aanpakt! – Nee, waarom niet? (zie filmpje; 

then why worry?) -> vooraleer je moet zien wat de juiste strategie is om stress te verminderen moet je eerst 

een onderscheid maken tussen probleem en beperking. Vragen elk een andere manier om ermee om te gaan. 

Waar je geen directe controle over hebt ga je anders mee om dan iets waar je zelf invloed op hebt. 

WEB-model 

 

→ gele cirkel: er bestaan 

oplossingen (planmatig werken…) 

→ roze: je hebt zelf wat invloed, 

maar is ook afhankelijk van andere 

mensen 

→ blauw: enkel afhankelijk van 

externe factoren, je hebt zelf geen 

invloed 

 

Hoe ingrijpen in het WEB-model? !!! Onderscheid 

VERANDERBAAR (of ten dele veranderbaar)   VS  ONVERANDERBAAR 

= zoeken naar oplossingen   = stoppen met vechten en zoeken naar manieren om te verdragen 

Als we maatregelen willen nemen, is het een voorwaarde om deze balans in kaart te brengen.  

Je kan dit doen op organisatieniveau, op teamniveau, als ook op individueel niveau. 
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Vervolgens is het kwestie van een onderscheid te maken tussen de elementen waar je grip op zou kunnen 

hebben vanuit JOUW positie, en de elementen waar je geen grip op hebt. 

Concluderen dat je géén grip hebt, kan even belangrijk zijn om de strijd te staken en er zodoende minder 

energie in te verliezen. 

De elementen waar je wel grip op hebt, kan je concreet verder uitwerken: 

- Wat kunnen we doen? 

- Wie kan dit doen? 

- Wanneer kan dit gebeuren? 

- Welke prioriteit krijgt dit actie plan? 

- Welke verschillende stappen onderscheiden we in dit actieplan? 

 

→ Op welke energievreters heb jij een impact?   

→ Op welke energievreters heb jij geen impact? 

Zaken waar we hider van ondervinden die poppen soms wel eens op maar gaan ook snel naar 

achtegrond omdat je gefocust bent op het dagdagelijkse, waardoor ze blijven sluimeren. Gevaar bvan 

teveel relativeren – je komt er niet toe. Bewustworidng, even stilstaan bij, afwegen… 

 

 

 

 

 

 

Waar/niet waar: Burn-out is het eindstadium na een lange periode van stress (onevenwicht) → JA, eindstadium 

in de zin dat het op is. Burn-out is nog willen, maar geen energie hebben om. Depressie is echt op stemming, 

energie in principe hebben, maar wil/fut ontbreekt. Lijf trekt aan noodrem. Bvb telefoon gaat en je krijgt een 

paniekaanval. 

Burn-out 

- Bij overspanning zijn de lichamelijke en psychische klachten erger en beïnvloedt 

het je sociaal functioneren. Je kan de rol van je werk vaak even niet meer 

opnemen, je hebt behoefte aan een time-out. 

- De relatie met stress in de werksituatie is vaak duidelijk. Het gebeurt vaak naar 

aanleiding van een aantal stressoren  vb. weggaan van een collega, ophoping van werk, verandering 

van functie, … 

- = tijdelijk werkonbekwaam, vaak herstellen mensen prima. Werkhervatting volgt bij meer dan 85% van 

de mensen binnen de 8 weken. 
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Heel duidelijk aangeven 

dat het nog niet is 

“misgelopen” omdat er 

signalen zijn.... 

Signalen worden meer 

overheersend naarmate 

de batterij meer leeg loopt 

(en de onbillijkheid langer 

duurt). 

→ als je prikkelbaa rbent 

kunnen mensen vragen 

wat er is, maar ook zoiets 

hebben van pff laat maar, 

geen zin in gedoe. 

 

 

 

 

 

 

→ Wanneer wel belangrijk? Niet te snel overschatten (eerste 2 en soms zelfs overspanning ook) maar fase 3 

(overspanning) moet je wel herkennen! Dit is de fase waarin iets opgestapeld is, bvb na juni-examens, nog niet 

panikeren, je hebt de zomer om te rusten, maar je gaat wel veranderingen beginnen voelen! Bvb sociale dingen 

kunnen beginnen voelen als last, een verplichting.. mensen hebben soms zelf die bewustwording wel, zeker als 

er veel op je afkomt, je moet hierdoor en je schuift de signalen aan de kant! Burn-out komt niet na een paar 

maanden, meestal langer dan een jaar voor ze voelen dat het op is – te lang op dezelfde manier blijven 

doorgaan. 
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stresssweerbaarheidsgrens 

 

→ als het te lang blijft duren en 

stress chronisch wordt, komt er een 

bijkomend probleem, namelijk 

minder energie om met zaken om te 

gaan. Het begint allemaal zwaarder 

te wegen, er moeten niet per se 

meer oorzaken van stress zijn, maar 

ze wegen wel zwaarder door minder 

energie. Tandje blijven bijsteken op 

automatische piloot is valkuil, want 

op een bepaald moment zijn er geen 

tandjes meer. 

 

 

Depressie onderscheid maken, er zijn twee opties: 

Afhakers: Sommige mensen trekken zelf aan de alarmbel in deze “eindfase” en gaan naar hun huisarts, 

leidinggevende of HR. Hier wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Vaak zal een time-out periode worden 

aangeraden.  

Instorters: De medewerker die nóg koppiger is, maakt zichzelf wijs dat hij er op wilskracht wel komt. Het 

lichaam beslist daar anders over. Sommige mensen krijgen plots een paniekaanval of krijgen een of andere 

virale infectie die maar blijft aanslepen. Ze worden plots heel emotioneel op een vergadering waardoor de 

collega’s aan de alarmbel trekken. Ze vallen zonder aanwijsbare reden op de grond in hun badkamer,…. Het 

lichaam is creatief in het verzinnen van manieren om mensen te laten stoppen, maar doorgaan is nu gewoon 

geen optie meer. Deze laatste groep (de instorters) ervaren vaak dat hun zelfvertrouwen helemaal is 

geknakt…zelf op het laatste nippertje de beslissing kunnen nemen, heeft toch voordelen naar recuperatie toe. 

Een reden dat sommige mensen niet “door” hebben dat ze tegen hun grens aan het aanhikken zijn, heeft vaak 

te maken met hetgeen waarop je gefocust bent. Als je nu aandacht geeft aan waar je voet de grond raakt, kan 

je dit bewust voelen. Hebben ze dit in de loop van de week nog al bewust gevoeld? Neen? En toch is het een 

duidelijke sensatie. Dit is een bewijs dat de dingen waar je geen aandacht aan geeft ongemerkt kunnen voorbij 

gaan. Als je dus vooral met je aandacht gefocust bent op alle doelen die je wil bereiken en je prestaties, zullen 

vaak de slapeloze nachten en de vermoeidheid en de hartkloppingen gewoon “passeren” zonder dat je ze 

opmerkt. Sommige mensen verwijten zich dat ze het niet hadden voelen aankomen. Maar als hun focus elders 

ligt, is het ook niet zo duidelijk. Zo kan je in een organisatie het ook vaak niet “door” hebben als medewerkers 

of collega’s tegen hun grens aanlopen. 

Eiken kraken, populieren zwiepen…. Een eik is diegene die koppig blijft staan. Stresssignalen worden genegeerd 

of worden gewoon niet opgemerkt. Als ze teveel wind vangen, dan knappen ze. De revalidatie zal dan ook 

zwaarder zijn. De populier is diegene die op tijd aan de alarmbel trekt “nu gaat het niet meer”, “nu kan ik er 

wel weer wat bij nemen”, “oh nee, ik slaap al een paar nachten slecht. Ik zal eens naar de huisarts gaan en die 

schrijft me wel een paar dagen thuis”. Deze mensen gaan wat op-en-neer, maar pushen 
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→ You should first be on fire, in order to get burned-out!! 

Basis psychohygiëne, grootste valkuil in de lat ligt hoog, ik ga niet opgeven… blijven gaan uit 

betrokkenheid/verbondenheid, deze lopen grootste risico!  

Waar/niet waar?: Mensen met burn-outklachten zijn altijd wat meer cynisch of gelaten → Nee: definitie van 

burn-out: uitgeput zijn 

Stresscontinuüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ hoe kennen mensen zichzelf? Veel onderling verschil naar uitputting, u slepen van dag tot dag, alles lijkt een 

grote berg, van weekend tot weekend trekken. 

→ emotionele ontregeling ook als belangrijk signaal, iemand rationeel wordt sneller kwaad, huile, frustratie… 

→ mentale ontregeling: problemen met geheugen, aandacht… niet op zelfde cognitieve manier in leven staan 

zoals je vroeger deed. 

Waar/niet waar? Stress overkomt vooral mensen die perfectionistisch zijn → ja; deze proberen meer controle 

te krijgen over dingen die niet controleerbaar zijn.  Omstandigheden verklaren veel, maar ook interactie met 

wie je bent als persoon. 

 

De P is op zich niet “negatief”. 

Als je zelf moeilijk grenzen kan 

aangeven, maar vanuit de O 

worden die grenzen duidelijk 

gemaakt... Zal deze eigenschap 

eerder omgebogen worden tot 

een kwaliteit. Daarom... “wees 

expliciet over wat je nodig hebt 

om van jouw persoonlijke stijl 

een kwaliteit te maken”.   
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Recuperatie 

Waar/niet waar? → Gestresseerd of angstig zijn is geen probleem als je af en toe kan herstellen of 

recupereren. 

Iedereen heeft een stress-systeem, mechanisme, volumeknop. Dit is essentieel voor overleven, 

overlevingssysteem. Tijger die op je afkomt; booster die je in gang zet om weg te lopen. Ook systeem 

fysiologisch nodig die je een bepaalde inspanning voor een tijd kunnen volhouden (efkes kunnen weglopen van 

de tijger) + uren nadien waakzaam blijven en voldoende energie hebt om op te letten. 

Het is niet omdat het minder voelbaa ris dat het niet geactiveerd wordt, soms gewoon minder intens. Maar ook 

op niveau 2/3 worden er balngrijke stresshormonen geactiveerd (adrenaline). Het is niet omdat je het niet 

bewust voelt dat het er niet is, zorgt ervoor dat je lichaam energie produceert (hartslag stijgt, spierspanning, 

zuurstofopname verhoogt…) adrenaline, spanning, je wordt scherper en productiever, je kan beter focussen. 

Positieve aspecten van stresshormonen. Probleem ligt in lange duur! 3 maanden, je kan herstellen. Als het niet 

na examens stopt, je kan nog niet direct ontspannen, je blijft doorwerken… ondanks feit van weekend of even 

vakantie, je systeem komt niet meer tot rust. Adrenalineknop slaat niet meer af! Context komt niet tot rust OF 

vicieuze, tijger wordt niet enkel geactiveerd door effectief te weten; morgen heb ik een deadline, maar ook als 

je zegt tegen uzelf ‘hoe ga ik dit allemaal blijven doen?’, piekeren, zorgen maken… heeftz elfde lichamelijk 

effect!! Eenvoudige oefeningen kunnen dit illustreren, bvb aan iets leuks denken, ademhaling monitoren, 

nadien zelfde oefening met iets dat je kwaad maakt → je gaat zien dat in tweede geval je ademhaling versnelt, 

louter effect waar je aan denkt/wat in je hoofd zit! Niet omdat je niks effectief doet, dat je geen spanning voelt. 

Zelfs al heb je verlof, niet feitelijke hoeveelheid verlof halen spanning weg, maar thuissituatie, kan je tot rust 

komen, kan je het echt loslaten? Het is niet omdat je thuis zit van werk, dat chronische stress ervan ook weg is. 

Aandacht hebben voor recuperatie is één van de basis psychohygienes, pakt oorzaak niet weg!  
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Herstel 

• Tijdens de dag  

• Tijdens de week   

• Tijdens het jaar 

Bvb pauze als tijdverlies zien, af en toe inzetten op pauzetijd, energie daalt na 90min mentale inspanning, je 

hebt verlies aan productiviteit/aandacht/concentratie waardoor je niet zo productief meer bent als je zelf 

denkt. Af en toe hoofd op 0, lichamelijk ontspanning, minder adrenaline aanmaken!!!!! 

GSM: in hoeverre haal ik er recuperatie uit? Hoe leger de batterij is, hoe belangrijker het is om ECHt je hoofd 

op NUL te zetten. Stresshormonen moeten efkes niet meer aangemaakt worden. 

Verbieden = geen autonomie. Verwachtingen moeten wel duidelijk zijn!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

1. Focus niet allen op wat energie vreet – focus ook op de  energiegevers! 

a. Werkdruk is maar één van de vele dingen die je stress bepalen 

2. Af en toe herstellen (adrenaline naar 0) is belangrijk om  veerkrachtig te blijven. 

3. Bepaalde signalen bewaken dat je jouw waarden blijft nastreven. 

4. Wilskracht is een eigenschap die je in deze context de das om kan  doen. 

5. Vraag hulp om je evenwicht te kunnen behouden: K = O  X P. 

6. Kijk vanop afstand naar gedachten die je bang maken 
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Les 10 – Feedback + Exameninfo 

Feedback op taak deel 1, bemiddeling: 

- Benoem je rol als bemiddelaar 

- Theoretische concepten ‘meervoudig partijdig’; ‘bewaker van het evenwicht’ 

- Toon aan dat je dit concept begrijpt 

2. Benoem je doel als je tussenkomt als bemiddelaar 

- Evenveel invloed van beide partijen op het proces én op de inhoud van de overeenkomst; 

- Ook hier: theoretische concepten gebruiken (‘procedurele rechtvaardigheid’ ‘distributieve 

rechtvaardigheid’) 

- Toon aan dat je dit concept begrijpt 

3. Transparantie  

- Bob op de hoogte brengen van telefoongesprek met Mia 

4. Relevantie van bemiddelingsprotocol 

- Afspraken bij de start van de bemiddeling 

Feedback op taak deel 2 

- Over algemeen: goed, metaniveau 

- “Ik heb hetzelfde geantwoord in mijn taak dus ik heb er niets aan toe te voegen”: geen theoretische 

reflectie 

Andere aandachtspunten 

- Casus als bemiddelaar niet koppelen aan casus vanuit eerstelijnspsycholoog 

Positieve aspecten 

- Eerst luisteren; maar afbakenen bijv. door rol te verduidelijken 

- Mandaat bewaken; doorverwijzing naar psycholoog indien individuele hulpvraag buiten bemiddeling 

- ! Aandachtspunt: transparantie tav afwezige partij (Bob) 

Woordgebruik in bemiddeling 

- “Gemeenschappelijke probleemdefinitie”; “Verbondenheid creëren’ → Niet gebruikt in bemiddeling 

- Wel: ‘Gemeenschappelijk belang’; ‘Bekommernis’ ‘Betrachting’ ‘ 

Neutraliteit = inhoudelijke neutraliteit 

Feedback kortdurende KIV: 

- Belangrijk was om aan te geven dat het niet de bedoeling is dat enkel Bob contact opneemt zonder 

medeweten van Mia 

- Tijdens het telefoongesprek dus niet alleen verkennen wat Bob begrijpt onder het feit dat alles is 

opgelost, maar ook te weten te komen hoe Mia hierover denkt en een mogelijk vervolg samen, hetzij 

een gesprek met 3 of contact met Mia individueel 
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- Ook goed om te laten horen dat het prettig is als alles goed gaat, Bob evt te bedanken voor de update, 

met aandacht voor wat hen dan geholpen heeft, en al dan niet in te gaan op terugvalpreventie en wat 

ze kunnen doen bij mogelijke valkuilen in de toekomst 

- In het algemeen zeker vaak goed beantwoord en vaak genuanceerd, met stappen in het exploreren 

van Bobs antwoord, wat dat dan betekent als alles opgelost is, en vooral ook dat ze aantonen dat ze 

stappen zetten om te horen hoe Mia hierover denkt, al dan niet samen bespreken etc 

- Sommige studenten hebben in deel 1 geantwoord als bemiddelaar, en dat is fout, OF in deel 2 

afgeraden om contact op te zoeken met Mia, en dat is ook fout  

- Ook veel variatie in motivatieprincipes, exploratie, KOP met eigenschap van Bob en belang van zijn 

vermijding 

- De feedback die in deel 2 aan bod kwam, sluit hier inhoudelijk op aan, met veel aanvullingen of 

studenten die zichzelf corrigeerden in deel 1 

Examen = 3 vragen: 

- Theorievraag op 5 punten 

o Gebruik leerinhouden 

o We quoteren in welke mate de leerinhouden gekend zijn 

o Open boek examen dus leerinhouden niet overschrijven 

- Casus met 4 subvragen op 8 punten (telkens 2 punten) 

o Kortdurende interventie 

o Bemiddeling 

o Overkoepelende vragen 

- Reflectievraag op 2 punten 
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