
Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 1 van 141 

 

INLEIDENDE MODELLEN IN DE KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE 
HOOFDSTUK 1: INTRODUCTIE EN INLEIDING 

HET VELD VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

INLEIDING KLINISCHE PSYCHOLOGIE: SITUERING BINNEN KLINISCH PROGRAMMA 

1.PROGRAMMA KLINISCHE: BLOKKENSTRUCTUUR 

Zie slide 

2. OPBOUW BLOKMODELLEN 

Wat is een model?  

Model = een beargumenteerd standpunt dat tracht om complexe fenomenen te beschrijven en inzichtelijk te 
maken; modellen kunnen verschillen in niveau van descriptief (breed, beschrijvend) tot formeel-mathematisch 
(gespecifieerd) 

Modellen in de klinische psychologie 

= Samenhangend geheel aan filosofische en theoretische posities i.v.m. de mens en menselijk lijden van 
waaruit een verhouding en benadering volgen over, van, voor zorg en behandeling volgen over, van, voor zorg 
en behandeling voor psychisch lijden 

Multiperspectivisme als vertrekpunt 

In vraagstelling en perspectief à Oefening reclame Efteling: 

1. Wat is er mis met deze man? 
ð Focus op: 

- Denken 
- Gedrag 
- Affect 
- Persoonlijkheid 
- Biologische systemen 
- … 

2. Hoe wordt dit beleefd door deze man, kind, partner, …? 
ð Waarom denken wij dat er iets mis is met deze man? 

- Concepten van normaliteit (sociaal-culturele normen) bv. Leeftijd v/d man 
- Impliciete assumptie bv. Slechte opvoeding 
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Conclusie: de vraagstelling en zienswijze heeft directe effecten op … 

- Verhouding tot de man 
- Visie op de noodzaak én insteek van behandeling 

Gezien de complexiteit van menselijk gedrag is multiperspectivisme essentieel! 

Multiperspectivisme = verschillende invalshoeken flexibel leren innemen om een situatie te bekijken en deze 
kunnen evalueren op hun sterktes en zwaktes om zo tot nieuwe, interessante perspectieven te komen 

Bv. Depressie: men maakt vaak de assumptie dat men gemakkelijker terugvalt in een depressie na het 
meemaken van één, MAAR miss kan men er juist ook uitkomen 

7 kernvragen die we stellen bij elk model 

1. Wat is de visie op mens-zijn en menselijk functioneren? 
2. Hoe denken we over normaliteit en abnormaliteit? 
3. Welke factoren dragen bij aan de psychopathologie en veerkracht? 
4. Wat zijn kernconcepten binnen een model? 
5. Wat zijn helpende/belemmerende factoren voor verandering (moderatoren)? 

Bv. Het kaderen als ziek of niet = grote invloed 
6. Wat zijn de processen van verandering (mediatoren)? 

Bv. Technische model methodieken tegenover warme hulp 
7. Wat is de rol v/d context? 

3. COMPETENCY CUBE 

Competency Cube = competentiemodel; visueel model van methodieken/competenties die je als klinisch 
psycholoog moet beheersen 

ð 2 soorten competenties:  
1. Primaire competenties die gaan over de psychologische inhoud v/h praktijkproces 
2. Secondaire competenties die de psycholoog in staat stellen om effectief diensten te 

verlenen 
ð 4 brede werkterreinen: 

1. Klinisch en gezondheid 
2. Onderwijs 
3. Arbeid en organisatie 
4. Overig bv. forensisch 
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1.1 INTRODUCTIE: KLINISCHE PSYCHOLOGIE DEFINIËREN 

“Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-being in which every 
individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 
fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community” – WHO (World Health Organization) 

“The field of Clinical Psychology integrates science, theory, and practice to understand, predict, and alleviate 
maladjustment, disability, and discomfort as well as to promote human adaptation, adjustment, and personal 
development. Clinical Psychology focuses on the intellectual, emotional, biological, psychological, social, and 
behavioral aspects of human functioning across the life span, in varying cultures, and at all socioeconomic 
levels” – APA (American Psychological Association) 

ð Relevante punten: 
- Wetenschap: klinische psychologie is gebaseerd op psychologische theorieën en principes; 

o Enerzijds gericht op het reduceren van ongewenste condities zoals stress, problemen en 
beperkingen 

o Anderzijds gericht op het verbeteren van gewenste condities zoals welbevinden en 
persoonlijke groei in de algemene populatie 

- Integratief: is niet ENKEL gericht op de psychologische component, maar bekijkt het geheel van 
functioneren => biopsychosociaal model bv. Persoon in zijn cultuur 

- Brede multidisciplinaire context waarbij er in functie v/d noden van patiënten wordt samengewerkt 
door verschillende zorg professionals bv. Psychiaters, maatschappelijke assistenten, orthopedagogen, 
… 

1.2 POPULATIES EN SETTINGS IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

1.2.1 POPULATIES (ZEER BREED) 

- Kinderen 
- Adolescenten 
- Volwassenen 
- Ouderen 
- Gezinnen en koppels (= breed) 

1.2.2 SETTINGS EN TAKEN VAN DE KLINISCH PSYCHOLOOG 

1. Diagnostiek, indicatiestelling  
ð Welke therapie is aangewezen? 

2. Therapie, revalidatie 
ð Curatief (genezend), revaliderend of verzorgend 

3. Begeleiding, teambegeleiding 
ð Bv. Samenwerkingen met verpleegkundige in verschillende settings 

4. Advies, psycho-educatie  
ð Bv. Stoppen met roken 

5. Preventie, beleid  
ð Bv. Suïcide 

6. Onderzoek, onderwijs 
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1.2.3 TAKKEN WAARIN PIJLERS WORDEN OPGENOMEN 

- Psychopathologie 
- Relatieproblematiek 
- Psychosociale rehabilitatie 
- Gehandicaptenzorg 
- Verslaafdenzorg 
- Klinische bedrijfspsychologie 
- Sportpsychologie 
- Klinische verkeerspsychologie 
- Gezondheidspsychologie 
- Forensische bedrijfspsychologie 
- Klinische neuropsychologie 

1.2.4 DIFFERENTIATIE VAN VERSCHILLENDE SETTINGS 

- Eerste lijn     - Rust- en verzorgingstehuizen 
- Diensten GGZ (= geestelijke gezondheidszorg) - Organisaties ontwikkelingshulp 
- Psychiatrie AZ     - Bedrijven 
- Algemene diensten AZ    - Overheidsinstellingen 
- Psychiatrisch ziekenhuis    - Justitiële instellingen 
- Revalidatiecentra    - Sportverenigingen    
- Plaatsingsdiensten    - Centra voor gehandicaptenzorg 
- Centrum leerlingenbegeleiding   - Onderwijsinstellingen 
- Vertrouwensartsencentra    - Onderzoekscentra 

Conclusie: 

- Van milde settings tot schrijnende situaties waarbij je sterk in je schoenen moet staan 
- Gaat niet altijd over klassieke settings zoals psychiatrisch centrum maar ook bv over sportverenigingen 

(= multidisciplinair) 

1.3 BEROEPEN IN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

1.3.1 POSITIE VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

Zorg voor de leidende mens => historisch gegroeid 

Klinische psychologie – Multidisciplinaire context:  

- Ruim praktijkveld 
- Biopsychosociaal model => multidisciplinair werken 

ð Psychiater 
ð Maatschappelijk werker 
ð Ergotherapeuten 
ð Psychiatrisch verpleegkundigen 
ð … 
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1.3.2 POSITIE VAN DE KLINISCH PSYCHOLOOG 

Klinisch psycholoog = beschermde beroepstitel, visum 

ð Recente veranderingen in wetgeving 
ð Wettelijke bescherming van beroep van Klinisch psycholoog & psychotherapeut (= specialisatie in 

therapie, niet noodzakelijk in psychologie) 
ð Duidelijker statuut 
ð Terugbetaling 
ð Vereisten bv. Beroepsgeheim met huisarts => niet autonoom "#$ 

ð Relevantie:  
ð Belangrijk voor terugbetaling en dergelijke 
ð Experiment: vindeentherapeut.be 

bv. Combinatie massage en psychotherapie 

Differentiatie klinisch psycholoog – psychotherapeut: 

Klinisch psycholoog Psychotherapeut 
Breed takenpakket  
=> diagnostiek, preventie en behandeling 

“Therapeut” gebruikt als verzamelnaam voor iemand 
die beroepsmatig een methode toepast te genezing 
van lichamelijke of geestelijke 
gezondheidsproblemen => focus op enkel 
behandeling 
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HOOFDSTUK 2: BASISMODELLEN EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

2.1 INLEIDING 

Epistemologie (‘kennisleer’) = studie van de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis 

AKA hoe bestuderen we dé mens? 

ð Zie Kwalitatieve data-analyse: Artikel Ponterotto (2005) 

2.2 WETENSCHAPSFILOSOFISCHE KADERS 

Paradigma’s = filosofische tradities die zich bezighouden met de vraag “Op welke manier kunnen we de wereld 
bestuderen?” 

Grote paradigma’s: 

- Positivisme 
- Post-positivisme 

- (Sociaal-) constructivisme 
- Kritisch-ideologisch 

 

Modernisme 

Post-modernisme 
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2.2.1 (POST-)POSITIVISME EN KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

- Psychologie op zoek naar algemene wetmatigheden (oorzaken van pathologie): nomothetisch 
- Meetbaar maken (objectiveren) van variabelen 
- Doel van onderzoek: verklaring die leidt tot predictie en controle van fenomenen (hier 

psychopathologie) 
- Hypothetisch-deductieve methode centraal in psychologisch onderzoek 

Empirische cyclus:  

1. Observatie 
2. Inductie:  

Formuleren algemene wetmatigheden bv. Associaties 
tussen factoren 

3. Deductie: 
Formuleren specifieke hypotheses, als de associaties juist 
zijn 

4. Toetsen (a.d.h.v. falsificatie!) 
5. Evaluatie van theorie bv. Kan je het op elk geval 

toepassen? 
ð Eindigt nooit 

Kritieken op het (Post-) Positivisme: 

- Dominantie kwantitatieve methodes => verlies mogelijks andere belangrijke variabelen (= 
reductionering) 

- Geen aandacht voor betekenis en motivatie van menselijk gedrag => probleem: hetzelfde gedrag kan 
met meerdere motivaties voorkomen 

- Artificiële onderzoekscontext doet relevantie voor onderzochte populatie dalen 
- Niet toepasbaar zijn van algemene resultaten op individuele gevallen  

= verlies ecologische validiteit bv. Verband snelheid en accuraatheid bij typen: 
§ Positieve correlatie bij mensen die niet kunnen typen 
§ Negatieve correlatie bij mensen die wel kunnen typen 

- Beperkte aandacht voor socio-culturele inbedding van psychische problemen 

2.2.2 (SOCIAAL-) CONSTRUCTIVISME 

- Binnen postmodernistische traditie die ontstond in jaren ’60 v/d 20e eeuw 
- Niet één juiste realiteit, maar meerdere geconstrueerde realiteiten 
- Waarheid en objectieve kennis v/d wereld zijn onmogelijk 
- Realiteit afhankelijk van taal (taal is centraal, geen eenduidige betekenis van woorden en teksten) 
- Context! 
- Sociale realiteit wordt actief geco-construeerd door mensen 

Constructivisme en sociaal constructionisme 

- Constructivisme: mens is voortdurend betrokken in het verwerken en evalueren v/d omgeving en 
daarop reageren o.b.v. een betekenisverlenend proces => belang cognitieve processen 

- Sociaal constructionisme wordt sociaal gemedieerd => belang relaties en interacties 
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Implicaties voor klinische psychologie 

- Stoornissen zijn eveneens socio-cultureel bepaald (kritische theorie: bepaald in functie van 
machtsstructuren) 

- Geen absolute definities van normaliteit en abnormaliteit 
- Belang van subjectief geleefde ervaring = centraal! 
- Geen of geen absolute voorspelbaarheid van het therapeutisch proces 

ð Afhankelijk van constructie tussen therapeut & patiënt 

Implicaties voor onderzoek 

- Relatie tussen patiënt en therapeut staat meer centraal: wat gebeurt er tussen mensen? 
ð Contextafhankelijk, niet waardenvrij en dus geen absolute waarheden 

- Belang van taal: identiteit als narratieve constructie 
- Geen streven naar absolute, wel naar bruikbare kennis, modellen van psychisch functioneren, 

psychopathologie, behandeling, … 
- Kennis, onderzoeksresultaten bestaan nooit op zich (niet universeel), context altijd belangrijk 

Kritieken op het Postmodernisme: 

Lilienfeld (2010): Postmodernisme als een bedreiging voor wetenschappelijke psychologie: 

- Diep wantrouwen tegenover de rede, vooral dat van wetenschap en logica 
- Afwijzing van wetenschap als een ''bevoorrechte” manier om kennis te verwerven, samen met de 

overtuiging dat andere middelen voor kennisverwerving even geldig zijn 
- Pessimisme over wetenschappelijke vooruitgang 
- Subjectivisme en het daarbij behorende idee dat de wereld grotendeels sociaal geconstrueerd is 
- Extreem relativisme samen met een ontkenning van universele wetenschappelijke waarheden 

2.3 METAMODELLEN 

2.3.1 MEDISCHE VS. CONTEXTUELE VISIE 

Historische wortels van deze discussie: unieke positie klinische psychologie 
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KENMERKEN VAN HET MEDSICH MODEL 

1. Patiënt met een ziekte/stoornis 

Impliciete implicaties: 

- Machtsverhouding (expert – patiënt) 
- Kennisverhouding (expert – patiënt) 
- Type relatie (afstandelijk) 

ð Toenemende aandacht voor ervaringsdeskundigheid 
(beluisteren/betrokkenheid/beslissingsproces) 

2. Focus op symptomen en syndromen 

- Vraag: wat is de aard van mentale problemen? 
- Huidige dominante classificatiesystemen: (descriptief, geen concrete afspraken) 

o DSM-V 
o ICD-11 

- Stoornis/ziekteconcept: 
o Interferentie met functioneren 
o Lijden (van de persoon zelf of anderen) 

- Morele connotatie van ziekte/stoornis: 
o Positief: ziekte/stoornis is verontschuldigend 
o Negatief: suggereert een dysfunctionele reactie/persoon; Verschil tussen connotatie label 

dwangstoornis en Borderline persoonlijkheidsstoornis 
o Maatschappelijke tendens: neiging om moreel gedrag onder te brengen naar stoornissen (bv. 

Trump) 
- Alternatieve visie (selectie): 

o Humanistische visie (Carl Rogers): lijden signaleert blokkades naar persoonlijke ontwikkeling 
en groei 

o Psychische klachten als evolutionair adaptieve reactie op uiterst problematische 
omstandigheden (bv. Paul Gilbert) 

o Is een leven zonder ‘lastige’ emoties überhaupt wenselijk? 
- Bevraging van patiënten: zeer gemengde meningen over het nut van ‘labels’ 

o Positief: verschuldigend/verhelderend 
ð Label zorgt voor verontschuldiging voor de symptomen bv niet uit bed komen, niet 

meer kunnen genieten van activiteiten bij een depressie 
o Negatief: Demoraliserend/stigma/onbegrepen/afstandelijk 

ð Eenmaal men een burn-out, depressie, … heeft gehad gaan mensen rondom je 
voorzichtiger zijn, geraak je moeilijker aan werk, … , doordat mensen ervanuit gaan 
dat je zal hervallen 

ð Eenmaal men het label heft, geraakt men er moeilijk terug vanaf 

3. Terminologie: diagnose, prognose, … 

- Als we niks doen wat dan?  
- Interventies gekoppeld aan heel specifieke diagnoses bv. je hebt een depressie dus we gaan dit doen, 

want dat hebben we zo onderzocht 

4. Zoektocht naar een (relatief) éénduidige zet oorzaken voor een afgeleide stoornis 
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- Wat zijn mechanismen die bij verschillende mensen ten grondslag liggen van een stoornis bv. 
erfelijkheid van depressie 

5. Evidence-based practice 

- Van wetenschappelijke informatie gebruik maken voor diagnose en behandeling 
- Het is je morele plicht om gebruik te maken v/d meest up to date info 

MEDISCHE VISIE: OORZAKEN 

Op zoek naar een zo éénduidig mogelijke set aan verklaringen voor een stoornis 

- Positivistische benadering => empirisch onderzoek bv. Experimenten met ratten 
- Oorzaken: wetenschappelijke verklaringsmodellen: 

o Biologische factoren: genen biochemische processen, hersenafwijkingen, … 
o Sociale factoren: maladaptieve opvoeding, chronische stress, SES, … 
o Psychologische factoren: vaardigheidstekort, maladaptieve cognities, leergeschiedenis, … 

- Feedback tussen biologische, sociale en psychologische factoren bv. Interactie tussen kwatsbaarheid e 
stress 

- Niet één factor die alles verklaart op zichzelf, maar een puzzel waarvan elk stukje een deeltje verklaart 

2.3.2 BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL (ENGEL, 1977) 

Verklaringsmodellen 

- Psychologische factoren   => psychopathologie 
- Biologische factoren  => biologische psychiatrie 
- Sociale factoren   => epidemiologie 

Toenemend onderzoek naar interacties 

BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE 

Is het relevant om dit te weten?  

ð Kennis van de biologie kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de psychologische stoornissen bv. Bij 
autisme wordt gekeken of er een verandering is in sociale prikkels op functioneel niveau zoals 
gezichtsuitdrukkingen 

ð Welke biologische processen zitten hierachter? Inzoomen op de genen die hiervoor instaan. 

Benaderingen: 

- Structurele en functionele hersenafwijkingen 
- Biochemische afwijkingen (neurotransmitters, endocrinologie) 
- Genetische invloeden/afwijkingen (G x E) 

Hoeveelheid verklaarde variantie van biologische variabele in isolatie is vaak beperkt 

ð Interactie biologie, psychologie en omgeving 
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DIASTHESIS-STRESS MODEL 

Of je psychopathologie gaat ontwikkelen is afhankelijk van … 

- Diathesis = predispositie, kwetsbaarheid: biologisch gegeven 
ð Ontwikkeling ziekte of stoornis gebeurt door diathese bv. Genetische aanleg interacties met 

stressvolle levensgebeurtenissen 
- Biologische kwetsbaarheid: genetica, vroege aversieve ervaringen (soms uitgebreid naar 

psychologische variabelen) 
- De noodzakelijke antecedente conditie 
- Kwetsbaarheid voor stressoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage kwetsbaarheid betekent dat je heel veel stresserende ervaringen kan meemaken zonder dysfunctioneel te 
gaan functioneren. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een grote groep participanten in een onderzoek naar 
voorspellers van PTST, er kwamen heel weinig soldaten terug met PTST.  

Hoge kwetsbaarheid betekent dat je snel psychopathologie gaat ontwikkelen wanneer je stressvolle 
gebeurtenissen meemaakt. Bijvoorbeeld je bent genetisch psychose gevoelig en groeit op in een negatieve 
omgeving, de kans dat je schizofrenie gaat ontwikkelen is dan erg groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het diathesis-stress model verklaart waarom mensen hetzelfde kunnen meemaken en toch niet allemaal 
psychopathologie gaan ontwikkelen. 
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De kritiek op het diathesis-stress model is dat het een erg deterministisch model is. Als je erfelijk belast bent, 
kan het precies enkel erger worden, tenzij je geluk hebt en geen stressvolle gebeurtenissen tegenkomt in jouw 
leven. Het is dus een heel binair model; ofwel ontwikkel je pathologie als je pech hebt en een verhoogde 
kwetsbaarheid hebt ofwel ontwikkel je geen psychopathologie als je geluk hebt en in een positieve omgeving 
opgroeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een alternatief op het diathesis-stress model is het differnetial susceptibility model. In dit model spreekt men 
i.p.v. kwetsbaarheid van reactiviteit tegenover de omgeving. Een negatieve omgeving gaat harder 
binnenkomen, maar een positieve omgeving zorgt ervoor dat die persoon meer gaat excelleren bv. je bent 
psychose gevoelig, maar in een positieve omgeving zorgt dit voor heel veel creativiteit.  

Evolutionair gezien ook vreemd dat er een genenpoel zou zijn die enkel zorgt voor slechte dingen, want dan 
zouden die genen moeten uitsterven. 

KWETSBAARHEID-STRESS MODEL 

 

Bv. slechte hechting (sociale factoren) zorgt voor een verhoogde kwetsbaarheid 
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EMPIRISCHE EVIDENTIE MODEL (CASPI ET AL.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirische evidentie = onderzoek naar genen bij transport van het neurotransmitter serotonine (niet in detail 
kennen) 

Gaan kijken naar een kandidaat gen dat serotonine transporteert in het brein. Mensen hebben verschillende 
allelen. Het s/s allel geeft een verhoogde kwetsbaarheid. De genetische predispositie doet er weinig toe 
wanneer mensen weinig tot geen negatieve levensgebeurtenissen meemaken. Wanneer het aantal toeneemt, 
zie je dat de genetische predispositie tot uiting komt. Mensen met het s/s allel gaan bijvoorbeeld zwaardere 
depressieve klachten hebben.  

ð Moeilijk om een eenduidig biologisch substraat te vinden voor een psychologische stoornis 

Kanttekening: studie “No support for historical candidate gene or candidate gene-by interaction hypotheses 
for major depression across multiple large samples.” 

Cruciale focus: Hoe gaan we onderzoek doen vanuit het medisch discours?  

- Stapt af van categoriaal denken => niet meer op 
syndroomniveau 

- Research Domain Criteria 5RDOC project): 
o Focus op transdiagnostische mechanismen bv. 

beloningsgevoeligheid (voor verschillende 
stoornissen relevant) 

o Multiple units of assessment 
o Bottom-up (biologische bouwstenen) tot Top-down 

(symptomen; gedrag & emoties)  

Vanuit een medische visie de ambitie om de systemen heel goed te 
kennen en van daaruit de informatie halen waarom mensen bepaalde 
stoornissen hebben. Deels afstappen van denken in termen van stoornis (afstappen van DSM V), maar 
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uitpakken naar de meer biologisch gestoffeerde bouwblokken die in de verschillende stoornissen zitten. 
Proberen duidelijkheid te krijgen over de systemen die betrokken zijn bij psychopathologie.  

COMMENTAAR BIOPSYCHOSOCIAAL MODEL 

- In biopsychosociale visies is een biologische predispositie noodzakelijk 
- Veel discussie over biologie als oorzakelijke- /noodzakelijke factor 
- Tegenbeweging na ‘decade of the brain’ 

CONTEXTURLE VISIE (VEEL VARIANTEN) 

- Unieke narratieve constructie patiënt is cruciaal  
- Werking therapie zijn afhankelijk v/d match tussen de constructie v/d patiënt en hulpverlener (ó 

therapieën die heel specifiek gericht zijn op de oorzaken en de instandhoudingen) 
- Jerome Frank: vanaf dat mensen zelf niet meer weten hoe ze verder moeten gaan ze naar een 

hulpverlener, hier zijn ze dan al gedemoraliseerd 
- Wnr een mechanisme helpt voor een patiënt maakt het niet uit of het rationeel is of niet 

ARTIKEL III: WAMPOLD 

SOCIALE ASPECTEN 

Sociale factoren hebben een brede invloed: 

- Definiëring van normaal vs. gestoord gedrag 
ð Dit evolueert bv. in DSM V hele discussie over wanneer iets pathologische rouw is 

- Herkenning/erkenning psychische stoornissen 
- Stiefmoederlijk behandeld binnen diathesis-stress modellen 
- Sociale <<drivers>> van psychopathologie (onderbelicht gebleven): 

o Ongelijkheid & discriminatie 
o Armoede & stress 
o Maatschappelijke tendensen (bv. focus op welzijn) 

Ruminatie = depressieve vorm van piekeren (letterlijk: herkauwen) 

Experiment: blootstelling van 3 groepen studenten aan anagrammen die ze moeten oplossen, 2 groepen 
krijgen onmogelijke anagrammen = stressvolle situatie 

ð 2 groepen worden opgedeeld in 2 condities: ene conditie wordt 
ontvangen in ruimte bij proefleider waar er boeken met positieve 
quotes staan bv. Het ligt bij jezelf, mentaal welzijn is belangrijk, … = 
happy room andere conditie wordt ontvangen in een normale 
ruimte 

ð Studenten in eerste conditie deden veel meer aan ruminatie 

Conclusie: als men zegt het is superbelangrijk om gelukkig te zijn, ligt hier de 
focus op en gaat men zichzelf afvragen of men wel gelukkig is 
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NIEUWE PARADIGMA’S 

Power Threat Meaning Framework (BPS, 2018): 

Key message: “You are experiencing a normal reaction to abnormal circumstances. Anyone else who had been 
through the same events might well have ended up reacting in the same way. However, these survival 
strategies may no longer be needed or useful. With the right kind of support, you may be able to leave them 
behind.”  

Medicalisation asks ‘What is wrong with you?  

Replacement with 4 different questions  

- ‘What has happened to you?’ (How has Power operated in your life?)  
- ‘How did it affect you?’ (What kind of Threats does this pose?)  
- ‘What sense did you make of it?’ (What is the Meaning of these situations and experiences to you?)  
- ‘What did you have to do to survive?’ (What kinds of Threat Response are you using?) 

Recent voorbeeld: Betekenis verleent aan ziekte vanuit individu heeft een grote impact op de persoon bv. Ik 
ben hopeloos … 

Power Threat Meaning Framework (BPS): 

1. The operation of POWER (biological/embodied; coercive; legal; economic/material; ideological, both 
proximal and distal; social/cultural; and interpersonal, with impacts that are moderated by our 
available resources). This includes possible re- traumatisation by mental health services themselves.  

2. The kinds of THREAT that the negative operation of power may pose to the individual, the group, and 
the community, with reference to emotional distress, and the ways in which this is mediated by our 
biology.  

3. The central role of MEANING (as produced within social and cultural discourses and primed by evolved 
and acquired bodily responses) in shaping the operation, experience and expression of power, threat, 
and our responses to threat.  

4. In response to all the above, the learned and evolved THREAT RESPONSES that an individual (or family, 
group, or community) may need to draw upon to ensure emotional, physical, relational, and social 
survival. These range from largely automatic biological reactions to linguistically based or consciously 
selected responses such as holding suspicious thoughts, self-blame, shame, rage, self-harm and 
controlling our eating. The latter are likely to appear later in developmental terms, to be more open to 
shaping by local meanings, and hence to be more culture specific. 
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EVIDENCE-BASED PRACTICE 

Basismodel 

Evidence-based practice (EBP) model: 

- Vraagt van de clinicus om continu de vraag v/d cliënt te relateren aan de 
huidige stand van onderzoek op een klinisch verantwoorde wijze  

- Benadrukt de relevante v/h informeren van patiënten gebaseerd op de 
beste beschikbare onderzoeksevidentie over geëigende opties voor 
diagnostiek, preventie of interventiemogelijkheden 

- Model van levenslang leren 
 

ARTIKEL I: MCFALL 

Kritiek op EBP-perspectief in klinische psychologie 

- Groepsdata kan niet toegepast worden op een individu 
- Problemen van cliënten zijn nog niet altijd onderzocht en we kunnen niet wachten tot er onderzoek is 
- Elk individu is een unieke constellatie van ervaringen, cultuur en sociale context dus niet te begrijpen 

door algemene psychologische wetmatigheden  
- Klinische ervaring en intuïtie zijn relevanter dan wetenschap 

Dilemma: intuïtie/ervaring of wetenschap? 

Gedachtenexperiment 1: Voorspelde intuïtie dat … 

Stel je bent klinisch psycholoog en op een dag is er een treinramp en ze bellen jou voor psychologische 
ondersteuning. Je hebt een hele dag gewerkt, je bent supermoe en iedereen bedankt je voor jouw hulp. Uw 
gevoel zegt dus dat je het juiste hebt gedaan. Maar uw gevoel is niet gelijklopend met de data.  

Twee groepen: één met interventie en één zonder. Het maakt geen verschil bij mensen die baseline geen 
klachten hebben. Het maakt wel uit bij mensen die baseline veel klachten hebben. Na vier maanden is de 
hoeveelheid klachten veel groter wanneer er een interventie is geweest en dit blijft behouden na 3 jaar. O.b.v. 
uw intuïtie had je totaal geen idee van dit probleem. Kanttekening: niet alle vormen van debriefing zijn slecht. 

ð Bij meer mensen schade berokkend door interventie dan mensen die geholpen zijn door interventie, 
mensen zelf beseffen dit niet en zijn de klinisch psychologen dankbaar. 

Feedback in klinische psychologie: Hoe valide is feedback? 

- Sociale wenselijk 
ð Mensen zijn dankbaar en blij omdat dit verwacht wordt, maar in werkelijkheid is er vaak niets 

veranderd 
- Vergelijkingsmateriaal (cliënt en hulpverlener) 

ð Zowel cliënt als hulpverlener weet niet wat de uiteindelijke doelstellingen zijn door het 
ontbreken van inferentiemateriaal ó het kopen van een tafel: vergelijken van meerdere 
tafels; moeilijk te beoordelen 

- Korte vs. lange termijneffecten 
- Klinisch aanvoelen en intuïtie is niet altijd even betrouwbaar, maar komt soms wel van pas => moet 

samengaan met EBP 
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Gedachtenexperiment 2: 

Je hebt een ernstig auto-ongeluk. Je benen zijn gekwetst en de arts opereert. Helaas, door een complicatie 
verlies je het gevoel in een van je benen waardoor je de rest van je leven met krukken moet lopen. 

Bij een second opinion een jaar later hoor je dat de arts een verouderde techniek gebruikte. Er bestaat reeds 
enkele jaren een veiliger alternatief.  

Redenen waarom oude techniek gebruikt:  

1. Druk geen tijd om wetenschappelijke artikelen te lezen  
2. De artikelen zijn zo moeilijk  
3. Mijn collega’s doen dat ook niet  
4. Ik voel me beter bij die oude procedure  
5. Iedereen is uniek  

→ is het dan wel acceptabel binnen de klinische psychologie? 

Aandachtspunten bij EBP 

Te veel focus op enkel de kant van de wetenschap 

- Uitkomsten zijn vaak individu-specifiek 
- Consensus over doelen is essentieel in KP 
- Te veel focus op behandelpakketten terwijl dit niet de belangrijkste variabele is (Wampold) 

EBP en de klinische praktijk 

Belangrijke transitie-periode: 

- Meerdere goede databases voorhanden 
ð Als klinisch psycholoog makkelijker mogelijk om evidence-based te werken 

- Gedifferentieerde kennis voorhanden 
- Meer handigheid en vertrouwdheid met ‘Just in time knowledge’ 
- Verhoogde interesse in disseminatie 
- Open acces tijdschriften 

ð Moeilijk inschatten wat er correct en wetenschappelijk valide is en wat niet 
ð Veel wetenschappelijke uitgevers vroegen veel geld voor abonnementen, nu voor iedereen 

beschikbaar 

Bijvoorbeeld: 

- Klinische tijdschriften 
- Specifieke review tijdschriften 

 
ð Richtlijnen voor behandelingen, gemakkelijk te consulteren 

Discussie: 

Evidence-based practice komt vanuit de medische visie en wordt ook sterk bekritiseerd … 

1. Huidige invulling van evidence-based practice: Medisch => Niveau van behandelpakketten 
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- Focus op individuele patiënt; diagnose nodig om snel in de literatuur naar de meest 
aangewezen behandeling te kijken 

- Duur onderzoek om aan te tonen dat een behandeling effectief is  
- Effectiviteitonderzoek aangewezen bij behandelingen die een kortere duur hebben (ook al 

intensief en duur); behandelingen met jarenlange duur zijn moeilijk om in een format te 
gooien v/e algemene effectiviteitstudie 

- Conclusie: EVB is intensief en duur, hierdoor zijn verschillende scholen niet mee in EBP 
gestapt, waardoor bepaalde therapiescholen veel meer gerepresenteerd zijn in de EBP dan 
andere 

2. Minder aandacht voor klinische relevante variabelen 
- Cliënt- en therapeutkenmerken zijn een stukje ruis 
- Geen interesse in individuele respons, maar in uitspraken op groepsniveau 

3. Evidence-based vs. Science-based 
- EV verwaterd tot iets commercieels bv. reclame Activia (= evidence-based) 

ð Betekent niet altijd dat het een behandeling is die ondersteund wordt door 
wetenschappelijke studies 

- Opgelet met deze term, vaak gebruikt men deze te snel 
- Belangrijk om terug te grijpen naar de wetenschap die erachter zit 
- EB zou volgens sommige auteurs beter vervangen worden door SB 

4. Discussie over de brede toepassing van EBP door overheid, mutualiteiten: 
- Heel veel verschillende kijkwijzen naar klinische problemen, het predicaat van EB is 

vergelijkbaar met “the one that rules them all” 
- Wnr een bepaalde behandeling veel effectiever is dan een andere, dan is dat waar cliënten 

recht op hebben en wat eventueel terug betaald kan worden 
- Kosteneffectiviteit: kiezen voor de kortste behandeling indien er meerdere zijn 
- Laatste jaren ook veel discussie over de 1e lijnpsycholoog: kortdurende behandeling op 

verwijzing v/d huisarts terugbetaald → Kan er niet meer budget vrij gemaakt worden? 
- Conclusie: Er wordt veel druk uitgeoefend op het debat, dit botst heel erg met het 

multiperspectivisme (mensen krijgen weinig inspraak in het kiezen van een behandeling) 

Onderzoeksartikel: “A new therapy for each patient: evidence-based relationships and responsiveness.” 

- EB ideeën over wat werkt binnen therapeutische relaties 
- Hierdoor betere minder medisch ingevulde visie over EB werken  

Essay: “Why most published research findings are false” 

- Opgelet voor naïeve visie van “er is een wetenschappelijke studie naar, dus dat is bewezen”  
- Tekort aan proefpersonen + weinig replicatie 
- Conclusie: Veel studies waarop we ons baseren zijn mogelijk incorrect  

Onderzoeksartikel: “Estimating the reproducibility of psychological science “ 

- Repliceerbeweging 
- Binnen klinische psychologie weinig data beschikbaar 
- Een nog steeds lopende discussie 
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2.3.3 SAMENVATTING 

- Historiek van klinische psychologie toont de invloed van sterk verschillende denkkaders 
-  Sterk verschillende visies over wat de verhouding is tot psychopathologie en de rol van klinische 

psychologie 
- Langs verschillende filosofische kaders en invloeden ontstaat een grote variëteit in praxis 
- Onderscheid naar benadering: Hermeneutisch interpretatief <-> Empirisch onderzoekend 

2.4 WETENSCHAPPELIJKE AANPAK – WETENSCHAPPELIJKE KENNIS 

2.4.1 DENKEN OVER ONDERZOEK 

Multiperspectivisme is uitermate belangrijk 

Bv. sudoku => wat je nodig hebt zijn verschillende invalshoeken 

Ieder type onderzoek stelt specifieke vragen: 

- Voorkomen van stoornissen 
- Etiologie 
- Instanthouding 
- Behandeling 
- Preventie 

Continue feedbackloop tussen verschillende soorten vragen. Ieder type onderzoek kan bijdragen tot 
antwoorden (ook tot antwoorden op andere onderzoeksgebieden) 

2.4.2 KLINISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK (ONDERZOEKSDESIGN) 

Doelstellingen: 

- Beschrijving 
o Thick description (= brede, rijke beschrijving) 
o Nu nieuwe methode (bv. via dagboekonderzoek) om specifieker te kunnen gaan naar een 

beschrijving van psychopathologie 
- Predictie (risicofactoren) 

o Belangrijke vraag naar preventie of monotering bv. kinderen van ouders met een depressie 
groter risico als ze school niet afmaken, hier kan je op inspelen 

- (Experimentele) Manipulatie 
o Zuivere manipulatie van één variabele en de observatie van het effect ervan op andere 

variabelen 

“There is nothing so practical as a good theory” => Inzicht in mechanismen van psychopathologie 

 

Illustratie van empirisch onderzoek a.d.h.v. depressie en rumminatie 
ð Depressie als complexe puzzel (zie slides) 
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Stappen in onderzoek: 

1. Beschrijving  Definiëren en categoriseren van gebeurtenissen van 
gebeurtenissen en relaties 

2. Voorspellen Wat zal er gebeuren onder specifieke condities? 
3. Manipulatie Manipulatie van vastgestelde relaties 
4. Begrijpen Inzicht in de causale factoren 

Kern dimensies van onderzoek: 

- Individu – populatie  
- Beschrijvend – manipulatie 
- Kwalitatief – kwantitatief 
- Exploratief – hypothesetoetsend 

2.4.3 BESCHRIJVEND ONDERZOEK (ONDERZOEKSDESIGN) 

Binnen de klinische psychologie heel erg belangrijk om heel scherpe hypotheses te kunnen gaan stellen. 
Beschrijvend onderzoek leert ons heel vaak welke fenomenen van belang zijn voor patiënten en hoe bepaalde 
processen verlopen. 

Typen onderzoek: 

- Case study 
- Observationele studies 
- Experience sampling 
- Interview en focus groep 

1. CASE STUDY 

Diepe, rijke reschrijving van een client waarbij de clinicus gedetailleerde informatie verzamelt over een individu 
met symptoombeschrijving, familieachtergrond, historische context, …  

bv. Sigmund Freud: Anna O. (aka Berta Pappenheim) 

- Omdat CS op 1 persoon is genereerd dit een rijke beschrijving naar ervaringen en percepties (kan 
kwalitatief zijn of kwantitatief: single case experiment) 

- Kan waardevol zijn bij het genereren van hypotheses die gebaseerd zijn op klinische ervaringen 
- Kan BEPERKT gebruikt worden om hypotheses te ondersteunen of te weerleggen. Waarom? 

ð Klinische interventies starten meestal met een case study en breiden dan pas uit naar de 
populatie 

- Single case designs: ABA/ABAB/ … 

2. OBSERVATIONELE STUDIES 

Belangrijke bron naan informatie over de wijze waarop problemen zich manifesteren bv. ambulatore 
monitoring bij paniek 
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3. EXPERIENCE SAMPLING 

Moderne technologie zorgt voor uitgebreide mogelijkheden tot beschrijving. Mogelijkheid zelfreflectie van 
emoties, cognitie, gedachten, … via smartphone 

Data verzameling via: 

- Elektronische dagboeken 
- GSM’s/computerlogs 
- In combinatie met psychofysiologische maten 

Voorbeeld ESM-studie (Koster et al.): Gevoel en gedachte 

- Vergelijking tussen 2 groepen: Groep met depressieve klachten die zijn opgeklaard (groter risico voor 
herval) en groep mensen zonder voorgeschiedenis que depressieve klachten 

- Observeren van stemming en ruminatie 
- Conclusie: ruminatie = belangrijke risico factor om opnieuw depressieve klachten te ontwikkelen 

 
- Figuur 1: 

o Ruminatie as: hogere score staat voor minder ruminatie 
o Stemming as: 1 -> positieve stemming; 10 -> negatieve 

stemming  
o Legende: 

§ Blauw: participant is heel stabiel in de positieve 
stemming met weinig ruminatie 

§ Rood: participant kent veel fluctuatie en veel 
onvoorspelbaarheid 

ð Entropie = de mate van onvoorspelbaarheid van een systeem; hoe hoger 
onvoorspelbaarheid, hoe hoger entropie 

- Figuur 2: Regressieanalyse (waarden niet kennen) 
o Welke patronen gemeten in de eerste weken nadat 

participanten zijn opgeklaard zijn voorspellend voor 
depressieve klachten 6 maanden later? 

o Adhv BDI-II (big depression indicatory) 
o Conclusie: Entropie beek een goede predictor voor 

depressieve klachten specifiek in die groep die voorheen 
depressief was. Waarbij we ook hebben gekeken naar 
gemiddelde ruminatie en gemiddelde negatieve affect, en 
entropie het beter deed dan die beide.  

ð Niet wat we hadden verwacht => nieuwe 
hypotheses 
Bv. Persoon in het blauw: ook al is deze persoon in een positieve stemming, wordt er 
nog steeds aan ruminatie gedaan => stemming wordt hierna beïnvloedt 
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4. INTERVIEW EN FOCUS GROEPEN 

Binnen klinische context is de beleving van cliënten of hulpverleners vaak essentieel 

- Grote hoeveelheid interviewmethoden beschikbaar (meer en minder gestructureerd) 
- Variëteit aan Kwalitatieve methoden om data te bekijken 

o Thematische analyse 
o Tekstanalyse 
o … 
ð Zie kwalitatieve data-analyse 

2.4.4 CORRELATIONEEL ONDERZOEK (ONDERZOEKSDESIGN) 

Hangen variabele X en variabele Y samen? 

Bv. Is er een relatie tussen depressie en inkomen?  

 

 

 

 

 

Hangen 2 variabelen samen… 

- Voordeel: Nuttig en gemakkelijk beginpunt voor onderzoek => veel nieuwe hypotheses  
- Nadeel: Laat geen uitspraken toe over de (causale)rol van factoren 

3 soorten correlationeel onderzoek: 

1. Cross sectioneel (meest gebruikt) 
2. Prospectief 
3. Longitudinaal 

1. CROSS SECTIONEEL 

Observatie van de samenhang tussen variabelen op één moment in de tijd => zegt niets over causaliteit 

- Eenvoudig: Is er een associatie tussen werkeloosheid en depressie? 
- Complex: Op welke manier is facebook gelinkt aan depressie? (Faelens et al.) 

Uitgewerkt voorbeeld: Associatie facebook en welzijn => mogelijke tussenliggende associaties  
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Methodiek:  

- Vragenlijsten naar zelfbeeld, sociale vergelijking, contingente 
zelfwaarde (= in hoeverre zelfwaarde afhankelijk is van negatieve 
en positieve ervaringen), aspecten die te maken hebben met 
piekeren, angst, stress en depressie 

- Netwerkanalyse (zie figuur): Wat zijn de unieke associaties tussen 
verschillende constructies die gemeten zijn? (= partiële 
correlaties) 

ð Hoe dikker de lijn, hoe sterker de correlatie 
ð Blauwe lijnen = positieve correlaties; rode lijnen = 

negatieve correlaties 
ð Ringen rond cirkels: hoeveelheid verklaarde variantie van de variabele opgenomen in het 

netwerk 

2. LONGITUDIENAAL 

Longitudinale (prospectieve) studies: Observatie van de samenhang van variabelen op verschillende momenten 
in de tijd, over een langere termijn 

- Waarom zijn longitudinale studies van cruciaal belang? 
ð Er zijn bv. heel veel variabelen waarvan we weten dat ze niet direct psychopathologie 

veroorzaken, maar het risico over lange termijn groter wordt. 
- Complexe interacties tussen variabelen 
- Etiologische variabelen zijn mogelijks al vroeg aanwezig 

3. PROSPECTIEF 

Onderzoek waarin men onderzoekt of een variabele gemeten op tijdstip 1 voorspellend is voor een andere 
variabele op tijdstip 2 => Idee causale relaties, MAAR er kan altijd een 3e variabele in het spel zijn 

Voorbeeld prospectief onderzoek: 

- Eenvoudig: Leidt werkeloosheid tot depressie? 
- Complex: ‘Cognitive Vulnerability to Depression Can Be Contagious’ 

o In welke mate zijn negatieve denkstijlen besmettelijk voor de mensen in je omgeving? 
o Methodiek: Random toewijzingssysteem in Amerika als studenten op kamers gaan. 

Observatie van het piekeren vanaf moment één dat studenten samen tot 6 maanden later. 
o Conclusie: Significante correlatie tussen hoeveelheid piekeren van roommate 1 en roommate 

2; Piekeren onder invloed van kamergenoot en stress voorspelt depressieve klachten 6 
maanden later 
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Prospectieve studies laten dus al vrij gesofisticeerd toe om te gaan kijken naar achterliggende mechanismen. 
We blijven wel nood hebben aan experimentele manipulaties, omdat we dan pas uitspraken kunnen doen over 
causaliteit. 

2.4.5 EXPERIMENTEEL ONDERZOEK (ONDERZOEKSBENADERING) 

Experimenteel design: manipulatie van onafhankelijke variabele en het effect hiervan op de afhankelijke 
variabele (symptoom) 

Quasi-experimenteel design = experimentele designs maar zonder random toewijzing van proefpersonen 

ONDERZOEK KROSS ET AL.: IS RUMINATIE ALTIJD NEGATIEF? 

ð Nagaan of perspectiefname een bepalende factor is 
o Self-immersed perspective: herbeleef het moment in je 

eigen perspectief 
o Self-distanced perspective: herbeleef het moment als een 

buitenstaander 

Verloop: Men vroeg aan depressieve mensen om na te denken over een 
nare herinnering a.d.h.v. de twee perspectieven. Hierbij moesten de 
participanten de hoeveelheid negatieve gevoelend aan geven. 

Conclusie: Self-immersed perspective -> Veel negatief affect; Self-distanced 
perspective -> reductie in negatief affect.  

EXPERIMENTELE MANIPULATIE 

Voordelen: 

- Causale relaties (maar complexe discussie) 
ð Staan toe om na te denken over mogelijkheden voor interventie 

- … 

Nadelen: 

- Afhankelijk van de hoeveelheid experimentele controle (manipulatie van 1 OV!!)  
bv. we onderzoeken experimenteel het effect van op café gaan op longkanker 
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ð Groep studenten hele studententijd op café en groep studenten nooit op café; na 10 jaar 
ratio van longkanker gaan bekijken 

ð Idee dat we een causale relatie hebben vastgelegd, maar er zijn zoveel meer variabelen 
- Meer experimentele controle => Reductionisme 
- Ethische aspecten bv. effect van onveilige hechting (je kan deze groep niet zomaar gaan creëren) 
- Klinische analoge populatie 

o Ondanks experimentele manipulatie geen garantie dat het gaat werken bij de hele klinische 
populatie 

o Vaak klinisch analoge populatie = mensen die dezelfde klachten hebben als de klinische 
populatie, maar die geen klinische vraag hebben; populatie die voldoende generaliseerbaar is 

- … 

Experimentele manipulatie = Therapie-effect studies1?  

ð Deels: 
o Hoeveelheid experimentele controle is kleiner 
o Therapie bevat veel ingrediënten 
o Factoren betrokken bij de verbetering zijn niet noodzakelijk betrokken bij de etiologie bv. 

tijdfactoren 

THERAPEUTISCHE UITDAGINGEN: NOOD AAN INTERVENTIES 

Cognitieve controle training (CCT) als interventie bij ruminatie 

- Cognitieve controle is voorspellend voor meer ruminatie en depressieve klachten 
- Als je een stevige depressie hebt, is de cognitieve controle vaak verstoord bv. concentratieproblemen, 

niet weten wat je kwam doen in de supermarkt, … 
- Vroeger werd depressie gezien als een correlaat van een verhoogde negatieve stemming 

ð Nu: Depressie zorgt voor weinig cognitieve controle, is meer risico op piekeren en zich minder 
kunnen concentreren waardoor bv. therapie minder goed binnenkomt 

- Weinig cognitieve controle is vaak ook het moment waarop men uitvalt op het werk, weinig sociaal 
contact en veel terugtrek gedrag vertoont 

Onderzoek naar verschillende trainingstaken …  

bv. n-back, working memory span, neuroracer/interferentie, … 

ð N-back taak 
o Taak waarbij je dingen moet herinneren die een aantal aanbiedingen eerder zijn 

voorgekomen 
o 1-back: één aanbieding terug herinneren 
o 2-back: twee aanbiedingen terug herinneren  

 

 

1 Manipulaties die erg lijken op experimentele manipulaties: controlegroep vergelijken met de behandelgroep 
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Adaptive Paced Auditory Serial Addition Task (APASAT) als CCT voor depressie  

- Je hoort een hele keten aan cijfers, met telkens aan paar seconden tussen  
- Je moet altijd de 2 laatst gehoorde cijfers optellen = interferentie onderdrukken 
- Als je 4 keer een correct antwoord geeft, gaat het een beetje sneller, als je een fout antwoord geeft, 

dan gaat het wat trager => bijhouden wat de hoogst behaalde snelheid  
- Adaptieve interstimulus interval (ISI)  
- Tempo bij aanvang: 3000 ms ISI  
-  -/+ 100 ms/4 (in)correcte responsen  
- Hoe? 

o 1 sessie = +/- 15 à 20 minuten  
o Verschillende sessies over periode o o.a. updating, inhibitie 

- Frustrerende taakcontext 
- Conclusie: Mensen gaan meestal gemiddeld naar een seconden waarop ze dit kunnen doen. Bij 

training gaan zowel gezonde studenten als voorheen depressieve mensen het goed kunnen, niet zo 
dat voorheen depressieve mensen het slechter doen, wel leeftijdseffecten 

 

 

 

 

 

 

 

Waar in het depressieve proces?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Waar is het zinnig?  
ð Onderzoek preventie: testen op populaties die een verhoogd risico hebben (niet de gehele 

populatie)  
• Voorbeeld: tijdens wachttijden aanbieden =>  verbale therapie zal beter aanslaan  
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At risk populatie: 

- Verhoogde score op ruminatie 
o Methode: 

§ 53 studenten die vaak rumineren  
§ 10 CCT sessies vs. actieve controle conditie (andere training, zonder 

werkgeheugencomponent) 
§ Effecten onmiddellijk na 2 weken training + 1 maand follow-up? 

o Resultaten: 
§ Toename in werkgeheugen functioneren -> afname in ruminatie 
§ Minder gevoelig aan stressinductieprocedure in lab 
§ 1 maand later tijdens examens: minder ruminatie! 

- Voorheen depressieve patiënten (preventie interventie) 
o Methode: 

§ 68 voorheen depressieve patiënten/in remissie; double blind RCT 
§ 10 sessies CCT vs. Acieve controle groep 
§ Na training & 3 maand follow-up: Depressieve klachten? Ruminatie? Functioneren? 

o Resulataten: 
§ Op elk tijdstip :  ¯  depressieve klachten,   ¯  ruminatie 
§ 3 maand later:    veerkreacht,  ¯  residuele klachten 
§ Completers only:  ¯  hinder in dagelijkse leven,  ¯  cognitieve klachten 

o Legende: 
§ X-as: baseline, post-training (2wekennadetraining), follow-up (3 maanden na de 

training) 
§ Donkergrijs: cognitievecontroletraining 
§ Lichtgrijs: placebotraining  

 
Grafiek 1: y-as gemiddelde niveau van 
meest negatieve kant van rumineren 
(mean brooding), baseline zelfde 
niveaus en gaat omlaag bij cognitieve 
controle training en blijft behouden bij 
follow-up  
 
Grafiek 2: depressieve klachten, zelfde 
patroon als 1 
 
Grafiek 3: maladaptieve emotieregulatie 
strategieën, zelfde patroon 1&2  
 
Grafiek 4: weerbaarheid, effecten 
omgekeerd = hoe hoger de score, hoe 
hoger de weerbaarheid + cognitieve 
controle training meer weerbaar  
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Vervolg? 

- Kwalitatief onderzoek (Vervaeke et al.) 
o Voorheen depressieve personen  
o Beleving en ervaringen tijdens de interventie 
o Suggesties voor verbetering en toepassing 
o Aangepast online platform 
o Hoog en laag gamificeerde versie 
o Meer feedback en betrokkenheid 

 
- Mogelijkheden? 

o Experimenteel uitgedacht onderzoek dichtbij causale mechanisme -> Nadenken over 
toevoeging aan bestaan de behandelingen  -> Theoretisch en klinisch interessant 

ð Voorbeeld van lab onderzoek naar klinische praktijk: Omgekeerde beweging wordt 
ook gemaakt, zoals bij EMDR therapie: trauma specifieke behandeling waarbij 
mensen moeten kijken naar oogbewegingen terwijl ze hun trauma bovenhalen. Qua 
effecten heel zinnige behandeling, maar op theoretisch niveau begrijpen we amper 
hoe het werkt.  

o Online therapiesessies -> laagdrempelig, goedkoop, groot bereik, … 

 

Weinig studies worden direct gerepliceerd. Soms te weinig statistische power. P-hacking: je gaat zoeken naar 
significant resultaat tot dat je zomaar iets vindt, ook al was dit niet de oorspronkelijke hypthese. Hacking: de 
hypothese aanpassen aan de resultaten. Publicatie bias: veel positieve resultaten en maar weinig negatieve 
resultaten zien het licht. Er is weinig data sharing, waardoor het moelijk is om te repliceren.  
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BESLUIT 

- Kwaliteitsvereisten 
o Preregistratie (Clinial trials.gov) 

§ Voor elke interventie moet men van te voren registreren welke trail men gaat doen, 
welke methode men gaat gebruiken en wat de hypotheses zijn 

§ Essentieel voor publication bias: niet enkel mooie resultaten pobliveren 
o Replicatie 
o Meta-analyse 
o Meer samenwerking! 

- Huidige uitdagingen:  
o Vragen ivm progressie 
o Conceptuele vragen  

§ Wat zijn psychische stoornissen? 
§ Optimale onderzoeksstrategie 
§ Verhouding theorie-empirisch onderzoek 

ARTIKEL II: FRIED 

THEORIE FRIED 

Vanuit de hypothese-deductieve methode … 

- Veel aandacht voor testing 
- Weinig voor het opbouwen van sterke theorieën: 

o Theorie is vaak afwezig 
o Theorie is latent aanwezig 
o Er zijn veel ‘zwakke’ theorieën 

  



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 30 van 141 

 

HOOFDSTUK 2A:  UITKOMST- EN PROCESONDERZOEK 

DENKEN OVER EVIDENCE-BASED PRACTICE 

2.1 INTRODUCTIE 

Waar ligt de grens tussen een gewone menselijke ervaring en waar de klinische psychopathologie begint? Heel 
veel mensen geven aan dat het niet altijd even goed gaat. Ook in de media niet altijd een rooskleurig beeld. 
Heel veel verschillende behandelingen worden naar voor geschoven, dan is er de vraag of deze behandelingen 
werken? Dit zijn complexe vragen en d.m.v. deze lessen gaan we daar een antwoord op proberen te 
formuleren.  

Mediaberichten die dit illustreren: dia’s  

Onderzoek van wat? à psychotherapie, klinische psychologische interventies 
= een type behandeling om een verandering in de klachten/functioneren van mensen te weeg brengen  

Klinische psychologie en psychotherapie: jonge discipline 

ð Cf. individualisering maatschappij: vroeger bij priester gaan spreken of steun zoeken bij familie, nu 
naar een psycholoogdoor de toegenomen individualisering  

Vragen van bij het begin: 

- Werkt het? à Uitkomsten  
- Hoe werkt het? à Proces 

Centrale vraag: Wat kan een op evidentie gebaseerde praktijk betekenen? 	

- Evidence-Based Practive (EBP) = concept 
- Verschillende invullingen mogelijk (vooral in de medische wereld) 
- Bron van debat  

Hoe verschillende elementen combineren? 

- EBP = concept dat verschillende invullingen kent, hoe integreer je dit? 
- Belang onderliggend assumpties (metamodellen) en invulling kernvragen 

2.2 DE GESCHIEDENIS VAN ONDERZOEK NAAR UITKOMSTEN EN PROCESSEN: EEN 
MULTIDIMENSIONAAL VERHAAL 

2.2.1 HISTORISCH EN SOCIO-CULTUREEL PERSPECTIEF 

Waaarom is het zinvol om de geschiedenis van onderzoek van naderbij te bekijken? 

- Rode draad: verschuivende invullingen doorheen de tijd 
- Context voor actuele debatten 
- Oorzaak verschuivingen: 

o Interne problemen? 
ð Opkomst nieuwe ideeën en technieken in onderzoeksgemeenschap 
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o Externe factoren? 
ð Sociale, culturele en economische druk 

I. ‘VROEGE’ GESCHIEDENIS: KLINISCHE GEVALSTUDIES VOOR KENNISOPBOUW 

Context: 

- Eind Eind 19e – begin 20e eeuw: psychotherapie als nieuwe discipline  
- Tijdens Renaissance: perspectief schilderkunst veranderd, tegelijk ontstaan psychotherapie  
- Informeel gepraktiseerd doorheen de eeuwen  
- Voorheen in het westen: morele, neurologische... aanpak van mentale stoornissen  
- Rol secularisatie, individualisatie  
- Freud’s psychoanalyse als eerste specifieke psychotherapieschool 

Methode: klinische gevalstudie 

- Traditie medische wetenschap 19e eeuw: nauwkeurige observatie individuele patiënten als bron van 
vooruitgang 

- Gedetailleerde klinische observatie individuele patiënten als bron van vooruitgang 
- Narratief karakter 
- Op basis van interpretaties clinicus 

Sterktes Kritieken 
- Rol in innovatie - Subjectief 
- Rijke, gedetailleerde beschrijving - Geen systematisatie 
- Uitkomst in de context van proces - Geen controle mogelijk 
- Klinische herkenbaar - Generalisatieprobleem 

En verder… 

- Eerste pogingen om uotkome in kaart te brengen door follow-up informatie te verzamelen van 
patiënten 

- Uitdaging: “Hoe kunnen we verandering meten?” 
- Eysenck (1952): 

o Ophefmakend artikel over effectiviteit psychotherapie 
o Conclusie: remissie even hoog door spontaan herstel 
o Veel kritiek op artikel (cf. Strupp; basis voor debat medisch vs. contextueel model) 
o Gevolgen: 

§ Onderzoek naar effectiviteit is problematisch (ad hoc vergelijkingen) 
§ Aanleiding tot meer rigoureus onderzoek naar effectiviteit 

 

II. ONTWIKKELING VAN SYSTEMATISCH PSYCHOTHERAPIE-ONDERZOEK 

Context: 

- WOII: stijgende nood aan psychologische behandeling veteranen 
- Ontstaan cliëntgerichte therapie (humanistisch) in jaren ’40: Carl Rogers 
- Meer middelen voor psychologische behandeling; open uiversitaire context 

Methode: 
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Carl Rogers als grondlegger verschillende grote vormen van therapieonderzoek: 

- Ontwikkelen meetinstrumenten voor therapeutische factoren, verandering... 
- Eerste audio-opnames van therapiesessies 
- Pre- & postmetingen  
- Eerste gecontroleerde studie van therapie-uitkomsten 

Inhoud:  

- Rogers: nadruk op warmte, empathie en echtheid als verklarende factoren voor verandering (≈> 
common factors) 

- Transtheoretisch perspectief op werkzame factoren 
- Geen focus op specifieke diagnoses 
- Focus op interactie tussen proces en outcome 
- Focus op therapeutische relatie 

ð Sluit aan bij contextueel model 
- Belangrijke figuren:  

o Carl Rogers (Chicago University) 
o Hans Strupp (Vanderbilt University) 
o Jerome D. Frank (John Hopkins University) 

- “The facts are always friendly” 

III. DE ‘THERAPIE-OORLOGEN’ 

Context: 

- Ontwikkeling van meetinstrumenten in voorgaande periode 
- Economische druk en vraag naar efficiënte en betaalbare behandelingen 
- Jaren ‘60: Randomized Controlled Trials (RCT’s) werden common practice in medisch 

effectiviteitsonderzoek 
- Jaren ‘70: ontstaan nieuwe therapievormen (CGT) -> meer geschikt om op systematische manier te 

onderzoeken 

Methode: 

Centrale vraag: Is therapie effectief? 

ð Werkt therapie beter dan geen therapie (bij een bepaald probleem)? 
ð Werkt een bepaalde therapie beter dan een andere (bij een bepaald probleem)? 

Sterke invloed ‘marktdenken’, opkomst ‘managed care’ à sterk competitief karakter 

- Evolutie: focus op aantonen relatieve effectiviteit, specifieke factoren 
- Jaren ’90: Evidence Based Practice = Empirically Supported Treatments (EST): 

 
“If clinical psychology is to survive in this heyday of biological psychiatry, APA must act to 
emphasize the strength  
of what it has to offer – a variety of psychotherapies of proven efficacy (APA task force, 1995)” 
 
ð Criteria // aan criteria voor medicijnen (Food and Drug Administration, FDA) 
ð Specifieke behandelingen (manuals) voor specifieke problemen (cf. medisch model) 
ð  Lijst behandelingen waarvoor empirische evidentie bestaat (RCT’s) 
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IV. TERUG NAAR DE BASIS: DE ZOEKTOCHT NAAR PRAKTIJKGEBASEERDE EVIDENTIE 

Context: 

Kritiek op benadering ‘therapie-oorlogen’ en beperkte vraagstelling 

- Methodologische problmenen 
- Niet verwachte resultaat: geen betere hulpverlening 
- Therapeutische situatie blijft black box 

Methode/inhoud: 

- Verschuiving naar methodologisch pluralistische benadering 
o Naast elkaar bestaan van verschillende onderzoeksmethoden 
o Bijdragen van verschillende methoden aan kennisopbouw waarderen 
o Impliceert ook epistemologisch pluralisme 

- Practice-based evidence als aanvullend model op evidence-based practice 
o Klinische praktijk in het veld onderzoeken: Wat werkt? Hoe Werkt het? 
o Bottom-up 
o EBP en PBE: geen absolute tegenpolen, wel verschillend vertrekpunt 

CONCLUSIE HISTORISCH OVERZICHT 

- Geen strickt te scheiden periodes àIdeeën uit verschillende periodes blijven invloed hebben 
- Wetenschappelijke evoluties niet (louter) gevolg van accumulatie van kennis 

ð Geen lineairegang van kennis, oude teksten zijn niet minder waar 
ð Hoe recenter, hoe beter ¹ waar 

- Maatschappelijke factoren vormen wetenschap en wetenschap vormt maatschappij 
ð Wetenschap als observatie van de realiteit versus wetenschap als realiteitsvormend 

- “The questions you ask shape the answers you get” 
ð Wetenchap en kliniek bv. De Gloria films: three approaches to psychotherapy 

 

2.3 UITKOMSTONDERZOEK: EFFECTIVITEIT NADER BEKEKEN 

2.3.1 VRAAG NAAR UITKOMSTEN 

A. SITUERING 

- Verschillende onderzoeksbenaderinge, elk met eigen sterktes en beperkingen 
- Doel: werkzaamnheid nagaan, verantwoording afleggen en verbeteren hulpverlening 
- Absolute effectiviteit: Werkt therapie beter dan geen therapie? 
- Relatieve effectiviteit: Werkt een bepaalde therapie beter dan een andere? 
- Verschillende voorspellingen over werkzaamheid therapie obv medisch vs. contextueel model 
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B. PREDICTIES & CONTEXTUEEL MODEL 

 

Medisch model: klemtoon op specifieke mechanismen die inwerken op specifieke symptomen of diagnose, 
eerder vanuit een (post)-positivistisch paradigma 

ð Specific factors: bijvoorbeeld bij cognitieve gedragstherapie één element er uit halen of aan 
toevoegen om de werkzaamheid er van te onderzoeken 

Contextueel model: eerder vanuit constructivistisch paradigma, klemtoon op therapeutische relatie 

ð Common factors: niet evident om bepaalde aspecten uit de therapie te halen, het gaat eerder over 
het geheel van de therapie 

Voorspellingen: 

 

Adherence: we hebben een bepaald stramien van stappen die we moeten volgen en we houden ons hieraan. = 
belangrijk vanuit medisch model 

Allegiance: welke affiniteit heb je met een bepaald model, bijvoorbeeld tot welk soort therapeut je bent 
geschoold. = belangrijk vanuit contextueel model 
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C. DRIE STATISTISCHE UITKOMSTMATEN 

Algemeen aanbevolen: alle drie maten hanteren om werkzaamheid interventie uit te drukken:meestal alle drie 
geraporteerd 

1. Statistische significantie: gemiddeld verschil is groter dan verwacht bij toeval  
- Biedt (beperkte) steun voor hypothese dat geobserveerd verschil resultaat is van interventie (Cf. 

p<.05; betrouwbaarheid van observatie) 
- Zegt niets over de grootte, belang en klinische betekenis van gemeten verschil  

2. Effect size (ES): maat voor sterkte van het geobserveerde verschil 
- Indicatie voor de grootte van het  effect van een behandeling (maat voor effectiviteit) 
- Gestandaardiseerd verschil tussen gemiddelden twee groepen (wel en geen/andere behandeling) 
- Zeer bruikbaar voor meta-analyses (gemiddelde effectiviteit over studies heen) 
- Zegt niets over klinische betekenis van gemeten verschil en variatie binnen groepen 
- Interpretatie (verschillende mogelijkheden)  

o Groot effect: d = .80 
o Medium effect: d = .50 
o Klein effect: d = .30  

1 & 2 = vergelijking tussen groepen (e.g. behandel- versus controlegroep); gemiddelden-niveau  

3. Klinische significantie:  
- Variatie binnen een groep; persoon-specifiek 
- Maat klinische relevantie/merkbaarheid 
- Belang: statistische (betrouwbare) verandering en gemiddeld groot effect kan klinisch betekenisloos 

zijn 
- Verschillende operationalisaties; meest gehanteerd: betrouwbare verandering + normatieve 

vergelijking (cut-off; Jacobson & Truax, 1991) 
 

- Klinisch betekenisvol? Beperkingen: 
o Onmogelijke beoordeling voor patiënten met pre-score onder de klinische cut-off 
o  Onmogelijke significante verbetering voor ernstiger, chronische populaties 
o Noodzaak relevante normen per instrument (vaak ontbrekend) 
o Afhankelijk van de betrouwbaarheid van het instrument 
o Categorisatie onbetrouwbaar aan de categorie-uiteinden (vb. grens hersteld vs. verbeterd?) 
o Af te lijnen, homogene groepen? 

 

Met deze maat kan je meer zeggen over de 
individuen in een studie. Het legt meer variatie 
bloot. Onze vraag ‘werkt een therapie beter dan 
een andere therapie?’ of ‘werkt een bepaalde 
therapie?’ gaat van een ja nee vraag naar 
algemeen ja, maar we zien op individueel niveau 
dat een effectieve therapie ook voor 30% van de 
mensen niet werkt. 
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2.3.2 ONDERZOEKSBENADERINGEN 

Verschillende soorten onderzoek naar de effectiviteit. We beginnen onderaan in de hiërarchie en gaan steeds 
een stapje omhoog. Bovenaan in de hiërarchie staan de studies die het hoogst scoren om interne validiteit, 
onderaan staat bijvoorbeeld...  

A. TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
 

 

Dit niveau van onderzoek behoort eerder tot effectiviness onderzoek en situeert zich meer binnen de klinische 
praktijk. 

Voorbeeld: Seligman (1995): the Consumer Report study  

- Grote survey: 4100/22000 mensen zochten professionele hulp voor psychische problemen (2800 bij 
ggz hulpverlener)  

- Algemeen grote tevredenheid  
- Geen verschil tussen verschillende therapeutische benaderingen  

ð “Dodo bird verdict”  
- Meer verbetering bij lange termijn dan korte termijn therapie  

B. PRAKTIJKGEBASEERD UITKOMSTONDERZOEK 

Voorbeeld: Stiles et al. (2008): grote effectiveness studie in UK 

- 5613 volwassen patiënten (eerste lijnshulp NHS) 
-  Pre-postmeting: Clinical Outcomes in Routine Evaluation (CORE) à patiënt en therapeut 
- CBT, PCT, PDT 

 

 

Vraag Vraag naar tevredenheid over therapie 
Methode Cliënten een stem geven 
Voordelen Eenvoudig 
Nadelen Overschatting therapie-effecten 

- Sampling bias bv. mensen die heel tevreden of net niet tevreden zijn, zijn meer 
geneigd om het onderzoek in te vullen à enkel de extremen en een vertekent 
beeld 

- Rerospectief bv. mensen gaan moeten terugdenken aan hoe het in het verleden 
was à vertekening 

- Geen controlegroep  

Vraag Werkzaamheid behandelingen in klinische parkrijk 
Methode Veelal korte/brede zelfrapportagematen voor symptomen (angst, depressie, stress) en 

algemeen welbevinden (pre-postmetingen) 
Voordelen Mogelijkheid om eenvoudig gegevens te verzamelen van grote groepen 
Nadelen - Geen controlegroepen, wel vergelijken met andere informatiebronnen 

- Weinig controle over invullen vragenlijsten (50-60% return, follow-up zeer moeilijk) 
- Geen controle over behandeling 
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C. KOSTENEFFECTIVITEITSTUDIES 

 
Tabellen Abbass & Katzman (2013): The Cost-Effectiveness of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy 
(ISTDP) 

 

D. RANDOMIZEDCONTROLLED TRIALS 

Belangrijkste kenmerken van RCT:	

1. Minimaal 2 groepen die vergeleken w met betrekking tot verandering in een bepaalde uitkomstmaat 
(pre-post verschil) 	
o Vergelijken‘experimentele’groepmet‘controle’groep 	
o Vergelijkentweebehandelgroepen 	

2. Randomisatie van participanten over groepen heen (voorkomen van systematische verschillen tussen 
groepen) 	

3. Medische RCT: dubbel blind: therapeut en patiënt blind voor de conditie => onmogelijk in psychologie 	
4. Afhankelijke variabele: uitkomst (bv. verandering in bepaald symptoom) 	
5. Onafhankelijke variabele: behandeling (standaardisatie)	

Vraag Kosten-baten van psychotherapie 
Methode Economisch geïnspireerd 
Voordelen ‘Objective’ indicatoren: mediabegruik, absenteïsme, medische consultaties … 
Nadelen Vereist ook interpretatie 

Vraag Experimentele procedure afkomstig uit medische disciplines om de effectiviteit van een 
behandeling voor een bepaald probleem na te gaan 

Methode Vertrekt vanuit assumpties medisch model van psychotherapie 
- Psychopathologie naar analogie medische aandoening (entiteitsmodel) 
- Werkzame factoren van een behandeling zijn de specifieke (technische) interventies 

die inwerken op specifieke psychologische mechanismen onderliggend aan specifiek 
probleem 

Voordelen Meet gecontroleerde test van effectiviteit 
Nadelen Gouden standaard? 

Cf. empirically supported treatment (EST): specifieke behandeling voor specifiek problem die 
effectief bleek in RCT onderzoek 

- Specifieke invulling EBP 
- ‘One size fits all’ 
- Cf. werkelijkheidsvormende waarde van wetenschap 
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Assessed for Eligibility: bepaalde criteria opstellen om een homogene groep te krijgen 
à Randomized: willekeurig toegewezen aan 1 van de 2 interventies 

Behandeling zo goed mogelijk standaardiseren. Heel wat uitval tijdens het onderzoek. Lange termijn effecten 
zijn van belang. Aan het eind van de studie zit men met een andere groep door uitval, hier rekening mee 
houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentele logica achter RCT: 

Gericht op het maximaliseren van de kans dat geobserveerde veranderingen toe te schrijven zijn aan de 
behandeling via controle en standaardisatie van (interne validiteit):  

1. Participanten (steekproefselectie) 
2. Behandeling/therapeuten (tijdslimiet, manualisering)  
3. Onderzoekers (allegiance controleren)  

=> Op basis van aantal assumpties  

1. INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA STEEKPRIEFSELECTIE 

- Homogene groep op basis van DSM-diagnoses  
- Strikte in- en exclusiecriteria  
- Moeilijkheden:  

o Beperkingen DSM  
ð Co-morbiditeit (samengaan van twee verschillende stoornissen)  
ð Psychopathologie los van persoonlijkheidsfunctioneren/context  
ð Discussie over categorieën  

o Externevaliditeit(representativiteit,generaliseerbaarheid)? 
ð Tot ± 75% van de patiënten met majeure depressie (Blanco et al., 2008), met 

verslaving (Blanco et al., 2008b), met gegeneraliseerde angststoornis (Hoertel et al., 
2012) worden uitgesloten in RCT’s à uitspraken o.b.v. RCT dus eigenlijk beperkt 
voor over grote groep van toepassing  

ð Klinische logica >< experimentele logica  
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2. INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA CONTROLE BEHANDELING (TIJDSLIMIET EN MANUAL)  

Tijdslimiet: vooraf vastgelegde en beperkte therapieduur => meer controle  

- Pragmatische, methode gestuurde keuze  
- Impliceert beperking voor wat kan onderzocht worden  
- Impact op therapeutisch proces? (wanneer je zegt dat er n-aantal sessies zijn)  

“Ik heb gewoon de verwachtingen nie kunnen waar maken ja eh-opnieuw ergens een schuldgevol hè, 
van ik heb het gewoon nie goed gedaan”  

“De onderzoeksetting motiveert om door te gaan met therapie. Ik ervaar het als iets positiefs dat ik het 
langer volhou dan normaal omdat ik er meer denk uit te halen”  

ð Inhoudelijke (klinische) argumenten: tijdslimiet als mogelijke katalysator (vb. stimulans of 
houvast) voor verandering en hulpmiddel voor separatie, maar niet volgens een one-size-fits-
all-principe  
 

-  Heel beperkt onderzoek dat tijdsgelimiteerde therapie vergelijkt met open-ended therapie  

Manuals = gedetailleerde beschrijving van de principes en technieken van een specifieke therapie en van de 
handelingen / interventies die een therapeut verondersteld wordt te stellen  

- Adherence = Mate waarin therapeut patiënt benadert en interventies stelt zoals voorgeschreven door 
de manual en interventies en procedures vermijdt die door de manual afgeraden worden  

- Via training en gebruik manuals adherence maximaliseren è meer controle  

Differentiële predicties medisch en contextueel model: 

- Medisch model: adherence is cruciaal, als specifieke elementen outcome bepalen, moet adherence 
gerelateerd zijn aan outcome  

- Contextueel model: behandelingen moeten coherent en consistent zijn (rationale), maar technische 
adherence aan protocol niet vereist 

- Onderzoeksbevindingen: geen relatie tussen adherence en outcome  

Grafiek Webb et al. (2013). Convergence and divergence in the delivery of cognitive therapy in two randomized 
clinical trials: 

 

Onderzocht in verschillende RCT’s hoe goed 
therapeuten zich houden aan 
behandelprotocollen. Over de verschillende 
RCT’s heen bleek dat er significante verschillen 
zijn in de mate waarin iemand eerder 
cognitieve of gedragsmatige technieken 
toepast. Ondanks alle moeite die er in 
geïnvesteerd is, zien we dus dat er heel veel 
vercshillen zijn.  
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Moeilijkheid: conflict tussen responsiviteit en adherence  

- Responsiviteit: gedrag dat wordt beïnvloedt door veranderende contexten; belangrijke psychologische 
vaardigheid; wordt ook verondersteld binnen manuals  

- Conflict tussen systematische verschillen tgv responsiviteit en assumptie RCT dat er enkele 
willekeurige verschillen zijn door standaardisatie 

3. INTERNE VALIDITEIT MAXIMALISEREN VIA CONTROLE ONDERZOEKERSALLEGIANCE  

Allegiance = affiniteit van de onderzoeker met bepaalde behandeling/theorie  

- Differentiële predicties medisch en contextueel model  
- Onderzoekersallegiance heeft substantieel effect op uitkomsten vergelijkende studies:  

o Munder et al. (2013): meta-meta-analyse over verband allegiance onderzoeker en outcome: 
relatieve behandelingseffecten < het verwachte verschil tussen behandelingen met en zonder 
onderzoekersallegiance  

o  BelangminimaliserenonderzoekersallegianceinRCT’s  
- Ook allegiance therapeut: overtuiging rationale en werkzaamheid model en behandeling (belangrijk 

contextueel model)  

Meta-analyses: 

- Brengt resultaten verschillende RCT’s op systematische manier samene à overall effect berekenen  
- Oplossing voor aantal beperkingen enkelvoudige studies  
- Maar kunnen eveneens onderhevig zijn aan slechte methodes en misinterpretatie: 

o Publicatiebias à selectiebias (= enkel positieve bevindingen publiceren, en niet de negatieve 
resultaten die aangeven dat de behandeling niet werkt) 

o Slechte kwaliteit basisstudies kan niet verholpen worden 
o Het is zoals appels en peren vergelijken  

3. EFFECTIVITEITSONDERZOEK: SAMENVATTING BEVINDINGEN 

Absolute/globale effectiviteit: groot effect van psychotherapie (d = .80: de gemiddelde cliënt die therapie 
krijgt is beter af dan 79% van de onbehandelde cliënten)  

Relatieve effectiviteit: geen of kleine verschillen tussen therapieën (0.0 < d: .20) 
= dodo bird effect (door contextmodellen naar voor geschoven als evidentie voor hun interpretatie)  

Verschillende vormen van onderzoek vinden gelijkaardige resultaten  

- Dodo bird effect of equivalentieparadox  
- Hoe interpreteren? => debat medisch en contextueel model  
- Cf. Zelfstudie-artikels Wampold en DeRubeid; ook Mulders 

ARTIKEL III: WAMPOLD 

ARTIKEL IV: DERBEIS ET AL 

ARTIKEL V: MULDER, MURRAY, RUCKLIDGE 
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Voorbij gemiddelden:  

- Grote verschillen binnen groepen (verslechten, status quo, verbeteren)  
- Veel drop-out  
- Veel herval, veel bijkomende behandelingen  

à Onderzoeken we de juiste vragen? 

Vragen die overblijven: 

- Wil dit zeggen dat er niet gemeten kan worden? 
ð Nee, de cijfers vragen wel om interpretatie 

- We weten dat psychotherapie werkt coor de meerderheid, maar voor een heel deel ook niet. De vraag 
waarom dit niet voor iederen werkt blijft. Er zijn ook heel veel vragen over het proces: wat gebeurt er 
tussen pre en post, wat maakt iemand verbeterd of niet? 

Wampold (2007): psychotherapy: the humanistic (and effective) treatment 
- Pleidooi voor een humanistische, contextuele opvatting van psychotherapie (contextueel model) 
- Dodo bird! 
- Belang verklaring patiënt (rationale) voor eigen problemen 
- Psychotherapie: nieuwe verklaring via interactie tussen therapeut en patiënt 
- Behandeling sluit aan bij aangeboden verklaring => hoop op verandering 
- Juistheid verklaring van ondergeschikt belang; aanvaarding cruciaal 

 
Argumenten: 

1. Absolute effectiviteit: hoge werkzaamheid psychotherapie 
2. Relatieve effectiviteit: “…there is little evidence, after decades of clinical trials with children and 

adults, that for any diagnosis, one treatment has been shown to be demonstrably superior to 
another” 

3. Geen evidentie voor specifieke factoren: “therapie-ontmantelingsdesigns” 
 
Derubeis et al. (2005): a conceptual and methodological analysis of the nonspecifics argument 
Pleidooi voor belang specificiteit (medisch model): 

1. Kritieken op Dodo bird verdict 
o “… it is untrue that no superiority has been established” 
o “Repeated findings of nonequivalence in well-conducted experiments must be taken as 

evidence that some differential factors between the two treatments are at work” 
o “It is possible that when two treatments effect the same level of change, this change is the result 

of nonspecific factors. It is also highly plausible that the change is the result of different specific 
factors” 

2. Kritieken op therapeutische relatie als verklaring voor uitkomstequivalentie (cf. Wampold) 
o Hoeveel variantie in de uitkomsten kan verklaard worden door variatie in de therapeutische 

relatie? 
o Betekenis verband: wie of wat is verantwoordelijk voor de variabiliteit in de therapeutische 

relatie? 
o Kunnen er wel causale conclusies getrokken worden uit het gevonden verband tussen 

uitkomsten en de therapeutische relatie? 
ð Cf. Falkenstöm et al. (2013). “Therapeutic alliance predicts symptomatic 

improvement session by session” 
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4. UITKOMSYEN METEN: HET VRAAGSTUK VAN DE AFHANKELIJKE VARIABELE … 

Wat is een goede uitkomst van psychotherapie?  

- Verdwijnen symptomen?  
- Verdwijnen ‘mentale aandoening’?  
- Verbeterd algemeen welbevinden? Kwaliteit van leven?  
- Meer sociaal aangepast functioneren?  
- Verhoogd zelfinzicht? 
- … 

Cf. primaire uitkomstenmaat in uitkomstonderzoek 

Tot op heden geen antwoord op deze vragen. Er zijn echter wel heel veel perschillende perspectieven op deze 
vragen, maar geen juist antwoord. Wanneer we uitspraken willen doen over de effectiviteit van therapie dmv 
onderzoek dan wringt dit. 

Hoewel er zeer verschillende uitkomsten kunnen zijn, is er een assumptie die zegt dat er  in therapieonderzoek 
een standaard criterium is toepasbaar voor alle therapieën. In onderzoek wordt heel vaak gebruik gemaakt van 
symptoomschalen , deze  worden gebruikt voor elke therapie.  

ð Primaire uitkomstenmaat in uitkomstonderzoek: op voorhand kies je één maat (vragenlijst) om de 
effectiviteit te  meten à belichting van slechts één aspect, dit is het vraagstuk van de afhankelijke 
variabelen (= de uitkomst) 

Afstemming tussen doel behandeling (OV) en uitkomstcriterium (AV): wegen we appelsienen met 
thermometers? 

- Het is logisch om therapie in te zetten op het aanpakken van bepaalde symptomen en nadien te gaan 
evalueren of het effectief was a.d.h.v. symptoomschaal, MAAR het is problematisch wanneer therapie 
ingezet wordt op de interpersoonlijke verhoudingen (meer bredere aspecten) 

o Criterium symptoomvermindering minder relevant, is het dan wel een eerlijk criterium om de 
effectiviteit te meten?  

- Heide M. Levits: effectiviteitsonderzoek  naar de kernfactoren van humanistische therapie en de 
meest voorkomende uitkomstmaten  

o Conclusie: Kernfactoren zijn niet in overeenstemming => uitkomstmaat die je kiest wordt ook 
het criterium om uw behandeling te gaan toetsen => niet zonder impact 

(Hoe) kunnen we uitkomsten meten? 

- Meten is weten? 
o Meten = het in kaart brengen van bepaalde zaken en hier conclusies uit trekken 
o Vergelijking kan je ook omdraaien:    weten = meten à Weten is gelijk aan datgene wat we 

meten en wat we weten is beperkt tot wat we gemeten hebben. We meten op een bepaalde 
manier en maken hierin bepaalde keuzes, dit meten bepaalt wat je te weten zal komen en is 
hier tot beperkt. 

- Meten is neutraal? 
o Vraag bepaalt antwoord dat je kan krijgen 
o Vragen weerspiegelen assumpties onderzoekers eerder dan ervaring participant 
o Participanten kunnen enkel antwoorden op de vragen die ze krijgen 
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o Interpretaties van vragenen antwoordschalen verschillen over participanten heen 

 Bv. Wat betekent ‘3’ op zo’n veragenlijst? à wnr je 
een gemiddelde score gaat berekenen dan ga je er 
vanuit dat dire voor iedereen hetzelfde betekent 

Voorbeeld uit Truijens et al. (2017) 

 

  

 
- Beperkingen aan meten?  

o Hello-Goodbye effect = vragenlijst invullen afhankelijk v/d context  
o Demand effects/responsiviteit cliënten 

§ Ook al werk je met een manual, je werkt met wat de cliënt brengt 
§ Ook bij vragenlijsten à patiënten hebben verwachtingen van wat jij van hun 

verwacht bv. willen laten zien dat het heel goed/slecht gaat waardoor we de echte 
mentale gezondheid niet in kaart kunnen brengen 

o Defensive mental health: zelfrapportage kan geen verschil maken tussen echte mentale 
gezondheid en defensief voorgewende mentale gezondheid 

 

Voorbeeld uit Hill, C. E., Chui, H., & Baumann, E. (2013). 
Revisiting and revisioning the outcome problem in 
psychotherapy: An argument to include individualized and 
qualitative measurement. 

Grafiek: Lange therapie. Iemand kwam toe en scoorde 
niet klinisch. Naarmate het proces volgde kwam er heel 
veel bagage boven. Als je naar de grafiek kijkt, lijkt er niks 
verandert, terwijl er wel super veel is veranderd. 

 

5. KWALITATIEVE UITKOMSTSTUDIES 

- Stem geven aan cliënten (>< onderzoekersperspectief)  
- Begrijpen van positieve en negatieve effecten van therapie  
- Inzicht in ervaring en betekenis van therapie voor cliënten  
- Vaak via interviews 
- Mixed method: ervaringen achter de cijfers 
- Minder scherp onderscheid tussen uitkomst en proces 
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Voorbeeld: Binder et al (2010): qualitive exploration of ‘good outcome’ from a patients’ point of view 

- Aan mensen vragen wat uitkomst betekent, dan is de verandering in 
klachten niet het enige wat centraal staat 

- Is ingebed in ruimere context, het is niet zomaar één ding 
ð  Hangt samen met verschillende oorzaken 

- The picture emerging from the participants’ accounts of 
successful psychotherapy outcome may be seen as a result of 
several interacting factors that, together, create a meaningful 
whole – a progression of personal transformation from suffering 
to growth 

 

2.3.3 PROCESONDERZOEK: DE BLACK BOX VAN DE THERAPEUTISCHE SITUATIE 

VRAAG NAAR PROCES 

De vraag naar processen is tot vandaag de dag een black box. Er is consensus dat verschillende therapieën 
werken o.b.v. het uitkomstonderzoek, maar het hoe en waarom daar is tot op de dag van vandaag geen 
antwoord op. De mechanismen van verandering blijven onduidelijk bv. Situatie waarbij we weten dat 
therapie werkt, maar niet waarom 

 
Proces onderzoek: Hoe en waarom is therapie werkzaam?  

ð Identificeren processen verbonden met goede uitkomsten: 

o Oorzaak: variabele of interventie die leidt tot uitkomst of verandering 
o Mediator: tussenliggende variabele die (statistisch) de relatie tussen interventie en uitkomst 

(deels) kan verklaren 
o Moderator: karakteristiek die de richting of sterkte van het verband tussen onafhankelijke en 

afhankelijke variabele beïnvloedt mechanisme 
o Voorbij factoriële benadering à holistisch begrijpen complexe fenomenen 

 
Onderverdelen in verschillende aspecten, want ‘proces’ op zich is anders veel te breed om te 
onderzoek. Het blijkt dat een therapeutisch proces niet zo makkelijk in afzonderlijke variabelen 
op te delen is. Therapie is meer dan de som van deze afzonderlijke variabelen, er gebeurd daar 
van alles en zaken interageren ook met elkaar. 
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Complex, moeilijk te definiëren onderzoeksveld: vraagt meer dan uitkomstonderzoek; makkelijk om begin- en 
eind punt te operationaliseren, maar moeilijker om te weten te komen wat er allemaal tussen gebeurd 

Doel: begrijpen en verbeteren hulpverlening 

 
- Veelheid aan mogelijke vragenn onderwerpen bv. focussen op therapeut, cliënt, interactie, … ? 

ð BELANG THEORIE: het is enorm vruchtbaar om een plausibele verklaring te 
bieden, zomaar meten in het wilde weg kan ons veel info geven maar blijft 
contextloos als er geen theorie is die kan helpen een verklaring te geven en 
ons in een bepaalde richting stuurt 

- Veelheid aan methodes (experimenteel onderzoek, kwalitatief onderzoek, observatie, vragenlijsten, 
geleide herinnering, gevalstudies...) 

 

PROCESONDERZOEK INHOUDELIJK INDELEN 

Verschillende focus obv inhoud proces: 

- Algemene condities binnen therapeutische relatie (bv. empathie) 
- Opeenvolging acties therapeut en cliënt 
- Ervaringen therapeut en cliënt 
- Formele eigenschappen behandeling (vb. frequentie, aantal sessies...)  
- ... 

Verschillende focus obv analyse-eenheid:  

- Individueel (therapeut of cliënt) 
- Dyadisch of relationeel (interactie) 
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Verschillende focus obv tijdsschaal:  

- Microprocessen 
- Therapeutische episodes, events  
- Volledige sessie 
- Volledige therapie 

PROCESONDERZOEK MOEILIJKHEDEN 

- Complexe, soms moeilijk vatbare fenomenen 
- Moeilijk te observeren en te meten  
- Onderzoek binnen therapeutische context: 

o Ethische implicaties bv. audio- of video-opname 
o Mogelijke interferentie in therapeutisch proces 

Onderzoek is niet neutraal. Het feit dat je als onderzoeker bijvoorbeeld aanwezig bent bij een sessie, gaat al 
invloed hebben op de therapie zelf. We gaan altijd invloed hebben, al is het maar omdat we iets op een 
bepaalde manier meten. 

Voorbeeld: 

In testfase van procesonderzoek aan cliënt vragenlijst gegeven over de therapie (vb.: in welke mate 
doelstellingen stellen). Onderzoekers gingen er vanuit dat inspraak hebben en mee dingen kunnen sturen een 
belangrijk iets was voor het succes van therapie. Ze bevraagde dit telkens in de vragenlijsten in hoeverre dit 
aanbod kwam tijdens de sessies. Na een tijdje hadden cliënten het idee dat dit was hoe therapie moest zijn & 
waren dan teleurgesteld of bleven volhouden omdat ze dachten dat deze zaken nog aanbod gingen komen 
(vb.: doelstellingen stellen). Is net iets wat je niet wilt als onderzoeker. Je wilt objectief wat kunnen observeren, 
maar je had invloed op het proces. 

SPECIFIEKE OF ALGEMENE FACTOREN? 

Psychotherapie werkt, maar ligt dit nu aan specifieke of non-specifieke factoren? Het is een onopgeloste 
discussie die in dit onderzoeksveld verweven zit. Cf. voorspellingen medisch (specifieke factoren) vs. 
contextueel model (common factors). Het is een strijd en beide vinden evidentie voor hun hypothese. Blijft 
discussie wie aan het langste eind trekt. 

Mulder,  Murray, & Rucklidge (2017): Common versus specific factors in psychotherapy: opening the black 
box => zelfstudie-artikel!! 

- Complexiteit psychotherapie => weinig geweten over veranderingsmechanismen 
- Vraag naar rol specifieke en ‘algemene’ (common) factoren 
- Paradigmatisch verschillend uitgangspunt 
- Echter: kloof misschien minder diep dan het lijkt? 
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ARTIKEL V: MULDER, MURRAY, RIJCKLIDGE 

 

THERAPEUTFACTOREN 

Bv. Okiishi et al. (2003). Waiting for supershrink: an empirical analysis of therapist effects 

 

Bepaalde therapeuten vertonen betere uitkomsten dan andere therapeuten. Er is dus een verschil tussen 
therapeuten. Algemeen wordt 5% van de variantie dat maakt dat de therapie werkt toegeschreven aan de 
therapeut. Lijkt niet zo veel, maar is evenveel als de therapeutische alliantie wat één van de belangrijkste zaken 
is die terugkomt. Hoe komt het dat er een verschil is tussen therapeuten? Is dit door ervaring, opleiding, …? 

Onderzoek vindt ook een groot verschil terug binnen eenzelfde therapeut, m.a.w. een therapeut zal de ene 
cliënt beter kunnen behandelen dan de anderen. Het is dus niet dat er zoiets is als een supershrink die altijd 
iedereen gaat kunnen ‘redden’. De vraag is dan hoe het komt dat een therapeut goed is met de ene cliënt en 
minder met de anderen. Afkomen van het idee dat er goede en slechte therapeuten zijn, is te simplistisch. 
Heeft dus ook te maken met de interactie met cliënten. 
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CLIËNTFACTOREN 

De cliënt die in therapie komt wordt gezien als de grootste voorspeller/factor. Hierbij kunnen verschillende 
kenmerken onderscheiden worden. 

- Demografische variabelen bv. bij een lage SES slaat de therapie moeilijker aan, heeft te maken met de 
toegankelijkheid en het volhouden ervan, therapie lijkt meer te werken voor middenklasse die 
mondiger is om de therapie te vinden en deze kan betalen 

- Ernst, chroniciteit pathologie, co-morbiditeit bv. mensen met zware problematiek is vijf sessies niet 
voldoende 

- Persoonlijke karakteristieken (engagement, hechting, perfectionisme…) → cliënt is geen passieve 
ontvanger, ze zijn actieve agents die zelf iets doen met therapie en op die manier de verandering voor 
een sterk stuk mee bepalen 

- Verwachtingen en voorkeuren→ zit bij het actieve aspect van de cliënt, belangrijk om in kaart te 
brengen, is een wisselwerking waarbij je moet zoeken naar een afstemming 

HELPENDE EN NIET-HELPENDE FACTOREN 

Drie vragen:  

1. Hoe ervaren patiënten therapie? 
2. Welke factoren zijn voor patiënten zelf belangrijk? 
3. Wanneer en hoe zijn deze factoren belangrijk of helpend? 

A qualitative meta-analysis examining clients’ experiences of psychotherapy: a new agenda 

- Kern/overkoepelende factoren uit alle kwalitatieve studies  gaan halen 
- Perspectief v/d cliënt àwat zij belangrijk vinden 
- Resultaat =  5 centrale clusters: 

o Cluster 1 
§ Therapeut faciliteert nieuwsgierigheid naar zichzelf via reflectie omtrent 

interpersoonlijke patronen  
§ Proces van verandering via identificeren en begrijpen van patronen 
§ Ondersteunende en faciliterende rol van therapeut in exploreren van moeilijke 

emoties => grotere zelfaanvaarding 
§ Mogelijkheid tot exploreren van nieuw gedrag, gedachten, emoties, verhoudingen 

Holistische verandering op vlak van ‘zelf-narratief’ 
o Cluster 2 

§ Belang van begrip en acceptatie door therapeut à groter zelfbewustzijn à 
verandering  

§ Oprechtheid en authentieke zorg vs. overbetrokkenheid of afstandelijkheid 
§ Internalisatie accepterende therapeut faciliteert verandering buiten therapie 
§ Moeilijkheid om slechte afstemming met therapeut te bespreken en veranderen 

o Cluster 3 
§ Belang professionele structuur en grenzen voor geloofwaardigheid  
§ Spanningsveld tussen professioneel kader en betrokkenheid/oprechte zorg 

o Cluster 4 (à Empowerment) 
§ Belang van expliciteren cliënt-therapeut rollen, open discussie over verschillen  
§ Belang van aandacht voor culturele verschillen 

o Cluster 5 (à Agency) 
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§ Belang agency van cliënten: actieve rol in volledige proces 
§ Actieve rol in engageren en terugtrekken 
§ Belang responsieve therapeut (vermijden rupturen in therapeutische relatie) 

 

Onderbelicht in kwalitatieve studies: wanneer ze opzoek gaan naar het proces/wat werkt dan situeert dit zich 
vaak allemaal binnen het therapeutisch kader, alsof alle verandering in die ene sessie gebeuren. Is een heel 
enge visie, want er gebeurd ook heel veel buiten de therapie. Onderzoek schiet hier ook te kort. Wat mogelijk 
is met therapie heel vaak afhankelijk wat mogelijk is in de situatie/context van die persoon. 

CASE-BASED EVIDENCE: HET THERAPEUTISCH PROCESS IN ACTIE 

- Systematische en experimentele gevalstudies 
- Van focus op uitkomsten (experimentele gevalstudies) naar integratie uitkomst- proces 
- Narratieve descriptie proces gegrond in kwantitatieve en kwalitatieve data: 

o Mogelijkheid om processen over de tijd te bestuderen 
o Mogelijkheid om verschillende onderling afhankelijke processen te bestuderen 
o Mogelijkheid om complexe causale relaties in kaart te brengen (eerder dan eenvoudige 

relaties tussen enkelvoudige factoren) 
- Time series analyses 
- Triangulatie: integreren verschillende bronnen, analysemethoden, onderzoekers... 
- Overbruggen kloof praktijk – onderzoek 
- Op zich of geïntegreerd in ander onderzoek bv. Lunn et al. (2013): multiple case study in RCT 

THERAPEUTISCHE INTERVENTIES 

Amy: “Als ik emotioneel ben, ben ik bang om naar mezelf te luisteren. Ik dacht altijd dat ik mij gek gedroeg op 
zo’n momenten. En ik sloot ze (emoties) onmiddellijk af, maar nu weet ik niet meer of dat goed of slecht is. En 
daarom panikeer ik, ben ik bang. Ik begrijp mijzelf precies niet meer en dat verwart mij heel erg.” 

Therapeut: (expressief) “En het verwart je omdat je niet gewoon bent ernaar te luisteren. Het is eenvoudiger 
als we zwart of wit kunnen zeggen en dat heeft voor een lange tijd gewerkt. Maar nu wordt het complexer en 
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alles wat je probeerde weg te stoppen komt terug aan de oppervlakte, en dat dwingt je om te luisteren. En dat 
ben je niet gewoon en maakt je bang en doet je panikeren” (ondersteunend) “Maar je hoeft daarvoor niet bang 
te zijn. Dat kan stap voor stap. Het is inderdaad overweldigend en je mag zeker aangeven wanneer het te 
overweldigend wordt.” (expressief) “Je merkt dat je de neiging hebt je af te sluiten als je aan jezelf twijfelt en 
jezelf ondermijnt door tegen jezelf te zeggen ‘wat ik voel of denk is niet waar en ‘ben ik dit wel?’” 
(ondersteunend) “Maar ja, dat ben jij!” 

Amy: “Dit is zo herkenbaar op zoveel verschillende niveaus. Het is vreemd omdat ik denk dat ik voor veel 
andere dingen wel meer in grijstinten kan denken...” 

2.3.4 UITKOMST- EN PROCESONDERZOEK: ENKELE BESLUITEN 

Honderd jaar onderzoek… 

We doen al honderd jaar onderzoek. We weten al wat, maar nog niet alles. Er is ook heel wat kritiek op het 
onderzoek dat zich richt op uitkomst. Dit heeft alles te maken met ons onderzoeksobject. Gezien de aard ervan 
dat complex is: menselijke relatie inzetten om therapeutische doeleinde te bekomen. Het gaat over complexe 
en niet lineaire processen: vaak heel veel zaken die aan het gebeuren zijn en die ook nog eens met elkaar 
intrageren & de fenomenen die we bestuderen zijn gelaagd, er zijn verschillende dimensies aan. 

Onderzoeksobject van de klinische psychologie: 

- Therapeutische situatie:s ystematisch gebruiken van menselijke relatie voor therapeutische 
doeleinden 

- Complexe en non-lineaire processen  
-  Gelaagde fenomenen 

Vertrekpunt: hoe beschouwen we en gaan we om met een klinisch probleem? 

- Basisassumpties: wetenschaps filosofische kaders als achtergrond voor verschillende benaderingen 
Cf. 7 kernvragen: toont iets over onze opvatting van de mens en onze opvatting van normaliteit 

- Evidence-based practice: verschillende operationalisaties à volgens APA inzetten op een variatie van 
methode, maar dat gebeurd niet altijd in de praktijk 

Veelzijdigheid opvattingen en onderzoeksbenaderingen weerspiegelen complexiteit à Bron van rijkdom, maar 
ook een bron van stagnatie bv. strijd tussen therapiescholen was niet de meest waardevolle om ons 
onderzoeksveld verder te brengen. 

Geen zwart of wit verhaal, maar wel blijvend spanningsveld: 

- Medisch vs. contextueel 
- Specifiek vs. algemeen 
- Absolute kennis vs. kennis-in-context, know-how 
- Top-down vs. bottom-up 
- Nomothetisch vs. idiografisch perspectief 

EST beweging (= enge opvatting van EBP vanuit een strikt medisch model waardoor je bij een manual uitkomt) 
zorgde voor meer empirische houding in de klinische psychologie, maar … 

- Sluit heel wat bevindingen uit (bv. patiënt- en therapeutfactoren, culturele inbedding, processen, …) 
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- Onhoudbaarheid medisch model? 
o One size does not fit all? 
o Opdeling specifieke en algemene factoren als artefact 

van methode/model? 
- Beperkingen RCT-methode: 

o Balans interne/externe validiteit 
o Onderzoek is niet neutraal 
o Limieten aan meten van psychische fenomenen 

Geen makkelijke opgave … 

APA (2006): “EBPP is the integration of the best available research with 
clinical expertise in the context of patient characteristics, culture, and 
preferences. The purpose of EBPP is to promote effective psychological 
practice and enhance public health by applying empirically supported 
principles of psychological assessment, case formulation, therapeutic relationship, and intervention.” 

Geen makkelijke opgaven. Wordt vaak in de mond genomen, maar wat deze wetenschappelijke evidentie is 
eigenlijk helemaal niet zo evident. Het vertrekt van een brede definitie, maar het is geen evidente opgaven om 
deze zaken te gaan intrageren. 

2.3.5 EVIDENCE-BASED PRACTICE IN DE PRAKTIJK: DE VERTAALSLAG MAKEN 

1. KLOOF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PRAKTIJK 

Kloof praktijk – wetenschappelijk onderzoek (Morrow-Bradley, 1986; Abma, 2010; McLeod, 2016) bv. 
belangrijke criteria in onderzoek zoals interne validiteit zijn dit niet in de praktijk zoals externe validiteit 

- Clinici lezen nauwelijks wetenschappelijk onderzoek, eens in de praktijk moeilijk al die 
wetenschappelijke evidentie te lezen 

- Wetenschappelijk onderzoek heeft vaak beperkte klinische relevantie, kunnen dus fundamenteel 
interessant nodig, maar voor bruikbaarheid in klinische praktijk is vaak meer voor nodig 

- Redenen: 
o Toegankelijkheid 
o Techniciteit (jargon, verschillende opvattingen over mens en therapeutische situatie) 
o Kloof tussen formele en praktisch situationele kennis 
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Je zou kunnen stellen dat onderzoekers zich richten op de 2episteme, de theorie, de universele wetmatighede 
en het determineren van processen terwijl de situatie in de praktijk vraagt voor heel andere vormen van kennis 
(phronesis). 

Formeel vs. praktisch/situationeel denken 

- Klinische situatie: 
o Complex en dynamisch 
o Context 
o Voortdurend beslissingsproces 

- Formeel denken: 
o Regelgebaseerd 
o Algemeen 

- Praktisch/situationeel denken: 
o Complexe denkvorm 
o Verloopt (groten)deels buiten bewustzijn, automatisch 
o Belang reflectie 

Kennis in de klinische praktijk 

- Aard kennisbasis praktisch/situationeel denken: 
o Meervoudig, ingewikkeld en veranderend 
o Cultuur (algemeen en specifiek), theorie, wetenschappelijk onderzoek, ervaring (zelf en 

plaatsvervangend), … 
o Vertaling wetenschappelijk onderzoek naar klinische praktijk 

- Functie kennisbasis praktisch/situationeel denken: 
o Organiseert ervaring 
o Verfijnt beslissingsproces  
o Niet determinerend 

 
ð “Apperceptieve massa”: het totaal aan organiserende concepten waarmee we waarnemen  

Plaats onderzoek in kennisbasis: 

- Belang van APA richtlijn dat verschillende vormen van evidentie nodig zijn (verschillende methode 
combineren om er iets van te leren) 

- Belang van goede descriptie in onderzoek: cf. vraag clinici naar procesuitkomststudies die concreet 
beschrijven hoe therapie verloopt en focussen op belangrijke veranderingsmomenten en de 
therapeutische relatie 

- RCT als bron van klinisch bruikbare kennis? 
o Beyond pre-post 
o Aandacht voor inter- en intra-individuele verschillen (verandering individu, context en 

tijdsafhankelijk) 

 

2 Echte kennis (noodzakelijk; universeel; deductief bewijs) Techne: vakbekwaamheid (contingent; vervaardigen 
van dingen) Phronesis: handelen (contingent) 
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o Mixed method 
o Onderzoeksproces als data 
o Belang descriptie (context!) 

2. EVIDENCE BASED PRACTICE IN DE GGZ 

In hoeverre APA model (brede definitie van onderzoek: verschillende vormen) aanwezig?; Focus op medische 
benadering?; Technocratisering? 

- Hoe geïnterpreteerd/geïmplementeerd, vooral medische opvatting? EBM vs. EBPP 
- Op niveau van beleid niet altijd zo doorgevoerd zoals APA voorstelt, beleid heeft graag eenduidige 

richtlijnen → EBP heel eng toegepast in bepaalde landen met een zeer medische opvatting, enkel die 
behandelingen die effectief gebleken zijn in RCT onderzoek en zich bovenaan de evidentie hiërarchie 
bevinden, wat het keuze proces in therapie erg beperkt 

- In Nederland kan bijna uitsluitend cognitieve gedragstherapie gegeven worden, beperkt aanbod: 
enkele diegene gebaseerd op groepsgemiddelde 

Psychotherapie wordt zelfs afgewogen tegenover medische behandelingen. Herinnering: dubbel blind kan niet 
met therapie, maar wel met die criteria wordt psychotherapie afgewogen tegenover een medische 
behandeling. Gaan hier tegenin. 

“De nieuwe GGZ”: Bweging vanuit Nederlandse GGZ (Jim Van Os) 

Van een platonisch gezondheidsideaal … 

- Afwezigheid van ziekte 
- Complete staat van welbevinden 

o Scherp onderscheid ziek-gezond 
o Passieve positie cliënt, expertpositie hulpverlener 

- Naar een positieve definiëring van gezondheid en idee van persoonlijk herstel 
o “Het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, 

lichamelijke en sociale uitdagingen” 
o Aandacht voor betekenisvolle doelen en zingeving 

ð Gezondheid als continuüm 
ð Actieve betrokkenheid cliënt (empowerment & ervaringsdeskundigheid 
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HOOFDSTUK 3: ALGEMENE KLINISCHE VAARDIGHEDEN 

3.1 SITUERING 

 SITUERING: PROCES VAN HULPVERLENING 

Gespreksvaardigheden zijn te situeren in het proces van hulpverlening à vooral van belang in het beginstadia 
van therapie; uiterst belangrijk en meest relevant voor de opbouw van een relatie en diagnostisch instrument 

STADIA IN HULPVERLENING 

Stadia in hulpverlening, m.a.w. waar, wanneer en waarom gespreksvaardigheden gebruiken: 

- Opbouwen van een therapeutische relatie en exploratie problemen: cliëntperspectief 
o Actief gaan luisteren, het persepctief van de patiënt innemen 
o In psychosociale hulpverlening ga je maximaal effectief zijn wanneer de persoon zelf 

betrokken is bij het leren kennen van het probleem en het vormgeven van de oplossingen → 
je hebt motivatie nodig en deze gaat het hoogst zijn wanneer de persoon zelf kan zeggen wat 
er nodig is bv. tegen vriendin zeggen van je moet A, B en C doen voor je slechte relatie 

ð Insteek cliëntperspectief:  de persoon zelf is de persoon die het meeste weet van 
zichzelf en het beslissingsrecht heeft, wij gaan als therapeut niet zeggen wat die 
moet doen met bijvoorbeeld zijn werk, relaties, … à zelf geen advies geven 

- Assessment (expertperspectief) 
o De vraag die gesteld wordt vanuit het cliëntperspectief (bv. ‘Heeft mijn kind autisme?’ of 

‘Help ik verdrink in de verplichtingen van mijn job!’) ga je vertalen naar wat voor implicaties 
dit heeft naar assessment toe 

o Wat moeten wij vanuit het expertperspectief gaan doen om het probleem te verhelderen en 
wat zijn de stappen men hierbij moet nemen bv. meest betrouwbare en valide manier om 
een diagnose autisme vast te stellen 

- Therapiedoelstellingen, selecteren en implementeren v/e strategie 
o Is er een behandeling nodig en hoe zou deze er moeten uitzien? 
o Heel interactief proces 

- Evaluatie en beëindigen 

DIAGNOSTIEK/ASSESSEMENT 

Een geïndividualiseerd onderzoek bij een persoon met als bedoeling een zorg op maat te indiceren en te 
evalueren. 

- Uniek, gedetailleerd beeld van cliënt en zijn (meestal complexe) context 
- Diagnostiek staat in dienst v/d behandeling = functionele diagnostiek 

o Welke zaken hebben we nodig om in functie v/d vraag v/d cliënt opzoek te gaan naar 
behandelmogelijkheden? 

o Diagnostiek is geen oneindig proces waarbij men de perfectie nastreeft, maar naar het stellen 
v/e voldoende duidelijkhe werkhypothese zodat men aan de slag kan met de cliënt 

- ó mogelijkheid tot classificatie 
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DOELEN EERTSE GESPREK 

- Tot stand brengen van werkrelatie (à vertrouwenrelatie) 
o Gevoel van veiligheid creeëren bij de cliënt zodat hij/zij zich durft te uiten 

- Probleemverkenning 
o Verkenning van de problemen zonder dat de cliënt het gevoel krijgt dat er iets verwacht 

wordt 
o Taak hulpverlener: luisteren en begrip tonen  

- Eerste ordening problemen 
o In veel gevallen komen mensen ‘in de problemen’ omdat ze door een complex van factoren in 

henzelf en in hun omstandigheden het overzicht en de controle kwijtraken 
- Duidelijkheid (= praktische kant) 

o Duidelijkheid geven over wat de cliënt kan verwachten binnen zijn/haar specifieke context bv. 
cliënt gestuurd door justitie, dan gebeurd de therapie binnen een bepaald kader en dan moet 
de therapeut  terugkoppelen aan de justitie assistent en daar moet de cliënt van op de 
hoogte zijn 

o Het uitleggen van je werkwijze en het verloop van de komende sessies 

3.2 BASISHOUDING  

Basishouding gebaseerd op ‘client-centered’ therapie (Rogers): 

- Basisprincipe client-centered: iedereen heeft een inherente tendens om te streven naar groei, 
zelfrealisatie en zelfstureing 

- Deze tendens realiseert zich wanneer individuen toegang hebben tot condities (in en buiten therapie) 
die groei bevorderen 

In therapie 3 condities nodig voor groei: 

1. Empathie 
2. Echtheid 
3. Onvoorwaardelijke acceptatie 

Discussie over deze condities als voldoende voorwaarden voor verandering. In het cliënt-centerd denken ging 
men er vanuit dat deze 3 voldoende waren los van de problematiek. Later hier wat op terug gekomen, ook heel 
wat problematiek waarbij deze drie niet voldoende zijn om van de problematiek af te geraken. Eensgezindheid 
over de noodzaak van deze factoren, ze zijn altijd helpend.  

3.2.1 EMPATHIE 

Rogers (1957): “(…) the therapist’s sensitive ability and willingness to understand clients’ thoughts, feelings, 
and struggles from their point of view.” 

ð De mogelijkheid en bereidheid om zich in te leven in het leven en de problematiek van de cliënt is een 
belangrijke toevoeging als therapeut  

 

 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 56 van 141 

 

Belangrijke en noodzakelijke facetten: 

- Intrapersoonlijke beleving door therapeut = het perspectief van de cliënt innemen, empathie tonen 
voor de cliënt 

- Communicatie door therapeut bv. het uitspreken van irritaties 
- Receptie door cliënt = het afstemmen van de aanpak op de cliënt 

Intrapersoonlijke vaardigheden is ondanks géén trait !!! 

Per persoon verschillend. Afhankelijk van … 

- Kenmerken cliënt (probleemgerelateerd/-ongerelateerd):  

Met bepaalde kenmerken hebben de meeste mensen affiniteit, het is gemakelijker om hier empathie 
voor op te brengen, ook als therapeut bv. cliënt komt met verhaal dat ze haar baby van 2 jaar is 
verloren, is heel makkelijk om hier empathisch tegenover te zijn 

- Kenmerken setting:  

Noodzaak van directiviteit bv. in crisishulpverlening heb je geen tijd om lang te blijven hangen bij 
empathie 

- Interactie kenmerken cliënt en hulpverlener: 

Het al dan niet identificeren met  bepaalde kenmerken van de cliënt als therapeut bv. wnr de cliënt 
midden in een echtscheiding zit en je hebt dit zelf al eens meegemaakt is het gemakkelijker om je in te 
leven als therapeut 

- Leergeschiedenis hulpverlener: 

Het meer of minder empathisch reageren indien een kenmerk van de cliënt wel of niet in 
overeenstemming is met jouw persoonlijke leergeschiedenis bv. je hebt zelf altijd geleerd actie te 
nemen ipv erover te blijven klagen, wanneer een cliënt verdrinkt in de problemen en niks liever doet 
dan hierover klagen wordt het moeilijk om empathie te tonen 

- Levenservaring hulpverlener: 

Hoe meer ervraing, hoe gemakkelijker het wordt om zich in te leven 

- Huidige levenssituatie hulpverlener 

Als de hulpverlener zelf worstelt met iets of het druk heeft, is er minder ruimte om empathisch te zijn 
à  zelfreflectie en zelfzorg is essentieel als hulpverlener 

Basishouding voor hulpverlener 

Mensen helpen zichzelf te helpen: uitgaan van de autonomie van de persoon; oplossingen aanbiedne helpt 
niet, dit heeft de omgeving al gedaan 

1. Vooral willen begrijpen/verandering is niet noodzakelijk 
2. Actief luisteren naar de cliënt: Wat betekent een probleem in het leven? 

Bv. dode goudvis à Wat betekende die voor de cliënt? 
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3. Concretiseren 

Conclusie: rust en ruimte nemen voor een gesprek en als hulpverlener bewust zijn/worden van problemen en 
pijnpunten 

Empathie: inlevingsvermogen, heeft verschillende componenten: 

1. Cognitief: het schetsen van de situatie in gedachten, het inbeelden van de  situatie 
2. Affectief: emotionele voelsprieten hebben/ontwikkelen, vooral in situaties waar je geen affiniteit 

mee hebt 
3. Gedrag: het non-verbaal tonen dat je meeleeft  

ð Empathie kan zowel verbaal als non-verbaal worden gecommuniceerd 

Empathie = mogelijkheid om iemand te begrijpen vanuit zijn/haar referentiekader eerder dan het eigen 
referentiekader: 

- Flexibiliteit van de hulpverlener 
- Betekent denken met niet voor of over de cliënt 

Verbaal empathie communiceren:  

- Toon verlangen om te begrijpen vanuit referentiekader cliênt (vragen, statements) 
- Primaire empathie = het praten over wat belangrijk is voor de cliënt  
- Additieve empathie = Refereren aan impliciete boodschappen van de cliënt 

Bv. Cl: “Ik heb geprobeerd mijn vader tebegrijpen, maar het lukt me niet” 
       HV: WEL “Kan je me uitleggen hoe dat voelt?” 
       HV: NIET “Klinkt lastig hoor. Heb je dit met je moeder besproken?” 

Non-verbaal empathie communiceren: 

- Oogcontact 
- Naar voor leunen 
- Naar cliënt kijken 
- Open arm positie 

à Match met non-verbaal gedrag van cliënt (spiegelen) 

3.2.2 ECHTHEID 

Echtheid = zichzelf zijn zonder een rol te spelen: 

- Hulpverleners getraind om “proffesioneel” te zijn, echtheid refereert naar mens zijn en  samenwerken 
met cliënt 

- Draagt bij tot betere therapeutische relatie omdat het emotionele afstand kleiner maakt 
- Belangrijke facetten: 

1. Rolgedrag 
2. Cingruentie 
3. Spontaniteit 
4. Openheid 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 58 van 141 

 

Echtheid of congruantie is een belangrijke faciliterende conditie: 

- Cliënten hebben vaak veel ervaring met discripante boodschappen: detecteren incongruentie 
- Discripantie verbaal/non-verbaal 
- Detectie van incongruentie => wantrouwen 
- Beginnersfouten: te vroeg te empathisch, te vroeg prijzend 

1. ROLGEDRAG VS. JEZELF ZIJN 

- Echtheid wanneer rol, autoriteit en status niet over beklemtoond worden 
- Bij hulpverlener 
- Die zich goed voelt bij cliënten en geen nood heeft een rol op zich te nemen om comfortabel te voelen 
- Teveel klemtoon op rol en positie kan overbodige emotionele afstand creëren en intimidatie van cliënt 

2. CONGRUENTIE 

- Woorden, gedrag en gevoelens van hulpverlener zijn consistent 
- Onder ogen zien van negatieve en positieve gevoelens in sessie en consistent gedragen 
- Anders risico op inconsistent gedragen als hulpverlener (bv. negatieve gevoelens niet uiten, maar wel 

afstandelijk reageren) 

3. SPONTANITEIT 

- Vaardigheid om zich op een natuurlijke manier uit te drukken zonder uitgekiend artificieel gedrag 
- Met tact omgaan met cliënt zonder over alles bedachtzaam te zijn 
- Betekent dat hulpverleners elke gedachte/gevoel moeten verbaliseren 

4. OPENHEID & ZELFONTHULLING 

OPENHEID 

= vaardigheid om open te zijn over zelf: 

- Eerder complexe vaardigheid die met voorzichtigheid moet worden gebruikt 
- Elke informatie over zelf die hulpverlener aan cliênt doorgeeft 
- Meestal kiest hulpverlener om verbaal iet sover zelf te vertellen, maar continue stroom van non-

verbale info over zelf, waarvoor minder “gekozen” wordt 

ZELFONTHULLING 

= het moment waarop je heel bewust kiest om een stukje informatie over jezelf te delen in functie van de 
therapie 

- Soort informatie kan variëren 
o Demografisch vs. persoonlijk 
o Positief vs. negatief 

- Persoonlijke informatie: vaak gevoelens parallel aan gevoelens cliënt: 
o “Ik voel ook niet alleen positieve gevoelend tav mijn kinderen” 
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o “Ik ben ook wel eens verrast geweest door sterk positieve gevoelens die ik had tav een goede 
vriend” 

- Positieve informatie over zelf: persoonlijke sterkten, succeservaringen 
o “Ik tracht wel eerlijk te zeijn tegenover anderen, als er iets is, zeg ik dat op een tactvolle 

manier” 
- Negatieve informatie over zelf: persoonlijke grenzen en beperkingen, faalervaringe, situaties waarin 

ongepast werd gedragen 
o “Ik heb het vaak ook moeilijk met beslissingen nmen zonder advies van anderen” 

Redenen om zelfonthulling te gebruiken: 

- Open en faciliterende sfeer creëren (hulpverlener is gevoelig en warm) 
- Reduceren van afstand tav cliënt 
- Zelfonthulling of expressie gevoelens bij cliênt veranderen, nieuw perspectief bieden nodig om doel te 

bereiken 
- Perceptie op probleem en gedrag bij cliënt veranderen, nieuw perspectief bieden nodig om doel te 

bereiken 

Basisregels rond wat, wanneer, en in welke mate informatie over zelf wordt gegeven:  

- Gaat niet om wel of niet 
- Breedte: cumulatieve mate waarin info wordt gegeven: moderaat beter dan veel (indiscreet, teveel 

met zelf bezig, nood aan therapie) of weinig (afstand) 
-  Duur: tijd die wordt gespendeerd 

o Teveel tijd spenderen aan zelfonthulling geeft te weinig tijd aan cliënt 
o Capaciteit cliënt om iets uit zelfonthulling te halen à wezlijn cliënt! 

3.2.3 UNCONDITIONAL POSITIVE REGARD - ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE 

Unconditional positive regard = vaardigheid om cliënt te appreciëren als een persoon met waarde en 
waardigheid 

Belangrijke functie in uitbouw therapeutische relatie: (1) wil om met client te werken, (2) interesse in cliënt als 
persoon, (3) acceptatie cliënt 

ð 4 componenten: 
1. Betrokkenheid tonen tav cliënt 
2. Inspanning doen om cliënt te begrijpen 
3. Onvoorwaardelijke aanvaarding 
4. Warmte uitrdukken en nabijheid 

1. BETROKKENHEID 

= wil om cliënt te werken en interesse om dit te doen 

- Basis: op tijd zijn op afspraak, tijd vrijmaken voor cliënt, privacy voor cliënt reserveren, vertrouwen 
respecteren 

- Gevorderd: mensen die het heel zwaar hebben, hebben het gevoel dat ze bij jou als therapeut terecht 
kunnen, jij bent de enige die de cliënt nodig heeft 
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Conclusie: betrokkenheid is een heel krachtig medium;  barrières zijn gebrek aan tijd en gebrek aan 
zorg/bezorgdheid 

2. BEGRIP 

Cliënt voelt zich grespecteerd in de mate dat hij/zij voelt hoe de therapeut probeert te begrijpen en bezorgd is 
rond problemen 

- Door empathie te toenen, vragen te stellen die informatie belangrijk voor cliënt onthulen, 
commentaar te geven die intereese in bergip cliënt ondersteunen 

ð Respect voor wat de cliënt belangrijk vindt 
- Actief luisteren = belangrijk medium om begrip te communiceren 

ð Parafraseren en reflecteren 

3. AANVAARDING 

Niet veroordelend: 

- Attitude helpverlener om gedachten/gevoelens cliënt niet af te keuren:  
 
Door te gaan luisteren naar de intenties en bendenkingen van de cliënt, krijg je heel vaak de reden 
waarom men problematisch degrag stelt bv. cliënt komt heel agressief uit de hoek, dit gedrag keur je 
niet goed, maar je zoekt naar de achterliggende redenen, zo kan je veel beter begrijpen waarom met 
dit gedrag stelt à dit is de weg naar aanvaarding 
 

- Onvoorwaardelijke inleving: 

Inleven, maar niet samenvallen met het verhaal van de cliënt bv. cliënt vertelt over harde jeugd en hoe 
men de kinderen soms een tik geeft àInleven in het verhaal van de cliënt, maar ook vanop een 
afstand kijken of dit wil oké is, je kan heel veel naar gedrag gaan rationaliseren, maar wilt niet zeggen 
dat je hier als therapeut in mee moet gaan 

- Hulpverlener moet gedachten/gevoelens rond cliënt bij zichzelf nagaan en zich afvragen of men zich 
comfortabel voelt om met deze persoon te werken 

Bv. dader van seksueel geweld als cliënt: hij zegt dat het slachtoffer het echt wel wou of dat hij weet 
wanneer een vrouw twee keer nee zegt dat ze de derde keer ja zegt à gaan kijken in welke mate je 
bereidt bent om het verhaal te beluisteren langs de kant van de cliënt, zodat je kan gaan kijken 
waaraan je kan werken in therapie 

- Moeilijkheid om persoonlijke en culturele vertekeningen te plaatsen. Hulpverlening verschilt van 
andere sociale interacties 

- Ga uit van de goede wil van de cliënt (weerstand is geen teken van kwade wil) 

Conclusie: Niet te snel oordelen, niet beoordelen, niet eigen waarden opdringen 

ð NIET onvoorwaardelijk goedkeuren, WEL gezichtspunt van cliënt serieus nemen en cliënt helpen eisen 
aan zichzelf te stellen 
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Voorbeelden 

Voorbeeld 1: 

CL: “Ik ga volgend seizoen meedoen aan Temptation Island!” 

HV: ??? à is jouw waardensysteem en niet perse wat de cliënt ervan vindt, kijken welke zaken deze stap met 
zich meebrengen voor de cliënt (posiief en negatief) 

Voorbeeld 2: 

CL: “Ik weet niet meer wat ik met hem moet doen. Niks helpt. Ik heb gehoord dat bachbloesems helpen tegen 
depressie. Misschien moet ik dat eens proberen.” 

HV:  

- NIET “De effectiviteit van bachbloesemtherapie is nog niet echt aangetoond en bovendien lijkt de 
therapie vooral te werken owv het placebo-effect. Je verbetert omdat je er in gelooft, maar eigenlijk is 
het een effect van spontaan herstel.” 

- WEL “Het klinkt alsof je heel erg begaan met de depressie van je zoon en dat je daarbij op heel wat 
frustraties botst. We gaan het zo meteen hebben over de voor- en nadelen van bachbloesemtherapie 
en andere mogelijke interventies. Ik zou eerst graag wat meer horen over je zoon zodat ik zijn 
problemen beter kan proberen begrijpen.” 

4. WARMTE EN NABIJHEID 

WARMTE 

Zonder warmte zijn strategieën of technieken misschien wel technisch correct maar therapeuthisch impotent 
(Goldstein, 1986) 

- Warmte reduceert onpersoonlijk karakter interventies of behandeling 
- Warmte lokt warmte uit à vooral bruikbaar bij vijandige of weigerachtige cliënten! 

NABIJHEID 

Wanneer nabijheid niet aanwezig is in therapeutische relatie, is er van beide kanten onzekerheid, desinteresse, 
opgekropte gevoelens, defenciviteit, irritatie, … 

Bij nabijheid reflecteert hulpverlener op gedacht, gevoel, gedrag van … 

1. Hulpverlener 
2. Cliënt 
3. De hulpverlener-cliënt relatie 

à Nabijheid is niet een doel op zich, maar een middel in opbouw v/d therapeutische relatie 

Voorbeeld: 

- Hulpverlener nabijheid: “Blij u te zien; sorry, ik kan niet goed volgen, laten we het nog eens overlopen, 
…” 
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- Cliënt nabijheid: “Je lijkt zenuwachtig en wat onwennig om rond dit onderwerp te praten; je lacht nu, 
je moet er heel blij om zijn” 

- Relatie nabijheid: “Ik ben blij dat je dat met mij kan delen, ik heb het gevoel dat we ergens geraken 
vandaag” 

Nabijheid bruikbaar bij overdracht en tegenoverdracht!! 

- Twijfel bij cliënt (… het voelt aan alsof je je woorden wikt en weegt) 
- Vijandigheid, irritatie, boosheid (...ik voel me behoorlijk geïrriteerd omdat je niet op de afspraak 

verschijnt) 
- Aantrekking (...het is goed dat je me mag, maar ik vraag me af of het ons nu niet tegenhoudt de 

dingen te vertellen zoals ze zijn) 
- Vastzitten, gebrek aan richting (...op dit moment heb ik de indruk dat we vastzitten) 
- Spanning (...ik ben er me van bewust dat we nu beiden met een vervelend gevoel zitten) 

3.3 LUISTERVAARDIGHEDEN 

3.3.1 WAAROM LUISTEREN BELANGRIJK IS 

Basisregel I: Om een dynamische gesprekspartner te vormen dien je dynamische luistervaardigheden te 
ontwikkelen 

Ons verlangen om gehoord te worden: 

- Wat is er leuk aan fijne gebeurtenissen? 
- We staan te weinig stil bij luisteren 
- Veelvuldige confrontatie met mensen die niet luisteren 

o Eerder regel dan uitzondering (“alles ca va?”) 
o Hoe reageren bij heftige emoties 

- Het is pijnlijk als mensen niet luisteren 
ð Effect is sterker bij belangrijke anderen (partner, familie en vrienden) 

3.3.2 WAAROM WE NIET LUISTEREN 

Basisregel II:  Je bent een egoïst en luistert slecht 

Belangrijke functie van luisteren: 

- Informatie verzamelen 
- Bearing witness: 

o Steun 
o Helpen heftige emoties te hanteren (containment) à opluchting 

- Gehoord worden = serieus genomen worden 
- Geruststellen ¹ luisteren 

Waarom luisteren mensen niet/slecht? 

Verschillende redenene voor niet luisteren: 

- De worsteling om onze eigen noden opzij te zetten (Eerste ervaringen als therapeut!) 
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- Therapie = eerst luisteren dan veranderen 
- Niet zwijgen: let op luisteren is in functie van één persoon 
- Vaak semi- luisteren: medeleven, zwijgen maar niet aandachtig, adviserend 

3.3.3 HOE KAN IK BETER LEREN LUISTEREN 

Basisregel III: Luisteren kan je leren/trainen 

Luisteren als vaardigheid: Hoe kan ik beter luisteren?  

Niveau van luisteren: 

- Aandachtig luisteren 
- Empathisch luisteren 

à Luisterresponsen 

3.3.4 BASISVAARDIGHEDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luistervaardigheden  
Niet-selectieve luistervaardigheden en 
aandachtgevend gedrag 

- Non-verbaal gedrag  
- Verbaal volgen 
- Gebruik van stiltes 

Selectieve luistervaardigheden - Vragen stellen 
- Parafraseren van inhoud 
- Reflecteren van gevoel 
- Concretiseren 
- Samenvatten 

Regulerende vaardigheden  
 - Opening gesprek 

- Begincontract sluiten 
- Terugkoppeling naar doel 
- Situatie verduidelijken 
- Hadrop denken 
- Gesprek afronden 
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NIET- SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN EN AANDACHTGEVEND GEDRAG 

NON-VERBAAL GEDRAG 

Zie boek pg. 138 

VERBAAL VOLGEN 

Zie boek pg. 140 

GEBRUIK VAN STILTES 

Zie boek pg. 141 

SELECTIEVE LUISTERVAARDIGHEDEN 

VRAGEN STELLEN  

Doelstelling: 

- Cliënt aanmoedigen om meer te vertellen 
- Accuraatheid checken van wat als je hulverlener hoort 
- Vage, onduidelijke boodschappen verduidelijke vooraleer conclusies te trekken 

Vier stappen: 

1. Inhoud (non-)verbale boodschap identificeren (wat zegt cliênt) 
2. Nagaan of er vage of ambigue delen in de boodschap zitten 
3. Open of gesloten vraag 

ð Een gepast begin fomuleren (zien, horen, voelen) 
4. Ga effectiviteit vraag na 

Voorbeeld: 

- CL: “Soms wou ik dat ik even van de wereld kon verdwijnen” 
- HV: “Je wil af en toe stopzetten wat er rondom jou gebeurt en even alleen zijn” 
- CL: “Neen, dat is het niet, ik wou gewoon dat ik even kon ontsnappen aan al het werk dat op me 

afkomt” 
- HV: “Kun je me beschrijven wat je bedoelt met ‘van de wereld verdwijnen’?” 
- CL: “Wel, ik heb zoveel werk. Ik heb continu het gevoel dat ik achterloop. Ik wou dat ik dat vervelend 

gevoel even kon afzetten.” 

PARAFRASEREN VAN INHOUD 

Boodschappen kennen vaak inhoud (cognitief - parafraseren) en gevoel (affectief - reflecteren) 

Bv. Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en verdrietig zijn. Ik denk dat ik 
gewoon bang ben om het hem te vertellen. 

Doelstelling: 

- Cliënt helpen focussen op inhoud van boodschap 
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- Om inhoud te benadrukken als aandacht aan gevoelens te vroeg of ongepast is 

Selectieve aandacht aan inhoud boodschap Belangrijkste inhoud herformuleren in woorden HV Verschilt van 
herhalen 

Stappen: 

- Luisteren en herinneren (intern) wat boodschap cliënt was 
- Identificeer inhoud (welke situatie, persoon, object of idee werd besproken?)  
- Gepaste beginzin ontwikkelen (let op sensorische taal) 
- Hervertaal inhoud (geen vraag, wel statement, in eigen woorden HV)  
- Effectiviteit nagaan 

Voorbeeld 1: 

Een cliënt heeft een lang en verward verhaal verteld over zijn lastige puberzoon. Je begrijpt uit zijn houding en 
gezichtsuitdrukking dat hij het moeilijk heeft met zijn situatie, maar uit zijn woorden kun je nog niet precies 
afleiden waardoor dat komt. 

- HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer dan wat 
hij mag. Klopt dat?" 

- CL: “Ja, precies, zo is het, en bovendien...” en hij vertelt meer. 

Voorbeeld 2: 

- CL: “Hoe kan ik mijn vriend vertellen dat ik het wil uitmaken? Hij zal overstuur en verdrietig zijn. Ik 
denk dat ik gewoon bang ben om het hem te vertellen.” 

- HV: “Het klinkt alsof je nog geen manier gevonden hebt om je vriend te vertellen dat je de relatie wil 
beëindigen owv zijn mogelijke reactie. Klopt dat?” 

REFLECTEREN VAN GEVOEL 

à Voegt emotionele toon toe 

Doelstelling:  

- Cliënt aanmoedigen meer over gevoelens te praten 
- Cliënt gevoelens meer intens te laten beleven 
- Cliënt helpen om meer bewust te zijn van de gevoelens die hem/haar domineren 
- Cliënt helpen gevoelens te herkennen en ermee om te gaan Cliënt helpen verschillende gevoelens van 

elkaar te onderscheiden 

Voorbeeld 1:  

Cliënt over zijn puberende zoon 

- HV: "Dus je zoon is nu 14 jaar, hij geeft je regelmatig een grote mond en hij wil steeds meer dan wat 
hij mag. Daardoor voel je je machteloos.” 

De cliënt heeft nu de gelegenheid om je aan te vullen of te verbeteren 

- CL: "Ja, precies. Maar dat niet alleen, het maakt me zo..." 
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Voorbeeld 2: 

- CL: “Je kan je niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik ontdekte dat mijn vrouw me bedroog. Ik zag 
rood van woede! Wat moest ik doen, haar verlaten of haar een hak terug zetten?” 

- HV: “Het lijkt alsof je zowel kwaad als wraakzuchtig bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw 
vreemdgaat.” 

- CL: “Ik ben kwaad ja, maar niet echt wraakzuchtig, ik denk dat ik haar gewoon hetzelfde ambetante 
gevoel wil geven als ik voel.” 

- HV: “Het lijkt alsof je heel kwaad bent nu je ontdekt hebt dat je vrouw vreemdgaat.” 

Reflecteren = een moeilijke vaardigheid à emoties zijn niet altijd goed te herkennen  

Stappen in reflecteren: 

1. Luisteren naar aanwezigheid gevoelens 
o Luister naar affectieve woorden in boodschap cliënt 
o 7 grote categorieën gevoelens: woene, angst, onzekerheid, verdriet, geluk, sterkte en zwakte 

2. Emotie uit non-verbaal gedrag detecteren 
3. Verbaal teruggeven emoties, in eigen woorden hulverlener 

o Woordkeuze is zeer belangrijk 
o Niet enkel type emotie, ook intensiteit bijvoegelijk naamwoord (nogal, eerder, sterk, …) 

4. Start reflectie met gepaste opening 
o Het lijkt alsof je …, voor mij is het duidelijk dat … 
o Het klinkt alsof …, ik hoor je zeggen … 
o Ik kan je woede voelen, je voelt de woede nu … 

5. Context of situatie waarin emotie voorkomt beschrijven 
6. Ga effectiviteit reflectie na 

CONCRETISEREN 

= Uiterst belangijke vaardigheid; samengesteld uit eerdere vaardigheden 

Doelstelling: 

- Begrijpen unieke facetten van een persoon in de relevante context 
- Verduidelijking van ambiguïteit 
- Scherper zicht voor hulpverlener én cliênt 

Aspecten: gedrag, gedachten, gevoelens, reacties, antecedenten en consequenties 

Hoe? 

- “Kan je een voorbeeld geven?” 
- “Wat bedoel je precies met …” 

à Zelfscheck: Kan ik het voor me zien? 
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SAMENVATTEN 

= Thema’s en patronen herkennen en benoemen; wat cliënt steeds herhaalt, of grote intensiteit 

Doelstelling: 

- Verschillende elementen van een boodschap van een cliënt samenbrengen 
- Een thema of partoon identificeren 
- Aan een stuk doorpraten onderbreken 
- Om vooruitgang te bespreken 

Voorbeeld 1: 

Samenvatting om verschillende elementen samen te brengen: 

- Cl (student): “Ik dacht altijd dat ik leerkracht wou worden, maar nu weet ik het niet meer. Ik dacht 
altijd dat het een ideaal beroep was voor een vrouw. Maar ik weet niet of dat een goede reden is.” 

- HV: “Je vraagt je af of leerkracht worden echt is wat je wil of wat je denkt dat een vrouw zou moeten 
doen.” 

Voorbeeld 2: 

Samenvatten om thema te identificeren: 

- Cl (35-jarige man): “Eén van de redenen waarom we scheidden is dat zij mij altijd dwong dingen te 
doen. Ik kon nooit nee tegen haar zeggen. Ik gaf altijd toe. Ik zal het wel moeilijk hebben om nee te 
zeggen tegen mensen.” 

- HV: “Je ontdekt dat je de neiging hebt om toe te geven of niet te doen wat jij zelf wel in verschillende 
belangrijke relaties, niet enkel met je ex-vrouw.” 

Voorbeeld 3: 

Samenvatten om tempo te reguleren: 

- Cl (26-jarige vrouw): “Ik had een verschrikkelijke week. De verwarming viel kapot, mijn hond geraakte 
vermist, mijn auto stond in panne en daarbovenop ben ik ook nog eens twee kilo verdikt. Het lijkt alsof 
alles op me afkwam” 

- HV: “Laat ons eerst even stoppen voor we verder gaan. Het lijkt alsof de tegenslagen zich opgestapeld 
hebben deze week.” 

Stappen in samenvatten: 

1. Luister en herinner boodschap of serie boodschappen over de tijd (wat zijn sleutel gedachten en 
gevoelens); 

2. Identificeer patroon, thema, of verschillende elementen die samen horen (wat vermeldt cliënt 
herhaaldelijk) 

3. Selecteer een gepaste beginzin met jij of naam cliënt Selecteer woorden die thema of patroon 
weergeven (eigen 

4. woorden gebruiken) 
5. Ga effectiviteit van de samenvatting na 
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REGULERENDE VAARDIGHEDEN 

OPENING GESPREK EN BEGINCONTRACT 

Zie boek pg. 132 

TERUGKOPPELING NAAR DOELEN 

Hulpverlener doet aan procesbewaking: doelterugkoppeling 

- Gezamenlijk proces 
- Expliciete bespreking zorgt voor gedeelde verantwoording 

SITUATIE VERDUIDELIJKEN 

= Herstellen van de therapeutische relatie bij onduidelijkheden, discripanties of problemen 

Verantwoording: hulverlener die het proces bewaakt  

Middelen: 

- Session Rating scale – Klinisch aanvoelen 
- Meta-gesprek 

HARDOP DENKEN 

- Helpend voor de samenwerking 
- Biedt veiligheid voor cliënt 
- Voorbeeld van probleemoplossend denken 

AFSLUITEN VAN HET GESPREK 

- Tijdsbewaking 
- Nadenken over wat te bespreken (bv. traumaverwerking de laatste 5 min. Van de sessie 
- Timemanagement en afronding 

3.4 PROBLEEM-NUANCERENDE VAARDIGHEDEN 

Luisteren reflecteert over het algemeen hoe cliënt zichzelf begrijpt, terwijl actie respons reflecteert hoe HV de 
problematiek begrijpt 

Doelstelling: cliënten de noodzaak tot actie en veranderen helpen inzien vanuit een meer objectief/adaptief 
referentiekader 

Verschillende vaardigheden:  

- Verbanden leggen en interpreteren 
- Confronteren 
- Positief heretiketeren 
- Informatie geven 
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3.4.1 VERBANDEN LEGGEN EN INTERPRETEREN 

= Nieuwe kijk op moeilijkheden en andere verklaringen; statement dat associaties legt tussen verschillende 
gedragingen cliënt (eventueel causale verbanden) of mogelijke verklaring 

ð Interpretatie vanuit theoretisch kader  

Doelstelling: 

- De relatie identificeren tussen impliciete boodschappen van de cliënt en gedrag 
- Gedrag van cliënt op een alternatieve manier of met een andere verklaring bekijken 
- Het begrip van cliënt rond eigen problematiek verhogen als basis voor verandering of actie 

Voorbeeld: 

- CL: “Ik begrijp mezelf niet. Ik kan gemakkelijk seksueel opgewonden geraken als we niet thuis zijn, 
zelfs in de auto of op restaurant. Maar thuis lukt het me vrijwel nooit.” 

- HV: “Ik kan verkeerd zijn hoor, maar het lijkt alsof je vooral seksuele opwinding ervaart wanneer je op 
ongewone plaatsen bent, dus weg van de ‘gewone sleur’, waar er een zekere spanning aan verbonden 
is.” 

Reacties cliënt: 

- Van expressie groter begrip rond zelf en emotionele opluchting tot stilte 
- Bij hostiliteit, beter om onderwerp te laten rusten en er eventueel later op terug te komen 
- Gebruik van metaforen vaak heel bruikbaar 

Basisregels: 

1. Timing is heel belangrijk: 
o Meestal niet in eerste contacten, enkel als cliënt er klaar voor is (alsof cliënt interpretatie 

zelf zou kunnen maken) 
o Tijdstip in de sessie: best begin of midden, zodat er tijd genoeg is voor bespreking 

2. Check of interpretatie gebaseerd is op wat cliënt echt zegt en niet op bias hulpverlener 
3. Taal en toon zijn belangrijk: best ik-boodschappen en met gebruik van “het is mogelijk” of 

“wellicht” … 

Stappen in interpreteren: 

1. Detecteer impliciet deel in boodschap cliënt 
2. Hoe past deze boodschap binnen een theoretische oriëntatie 
3. Wat zijn positieve aspecten van het probleem waar de cliënt controle over heeft 
4. Gebruik woorden die matchen met de woorden van de cliënt Ga effectiviteit interpretatie na 

3.4.2 CONFRONTEREN 

= Aandacht v/d cliënt focussen op discrepanties, conflicten, gemengde boodschappen die, indien ze zouden 
veranderen, naar een beter functioneren kunnen leiden 

Discrepantie kan te maken hebben met: 

- Verschil verbaal en non-verbaal gedrag 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 70 van 141 

 

- Verschil verbaal gedrag en actie (HV is belangrijk en sessie afbellen, ik ga x doen en doet het niet) 
- Verschil twee verbale boodschappen (Ik hou echt van mijn zoon hoewel hij nagel aan mijn doodskist 

is) 
- Verschil twee non-verbale boodschappen (lachen en huilen) Verschil twee personen (koppel, ouder-

kind, HV-cliënt) 
- Verschil verbale boodschap en context of situatie (koppel heeft serieuze conflicten en wil kind) 

Voorbeelden: 

“Je zegt dat je je op je gemak voelt en tezelfdertijd merk ik dat je aan je handen aan het prutsen bent.” 

“Enkele weken geleden vertelde je hoe belangrijk deze gesprekken voor je zijn. Nu merk ik dat je de voorbije 
twee afspraken afgezegd hebt.” 

“Je lijkt er je van bewust te zijn dat je hem het grootste deel van de tijd graag ziet, Toch kan zijn gedrag je soms 
ook kan irriteren.” 

“Jullie zijn al drie keer uit elkaar geweest sinds het begin van therapie en nu vertellen jullie me dat jullie een 
kind willen om je relatie te verbeteren. Veel koppels vertellen me dat een kind de stress in de relatie verhoogt, 
eerder dan verlaagt. Hoe kunnen jullie die twee dingen met elkaar verzoenen?” 

Basisregels: 

- Moet cliënt Moet cliënt uitnodigen om consequenties gedrag na te gaan, niet defensief reageren 
- Motivatie voor confrontatie mag niet aanval of ventilatie frustratie zijn, wel cliënt vooruit helpen 
- Focus op inconsistentie probleem, niet persoon 
- Let op non-verbaal gedrag (taal, toon, houding,...), mag niet be(ver)oordelend zijn 
- Wees concreet/geef specifiek voorbeeld, niet vaag 

o Niet: “Je wil dat mensen je graag hebben, en je stoot ze af” 
o Wel: “Je wil dat mensen je graag hebben, nu lijkt het wel zo dat als ze te dicht komen, je de 

neiging hebt om brutaal te reageren” 
- Exploratief en niet corrigerend 

o Wat ik niet goed begrijp is dat... 
- Enkel als er voldoende vertrouwen is in HV relatie  
- Tijd is heel belangrijk bij confrontatie: 

o Confrontatie op moment dat cliënt er iets mee kan aanvangen  
o Tijd genoeg na confrontatie geven voor reactie en discussie  
o Niet te vaak confrontatie na elkaar 

- Confrontatie werkt vooral op begrip en bewustzijn, heeft beperkingen 

Defencieve reacties: 

- Hulpverlener diskwalificeren (hoe weet jij dat, je hebt zelf geen kinderen..)  
- Hulpverlener overtuigen dat zijn/haar visie fout is 
- Belang van onderwerp devalueren 
- Ergens anders steun zoeken (ik vertelde mijn vrienden...) Akkoord gaan, maar geen gevolg geven 
- Onzekerheid tonen 

Voorbeeld: 

- HV: “Je lijkt bezorgd om de scheiding van je ouders.” 
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- CL: “Eigenlijk voel ik me daar gelukkig om. Ik ben blij dat ze eindelijk gescheiden zijn” (zegt dit op 
verdrietige toon) 

- HV: “Je zegt dat je gelukkig bent en tezelfdertijd hoor ik in je stem dat je je ongelukkig voelt.” 
- CL: “Ik weet echt niet waar je het over hebt. Ik voel me helemaal niet ongelukkig.” 

Stappen in confonteren: 

1. Zoek naar discrepanties of gemengde boodschappen Probeer verschillende elementen in de 
discrepantie samen te 

2. vatten (gebruik en in plaats van maar) 
3. Om confrontatie beter te laten aankomen, gebruik woorden van 
4. cliënt 
5. Ga effectiviteit confrontatie na 

3.4.3 POSITIEF HERETIKETEREN 

Doelen: 

- Persistente schuld/schaamte verminderen 
- Veranderbereidheid vergorten 
- Belang voor therapeutische relatie 

Werkwijze: 

- Leren kijken naar positieve aspecten 
- Hulmiddel: intensies eerder dan gedrag 
- Moet gemeend zijn 
- Aansluiting bij Compassie 

3.4.4 INFORMATIE GEVEN 

Kan gaan over juridisch aspecten, bijdragen, steun, diagnose, hulpgroepen, ... 

ð Verschilt van advies geven 
ð Veel psycho-educatie beschikbaar bv. uitleg stoornis en aanpak 

Doelstellingen: 

- Alternatieven identificeren 
- Alternatieven evalueren 
- Mythes doorprikken 
- Cliënten motiveren om dingen die ze vermijden te exploreren 

Basisregels: 

- Wanneer? 
o Ga na welke info cliënt al heeft 
o Ga na of deze info valide, waar, voldoende, … is  
o Wacht op cues van cliënt 

- Wat? 
o Ga na welke info nuttig is voor cliënt 
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o Baseer je op betrouwbare en valide bronnen  
o Structureer informatie 

- Hoe? 
o Vermijd vakjargon 
o Geef volledige info (ook negatieve dingen) Doseer: geef niet te veel informatie 
o Vraag naar gevoelens/bias cliënt t.a.v. info Gebruik pen en papier 

3.5 HULPVERLENING ALS WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING: VERANDERING 
BEWERKSTELLIGEN 

3.5.1 PROCESMANAGEMENT 

Niveaus: diagnostiek (klachtgericht, persoonsgericht), therapeutische relatie, verandering 

Fase-afhankelijk:  

 

 

 

 

Model van Prochaska en DiClemente: 

1. Precontemplation: gedrag is objectief problematisch, maar er is nog geen intentie om dit gedrag 
te veranderen, je ziet er geen enkel probleem in bv. soms coke doen op feestjes  

2. Contemplation: men erkent dat er een probleem is, maar de negatieve consequentie wegen nog 
niet op tegen de positieve consequentie à er wordt nog geen actie bv. coke kost veel geld en je 
veroorzaakt een accident onder invloed, je vraagt je af of je er mee moet stoppen 

ð Heel veel cliënten zitten in deze fasen, hier niet vanuit gaan dat ze willen 
veranderen, want anders gaat het nooit lukken  

3. Preparation: negatieve aspecten wegen het zwaarst door, idee van oké dit moet stoppen, je gaat 
moeten werken naar een duidelijk actieplan hoe je dit gaat doen bv. stoppen met roken, alcohol 
à is gewoonte gedrag, moeilijk om er niet terug naar te grijpen  

4. Action: cliënt heeft al actie ondernomen, hier kun je als hulpverlener heel veel mee gaan doen à 
vaak gaan we er vanuit dat cliënt hier al zitten  

5. Maintenance: volhoudingsfase, nieuwe manieren installeren, op het moment dat iets verandert 
is, is niet het eindpunt, want veel probleemgedrag kan wel eens terugkomen bv. stoppen met 
drinken  

6. Relapse: terug hervallen, iets wat veel voorkomt en waar je binnen de hulpverlening probeert 
voor te zorgen dat het niet voorkomt, omdat het slecht is voor het zelfvertrouwen  
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3.5.2 INLEIDING 

Hypothese: hulpverlener wil cliënt veranderen àcognitieve dissonantie bij cliënt door verschil in visie 
hulpverlener en visie cliënt à ongemakkelijk voor cliënt à dissonantie reduceren door… 

- Hulpverlener te diskwalificeren  
- Rationaliseren 
- Informatie zoeken die tegenspreekt  
- Hulpverlener proberen veranderen  
- Aanvaarden idee hulpverlener 

Aanvaarden idee HV meer waarschijnlijk:  

- Onderling overleg 
- Timing (aansluiten bij cliënt) 

à Kenmerken hulpverlener: 

- Als hulpverlener als expert/competent overkomt  
- Als hulpverlener attractief overkomt 
- Als HV als te vertrouwen overkomt 

à Kenmerken van cliënt: leeftijd, geslacht (match therapeut), ras, attractiviteit, cognitieve stijl, motivatie, 
betrokkenheid, ... 

3.5.3 EXPERTISE/COMPETENTIE 

COMPETENTIE 

Competentie is niet dogmatisch of autoritair zijn … 
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- Wel: te vertrouwen, aandachtig en in staat om te helpen (door (non)verbale cues) door cliënt het 
probleem te laten exploreren en cliënt oplossingen te laten genereren 

- Niet profileren als “de expert” => intimideert cliënten, wel gelijkheid, vriendelijkheid tonen (dus ook 
niet onderdanig zijn) 

Perceptie van cliënt dat hulpverlener  zal helpen om problemen te verminderen à perceptie cliënt is 
gebaseerd op: 

- Eerste gesprekken (statisch): opleidingsniveau, training, certificaten, anciënniteit, taal, setting, 
boeken, sekse, oordeel anderen, reputatie, stijl hulpverlener 

- Later (dynamisch): expertise niet meer zo belangrijk, wel geheel van non-verbale en verbale 
gedragingen: 

o Non-verbaal gedrag: 
§ Oogcontact, leunen, vloeiend praten 

o Verbaal gedrag: 
§ Goede vragen die gedachten uitdagen 
§ Aansluiten bij cliënt en luisteren (belang van luisterresponsen) Tempo in de sessie 
§ Concretiseren wat de cliënt aangeeft 
§ Interpretaties (actieresponsen) 

EXPERTISE: GOEDE VRAGEN 

Vanaf eerste (telefonisch) contact tot laatste sessie moet hulpverlener “intelligente” vragen stellen 

Indeling van Tomm (1988) in 4 verschillende soorten vragen op 2 assen 

1. Variatie in vragen m.b.t. … 
o  Gericht op oriëntatie (HV) 
o  Gericht op beïnvloeding (CL) 

2. Variatie in vragen m.b.t. het om  
o Lineaire dan wel circulaire informatie gaat 
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Rechtstreekse vragen 

- Oriënteren (voor hulpverlener) en lineair 
- Onderzoekend, deductief, rond inhoud en feiten, om probleem uit te leggen 
- Duiden vaak iemand of iets aan dat verkeerd is en moet veranderen (lineair) 

Bv. Waarom komt uw man laat thuis van werk ? (veel werk, pas gepromoveerd, komt niet graag thuis,...) 

Circulaire vragen 

- Oriënteren (hulpverlener) en circulair 
- Circulair (alles is met alles verbonden) => systemisch denkkader Exploratief, nieuwsgierigheid 

therapeut 
- Informatie over patronen tussen mensen 

Bv. Wat is er anders aan de dagen dat uw man niet overwerkt? Wie begint over het onderwerp overwerken? 
Wat is verschil tussen vroeger en nu? 

Strategische vragen 

- Beïnvloeden (voor cliënt) en lineair 
- Nieuwe mogelijkheden in een bepaalde richting opperen 
- Gaan uit van oorzaak-gevolg relatie 
- Suggereren veranderingen in bepaalde richting 

Bv. Wat zou er gebeuren, mijnheer, indien U ‘s ochtends vroeger zou beginnen werken waardoor U vroeger 
thuis zou kunnen komen? 

Reflexieve vragen 

- Beïnvloeden en circulair 
- Faciliteren ook verandering, maar zonder richting aan te geven, laten verschillende mogelijkheden 

open… à Neutraal 
- Dmv vragen nieuwe reacties bewerkstellingen (dus cliënt in staat om anders te reageren) 

Bv. Als u, mijnheer, niet zou overwerken, hoe zou het leven van jullie dan veranderen ? 

EXPERTISE: POSITIONERING 

- Weerstand roept non-therapeutische responsen op  
- Afhankelijk van positie (roos van Leary) 

ð Uitzetten van interpersoonlijk gedrag cliënt op 
assen  

- Weerstand omzeilen is een communicatieve 
vaardigheid, een kwestie van communicatieve stijl 

- Weerstand is een cruciale bron van informatie 
- Weerstand is vaak afhankelijk van het veranderstadium 
- Omgaan met weerstand: motiverende gespreksvoering 
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3.5.4 ATTRACTIVITEIT 

Perceptie van attractiviteit door cliënt = mate waarin HV vriendelijk, aardig, prettig in de omgang is en 
overeenkomst vertoont 

Effect interventie is grootst bij wederkerige aantrekking 

ð Relatie-ondersteunend + stereotiepe gedachten omtrent attractieve personen = succesvol 

Attractiviteit = zowel oppervlakkige als relationele dimensies 

- Oppervlakkige attractiviteit (statisch) vooral in eerste sessies 
- In latere sessies verdwijnt effect attractiviteit door effect competentie (dynamisch) 

3.5.5 STRUCTUREREN 

Richtlijnen structureren: 

- Structuur onderhandelen, niet opleggen 
- Nooit als straf (bv. Beperkingen) 
- Reden voor structuring geven (bv. andere fase) 
- Let op of cliënt er klaar voor is 
- Teveel is niet goed (te rigide, hulpverlener is teveel bezig met controle houden) 
- Kan competentie niet vervangen 

Voorbeeld 1: 

1ste gesprek met Marie die heel onzeker is of ze al dan niet in therapie zou komen 

“Het kan je misschien helpen als ik je wat uitleg geef van wat therapie nu precies is, wat mijn rol is, wat jouw 
rol is en de dingen waarover we zouden kunnen praten. Mijn rol is om je te helpen praten over de dingen die je 
bezig houden, om je ze te helpen begrijpen en om je te helpen een aantal stappen te zetten om de problemen 
op te lossen of om je leven een andere richting te geven. Weet dat alles wat je vertelt binnen deze vier muren 
blijft …” 

Voorbeeld 2: 

Structureren op einde van de therapie-sessie 

“John, we zijn een paar maanden geleden aan deze therapie begonnen. Je hebt de laatste gesprekken al een 
paar keer vermeld hoe goed je je voelt en hoe je nu beter kan omgaan met vrouwen. Ik denk dat we binnen 
een tweetal gesprekken de therapie kunnen afronden omdat ik ervan overtuigd ben dat je voldoende stappen 
gezet hebt en de dingen alleen aankunt.” 

3.5.6 VERTROUWEN 

= Perceptie van de cliënt dat de hulpverlener hem/haar op geen enkele manier zal misleiden of onrecht 
aandoen, benadelen 

- In eerste gesprekken vooral gebaseerd op ‘maatschappelijk aanzien’, nadien vooral op gedrag van de 
hulpverlener 
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- Meestal initieel vertrouwen dat verder groeit, tenzij reden is om niet te vertrouwen 
ð Soms omgekeerd: initieel wantrouwen en vertrouwen moet worden verdiend 

- Moeilijk te installeren, maar heel makkelijk te breken bv. wnr een afspraak geannueleerd wordt 
- Vraagt tijd, verandert steeds, vraagt wederkerige interacties 
- Is basis voor goede exploratie van cliënt zijn/haar eigen problemen en oplossingen 

Gedrag dat vertrouwen uitstraalt: 

- Non-verbaal: 
o Congruentie verbaal/non-verbaal gedrag  
o Non-verbaal aanvaarden onthulling cliënt  
o Non-verbale responsiviteit en dynamiek 

- Verbaal: 
o Accuraat parafraseren bv. u had 5 kinderen, oh nee twee, sorry! 
o Consistentie tussen zeggen en doen Vertrouwelijkheid 
o Openheid en eerlijkheid 
o Accuraatheid van informatie geven Niet defensief reageren op “test” cliënt 

Eroderen van vertrouwen vooral door: 

- Incongruentie, oordelen of evaluatieve reacties en passiviteit 

Vertrouwen tussen cliënt en hulpverlener ontwikkelt niet altijd automatisch, cliënt heeft soms behoefte aan 
expliciete test om hulpverneer te vertrouwen. Cliënt zal echter zelden direct vragen om dot te bestpreken, 
eerdersubtiele manoevers om gegevens over vertrouwen van hulpverlener te bekomen = “vertrouwenstest”. 
Hulpverlener herkent dit niet steeds, reageert op inhoud, ziet cliënt als vijandig of reageert zelf defensief 

VERTROUWENSTEST: INFORMATIE VRAGEN 

Implicite vraag: Kan jij mij helpen? 

- Is het vragen naar feiten of naar opinie/opvattingen hulpverlener bv. Heb jij kinderen? Hoe lang bent u 
gehuwd? 

- Is meestal zoeken naar bevestiging dat hulpverlener zal kunnen begrijpen 
- Antwoord hulpverlener rond begrip vertrouwen (Ja, ik heb twee kinderen. Hoe denkt U dat dit me 

helpt u te begrijpen?) 

Voorbeeld:  

CL: “Heb jij ooit al met zo’n ernstig geval als ik gewerkt?”  

HV: 

- Niet “Ja, heel vaak; af en toe; Oh, voor mij ben jij niet zo’n ernstig geval,...” 
- Wel “Het gebeurt wel vaker dat mensen waarmee ik werk zich op een bepaald moment verward 

voelen of overweldigd voelen. Ik vraag me af of jij graag wil weten of ik de competentie heb om jou te 
helpen...” 

VERTROUWENSTEST: GEHEIM VERTELLEN 

Impliciete vraag: Kan ik me kwetsbaar opstellen? 
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- Test of hulpverlener cliënt kan aanvaarden zoals hij/zij is, vertrouwelijkheid bewaart en kwetsbaarheid 
niet misbruikt 

- Soms is geheim irrelevant 
- Hulpverlener mag zeker niet beoordelend reageren, dit is de test, wel verbaal en non-verbaal open 

reageren 
- Bv. Reactie dit is geheim tussen ons à reactie is belangrijk 

Voorbeeld: 

CL: “Ik heb dit nooit aan iemand kunnen vertellen, zelfs mijn man niet, maar ik heb een abortus gedaan een 
paar jaar geleden” 

HV: 

- Niet “Een abortus, echt? Je hebt het zelfs niet aan je man verteld?” 
- Wel “Wat je me nu zegt is ons geheim, iets tussen jou en mij, je kan erop vertrouwen dat ik het aan 

niemand zal zeggen” 

VERTROUWENSTEST: EEN GUNST VRAGEN 

Impliciete vraag: Ben jij betrouwbaar? 

- Gunst vragen in context vertrouwen 
- Of je gunst verleent of niet is niet belangrijk, wel hoe betrouwbaar je beloftes nakomt 
- Soms kan het wel, bv. Boek lenen Bij weigering, direct en tactvol zijn 
- Bv. Vraag om cliënt thuis te bezoeken om tijd te sparen. “Ik waardeer je bezorgdheid, maar werk liever 

zonder afleidingen die ik niet ken.” 

Voorbeeld: 

CL: “Zou u dat boek willen terugbrengen, ik durf mij daar niet meer te vertonen; Zou u voor mij willen bellen 
naar mijn baas?” 

- Wat niet helpt: iets beloven wat je niet kan waarmaken 
- Wat wel kan: enkel iets beloven dat je kan waarmaken en waarmaken wat je belooft 

VERTROUWENSTEST: CLIËNT DISKWALIFICEERT ZICHZELF 

Impliciete vraag: Kun jij me accepteren? 

- Zal hulpverlener me nog mogen/accepteren als ik donkere kant laat zien? 
- Bedoeld om hulpverlener te choqueren, waarbij elk (non)verbaal gedrag hulpverlener aandachtig 

wordt gevolgd. 
- Hulpverlener kan best neutraal reageren: reflecteren, interesse tonen; niet + of - 
- Bv. Wist u dat ik 3 abortussen had in 3 jaar? Het is mijn eigen fout. 

Voorbeeld: 

CL: “Ik ben niet opgewassen tegen al de druk van het reizen, toen ze me drugs aanboden leek me dat de enige 
oplossing.” 
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HV: 

- Niet “Wist je niet dat je je lichaam schade toebracht als je doorging zoals je deed?” 
- Wel “De druk was zo hard dat het moeilijk was om er onderuit te kunnen.” 

VERTROUWENSTEST: HULPVERLENER IN VERLEGENHEID 

Impliciete vraag: Heb jij grenzen? 

- Tijdstip veranderen, sessie afbellen, vragen om te bellen tijdens sessie 
- Hulpverlener kan best open en direct reageren Grenzen door hulpverlener geeft veiligheid 
- Bv. Cliënt die 3 maal te laat komt. “Ik heb gemerkt dat je te laat komt, dat brengt mij in moeilijkheden. 

Liever ander tijdstip of kan ik erop rekenen?” 

Voorbeeld: 

CL: “Mag ik uw GSM eventjes gebruiken voor we beginnen, ik zou nog eens moeten bellen.” 

HV: 

- Niet “Ofwel ja natuurlijk, doe nog maar eens, of Nee, zeker niet” 
- Wel “De laatste 2 keer dat ik je zag, vraag je mijn GSM te gebruiken voor de sessie. We hebben dan 

minder tijd voor de sessie. Zou het mogelijk zijn om je telefoons ergens anders op een ander moment 
te doen, of wil je een ander tijdstip,” 

VERTROUWENSTEST: MOTIVATIE HULPVERLENER 

Impliciete vraag: Is jouw zorg voor mij echt? 

- Eerlijkheid/echtheid is belangrijk Test “is het enkel je job?”  
- Bv. vraag naar hoeveel andere cliënten, hoe hulpverlener ze allemaal uit elkaar haalt, of hulpverlener 

denkt aan cliënt tussendoor 
- Antwoord dat cliënt gezien wordt als mens “Je voelt je onzeker over je plaats hier, of ik er echt om 

geef...” 

Voorbeeld: 

CL: “Ik kan me niet voorstellen dat iemand zoveel energie heeft om de hele dag mensen te zien. Je moet wel 
uitgeput zijn.” 

HV: 

- Niet “Ofwel oh, nee, ik kan daartegen; of ja, ik ben nu wel bekaf” 
- Wel “Voel je je onzeker over hoeveel energie ik nog heb om naar jou te luisteren? Wat me bij jou helpt 

om energie te krijgen is...” 
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HOOFDSTUK 4: DE GGZ EN MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 

4.1 ZORG GEBASEERD OP CIJFERS 

4.1.2 INLEIDING: RELAVANTIE VAN KENNIS OVER GGZ 

“We vermoeden dat mijn dochter (4) een gedragsstoornis heeft. We zijn naar een Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen geweest, maar staan op een wachtlijst van anderhalf jaar. Ik denk zelf aan ADHD of 
een variant ervan, maar op den duur denk je van alles. Wat zijn haar toekomstperspectieven? Kan ze naar een 
normale school? Kan ze hogere studies aan?” 

“Mijn vrouw is na de geboorte van onze dochter, Elsie, zo depressief dat het niet meer gaat. Ze kan het zelfs 
niet opbrengen om Elsie te verzorgen! Het kan zo niet verder. Maar ik weet niet goed welke mogelijkheden er 
zijn voor mijn vrouw, misschien moet ze wel opgenomen worden. Maar ik werk full-time dus hoe moet ik dat 
organiseren voor Elsie?” 

“Mijn nonkel wordt soms agressief als hij gedronken heeft. Mijn tante vertelde dat er dan gescholden wordt en 
er ook wel eens een klap valt. Ik ben heel erg bang voor mijn tante maar ook voor de kinderen. Die zijn jonger 
dan 10 jaar. Wat kan ik doen?” 

Op het moment dat je deze situaties tegenkomt als klinisch psycholoog, is de kennis over het zorgsysteem, de 
verschillende mogelijkheden die er zijn en het juridisch kader (gedwongen of niet) essentieel om antwoord te 
kunnen geven op bovenstaande vragen. Er is namelijk een sociale kaart (= de gehele zorgorganisatie) waarin je 
jouw eigen positie goed moet kennen, maar ook welke er allemaal rond jou bestaan. Dit is even essentieel om 
goede hulpverlening te kunnen bieden als bijvoorbeeld luistervaardigheden. 

Verschillende niveaus en kaders: 

- Individuele hulpverlening (bv. psychiatrische instelling, praktijk, ...) 
- Psychologische Hv in een bredere context 

o Kosten van psychische ziekten zijn gigantisch (Vlaanderen: 20.740 miljoen euro; OECD, 2015) 
= breed maatschappelijk probleem 

o  Psycholoog opereert binnen breed politiek en wetgevend kader: belangrijk om als 
psychologen na te denken hoe we die enorme vraag en stroom naar psychische hulpverlening 
het best kunnen organiseren 

o Noodzaak om na te denken over structurele ingrepen 
- Europees/Belgisch/Vlaams/Regionaal: allerlei verschillende niveaus en structuren om binnen te gaan 

werken 

4.1.2 BELEID EN CIJFERS: RELEVANTIE VAN WETENESCHAPPELIJKE CIJFERS BIJ BELEID 

KCE Report: organization of mental health care for adults in Belgium 

4. Onderzoek naar hoe de organisatie van volwassengezondheidszorg er zou kunnen uitzien in België 
obv cijfers. Hieronder enkele cijfers uit het rapport om aan te tonen voor wat een grote 
uitdagingen we staan. 
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Detollenaere et al. (2019): 

 

Cijfers over de prevalentie van psychische stoornissen gemeten adhv een vragenlijst, gemeten van 2001 tot 
2013. Twee soorten cut-of gebruikt: een mildere en een iets strengere. Hoe dan ook in beide grafieken, stijging 
van psychische problematieken in België. Blauwe lijn Brussel, groene lijn Wallonië en rode lijn Vlaanderen. We 
kunnen bijna spreken van prevalentie cijfers die richting 20% van de populatie gaan.  

5. Er is veel psychopathologie onder de bevolking; belangrijk verschil tussen de aanwezigheid van 
psychopathologie en hulp nodig hebben: niet iedereen met psychopathologie heeft hulp nodig 
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De meest voorkomende problemen zijn angst, depressie, slaap- en eetproblemen. Voor alle problematieken 
stijgt het aantal mensen dat er last van heeft. Slaapproblemen is een gigantisch groot probleem en dit is niet 
iets wat je oplost met 1 op 1 hulpverlening: hoe ga je zo’n grote populatie bereiken? 

What about Covid? 
- Mentale gezondheid gedaald in 1e golf 
- Terug gestegen in 2e golf 
 

Rond zorgbehoefte: 

- Psychiatrische diagnose is niet hetzelfde als psychiatrisch zorggebruik  
o Niet iedereen heeft nood aan psychische zorg 
o Bv. wanneer men omringt is door een heel warm kader van mensen, dan heeft men dit soms 

niet perse nodig itt mensen waar die steun en warmte uit de omgeving ontbreekt, dan kan 
het zelfs zijn dat er bij mildere klachten er hulpverlening nodig is  

o Geen 1 op 1 relatie tussen psychische diagnoses en psychische hulp  
- Weinig onderzoek naar zorgbehoefte in de populatie: hoeveel mensen zouden beroep willen doen op 

de gezondheidszorg en hoeveel mensen doen er al beroep op? 	
- Studieresultaten (Engeland, Finland) 	

o 8 tot 10% van de populatie heeft een duidelijke zorgbehoefte	
o Van deze mensen ontvangt 50 tot 60% geen zorg	
o Belangrijk probleem, waarvoor het moeilijk is een oplossing voor te vinden 	

- Hoge frequentie van onbehandelde zorgbehoefte (consistent probleem, niet enkel in België)  
o Mate van toegankelijkheid van voorzieningen geestelijke gezondheidszorg bv. kost veel geld 

en vaak zijn centra regionaal georganiseerd, waardoor we er maar een paar van hebben in 
Vlaanderen 

o Beschikbaarheid van adequate hulp/hulpverleners bv. soms hulpverleners met beprekte 
ervaring  zoals wel ervaring angststoornis en deprssie maan niet met concesriestoornis en 
hulpverlening in verschillende talen in diverse samenleving  

o ‘Antitherapeutische houding’ van sommige potentiële cliënten: geloven nood in therapie 
o Consequentie is dat er heel veel onbehandelde zorg in de maatschappij is, bijvoorbeeld heel 

lang rondlopen met een problematiek die eigenlijk wel behandelbaar is, waardoor de 
problematiek verergerd  

 

 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 83 van 141 

 

Rond ‘zieke’ populatie: 

- ‘Subklinische’ mensen (= net niet voldoen aan criteria DSM V stoornis) nemen groter aandeel van de 
zorg in dan mensen met een klinische diagnose, omdat hun aandeel in de populatie veel groter is; 	

- Dynamiek stoornis <=> Subklinisch; bij een chronische stoornis verplaatsen mensen zich vaak op het 
continuüm van het hebben van de stoornis naar weer net niet en omgekeerd 	

- Ook al is deze populatie subklinisch, hebben wel grote zorgnood 	
- Dus zijn gegevens over de continue verdeling van ‘mate van stoornis’ belangrijk, naast prevalentie 

categoriale diagnose (= niet gewoon zeggen van oké zoveel mensen hebben een klinische depressie, 
dus zoveel ‘bedden’ zijn er nodig); 	

- En is aandacht voor de ‘zieke populatie’ (naast ziek individu) op zijn plaats 	

Beste organisatie psychische nood volgens WHO: 

1. Onderste laag: zelfzorg = enorm belangrijk 
2. Informal community care: hoe kunnen we 

elkaar gaan ondersteunen om een maximale 
kwaliteit van leven te realiseren 

3. Mental health services  
1. Community mental health services bv. 

CGG (= een breed toegankelijke 
instantie waar mensen terecht kunnen 
met heel brede vragen en klachten) 

2. Psychiatric services in general 
hospitals: opvangcentra voor 
psychiatrische crisissen 

4. Specialist services: residentiële opname setting 
met aanwezigheid van hoog niveau van 
specialisatie  

Georganiseerd op deze manier omdat de hoeveelheid mensen met psychische problemen toeneemt en men 
wilt de gespecialiseerde hulp bewaren voor de mensen die er de meeste nood aan hebben. Dit piramide model 
wordt vaak gebruikt in de zorg, omdat hierdoor de kosten beperkt worden en men kan terecht op het niveau 
dat gelijkstaat aan de hoeveelheid klachten. Groot deel heeft geen gespecialiseerde zorg nodig en heeft genoeg 
aan zelfzorg.  

 

Als het gaat over de 
psychiatrische opnames, zien we 
dat deze in België vrij hoog zijn à 
wordt gezien als een probleem, 
omdat mensen dan uit hun eigen 
omgeving zijnà je kan beter de 
zorg naar de mensen toebrengen 
ipv omgekeerd 
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4.1.3 ARTIKEL 107 (2000) 

Er is al veel veranderd binnen de GGZ bv. streven naar afbouw van de psychiatrische bedden à proberen om 
een meer ambulant zorgaanbod te organiseren voor mensen met toch vaak ernstige psychische problemen. 

1. Functie 1: vroegdetectie van bv. psychotische 
1. Vaak heeft men al ernstige klachten ontwikkelt voordat men de stap naar de 

hulpverlening zet  
2. Functie 2: het inzetten van mobiele teams 

2. Op het moment dat iemand in acute crisis gaat, kan er een acuut team worden inroepen 
die kijkt wat er nodig is om weer te stabiliseren  

3. Functie 3: terug leren functioneren in de maatschappij 
4. Functie 4: wanneer het thuis niet lukt, mogelijkheid voor korte intensieve opnames 
5. Functie 5: opvanghuizen voor mensen die duidelijk zorg nodig hebben 

 

4.1.4 PATIËNTEN ERVARINGEN 

Bevindingen Focus groepen (Thunus et al., 2019) 

- Aanbod:  
o Complex: veel mogelijkheden maar niet gekend; je moet al goed weten hoe het in elkaar zit, 

om op het juiste niveau uit te komen 
o Continuïteit: tot 18 jaar zelfde tehrapeut en dan andere; elke keer dezelfde persoon 

waartegen je je verhaal kan doen 
o Overlap en beperkingen 

- Toegankelijkheid:  
o Drempels voor psychotherapie (bv. schaamte, hierdoor lang wachten) 
o Huisvesting- en crisishulp schaars 
o Sterk afhankelijk van demografische variabelen (bv. in de stad veel voorzieningen, minder in 

afgelegen gebieden)  
o  
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4.2 ORGANISATIE: KLASSIEKE VISIE 

4.2.1 ECHELMODEL: KERNMERKEN 

- Gebaseerd op het medisch gezondheidszorg systeem: een patiënt met hoofdpijn wordt niet 
nagekeken door een chirurg (hiërarchie) 	

- Men begint generalistisch en eindigt specialistisch 	
- Huisarts en voorzieningen eerste lijn fungeren als poortwachter en verwijzen naar de juiste 

hulpverlening 	
- Er wordt getracht zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden 	
- Minimalistische instelling: men tracht cliënt op een zo laag mogelijke lijn te houden bv. je komt niet 

binnen in een eetstoorniskliniek als er niet eerst hulp is geweest op de eerste of tweede lijn 	
- Mislukt hulp in de eerste lijn of is het niet aangewezen dan zal er vanuit deze lijn worden 

doorverwezen 	

4.2.2 ECHELMODEL: OVERZICHT 

4.3 BELANGRIJKSTE SETTINGS 

4.3.1 ECHELONMODEL: OVERZICHT 

4.3.2 ZORGAANBOD PER LIJN 

1. ZORGAANBOD 1E LIJN 

1. Medische context (huisartsen) 

2. Medische context (kinder- en jeugdartsen) 

- Jonge kinderen: Kind en Gezin 

Nulde lijn Cliënt – gezin – familie – sociaal netwerk 
Eerste lijn  Laagdrempelige, snel toegankelijke hulp (bv. CLB) 
Tweede lijn Gescpecialiseerde ambulante hulp (bv. CGGZ, psychische centra) 
Derde lijn Gespecialiseerde residentiële hulp (bv. Psychiatrie) 

Nulde lijn Zelfzorg en mantelzorg 
Eerste lijn  Medische context, thuiszorg, politie en justitie, onderwijs, telefonische hulpverlening, 

organisaties voor vreemdelingen, plaatsingsdiensten en pleeggezinnen, sociale diensten 
en welzijnswerk 

Tweede lijn Privé psychiaters en psychologen, centra geestelijke gezondheidszorg, 
spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra, psychosociale revalidatiecentra 

Derde lijn Algemeen ziekenhuis, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), 
Psychiatrisch centrum, semi-residentiële opvang, beschut wonen, 
dagactiviteitencentrum, psychiatrische thuiszorg, therapeutische gemeenschap, 
gevangenissen, instellingen voor gehandicapten, revalidatiecentra en beschutte 
werkplaatsen, arbeidsre-integratie 
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o Artsen met een aanvullend diploma in jeugdgezondheidszorg of  
specialisten in kindergeneeskunde 

o Totaal vrijblijvend, bereiken > 90% van de Vlaamse gezinnen 
o Uitgebreid netwerk van  

§ Consultatiebureaus (laagdrempelig, vrijblijvend, elke gemeente) 
§ Preventieve zorgcentra (concentratiezones van kansarme gezinnen, met  

interculturele medewerkers en ervaringsdeskundigen in kansarmoede) 
o Coördineren ook (let op: NIET EERSTE LIJN) 

§ De vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) 
§ Bijna de ganse kinderopvang 
§ De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG’s, dag- en nachtopvang van 

kinderen in een crisissituatie en ambulante opvang en begeleiding van 
risicogezinnen) 

- Schoolgaande kinderen: Medisch school toezicht ingepast in de centra voor leerlingenbegeleiding 
o Artsen met bijkomend diploma van schoolhygiënist 
o Samenwerking met psychologen in Centrum voor Leerlingen  

Begeleiding (CLB) 
o Vrijwel alle kinderen, maar niet verplicht 

3. Thuiszorg (thuisverpleegkundigen en paramedici) 

- Afbouw psychiatrische bedden: alternatieven noodzakelijk 
- Beschut wonen (BW) en Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 
- Maar grote groep valt nog uit de boot à psychiatrische thuiszorg 

Verder uitbouw van psychiatrische thuiszorg (mobiele zorgteams): 

- Vroege detectie en vroege interventie 
- Preventie van opname en/of verergering symptomen en klachten 
- Uit onderzoek blijkt dat dit een goede aanpak is voor acute psychiatrische cliënten die geen gevaar 

betekenen en bij wie de familie openstaat voor behandeling 
- Begeleiden van chonische cliënten met het oog op betere handhaving in de maatschappij en 

vroegtijdig herkennen van terugval 

4. Politie en justitie 

Politionele diensten (gemeentepolitie, rijkswacht en gerechtelijke politie) en Justitiële diensten ( parketten, 
rechtbanken, gevangenissen) 

- Eerste opvang van mensen met psychosociale problemen 
o Crisisinterventie bv. slachtoffers van geweldmisdrijven, natuurrampen, verkeersongevallen, 

gijzelingen, gewapende overvallers, terugbrengen verdwaalde dementerende bejaarde, 
melden slecht nieuws aan nabestaanden, … 

- Verwijzing naar andere voorzieningen 
o Bv. drugbeleid, verwijzing naar een vluchthuis, zelfhulpgroepen, buurtwerk, straathoekwerk, 

huisarts, CLB, OCMW, PAAZ, … 
- Taken van strikt preventie aard (eerste aanspreekpunt) 

o Preventieambtenaren (o.a. Psychologen) 

5. CLB en onderwijs 
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Onderwijs 

- School is een sociaal netwerk en kan zo ondersteuning betekenen bij omgaan met psycholochische 
problemen 

o Stimuleren van een positief schoolklimaat 
o Insapnningn op gebied van (geestelijke) gezondheid 

- Ideaal kanaal om Gezondheis Voorlichting en Opvoeding (GVO) interventies en omgevingsacties te 
plannen en te realiseren 

o Bv. stress, voedsel, verslaving, … 
- Streefdoelen: 

o Ruim begrip van gezondheid, leerlingenparticipatie, teamwork, schoolgebouw en omgeving, 
positief zelfbeeld van leerlingen, relaties tussen leerlingen, leerkrachten en personeel, 
voorbeeldfunctie, … 

CLB 

- Basis- en secundair onderwijs 
- Vier kernopdrachten: 

o Leren en studeren 
o Onderwijsloopbaan & studiekeuze 
o (preventieve) gezeondheidszorg 
o Psychisch en sociaal welbevinden 

6. Telefonische hulpverleningsinitiatieven 

Voordelen telefonische hulpverlening: 

- Anoniem 
o Discreet, vertrouwelijk en veilig 

- Permanent (bv. tele-onthaal 106) 
o Vooral buiten de kantooruren 
o Vooral crisissituatie (bv. zelfmoordlijn) 

- Vrijwilliger als gesprekspartner 
o Vragen stellen, emotieventilatie zodat beller wat afstand kan nemen en helder kan denken 

om zelf tot oplossing te komen 
- Crisisinterventie, ondersteuning, begeleiding en doorverwijzing 

Voorbeelden: Telefonisch EN via chat 

- Zelfmoordlijn (1813) 
- Hulplijn geweld, misbruik en mishandeling (1712) 
- Jongerenhulplijnen (watwat.be, tejo, awel) 
- … 

7. Organisaties voor vreemdelingen 

- Toenemende ervaring in interculturele hulpverlening 
o Factor cultuur krijgt maar langzaam ingang in hulpverlening 
o Dringens nood aan interculturele hulpverleners 

- Multiculturele samenleving is een complex gebeuren 
o Verbonden met machtsfactoren tussen culturele groepen 
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o Tussen verschillende leden en generaties in migrantengezinnen 
o Confrontatie met waarden en normen hulpvrager en hulpverlener 
o Wordt duidelijk in processen van overdracht en tegenoverdracht! 
o Doorverwijzing is niet evident 

8. Plaatsingsdiensten en pleeggezinnen 

9. Sociale diensten welzijnswerk 

- Zeer breed doelpubliek: mensen in nood en crisis 
- Team van hulpverleners: maatschappelijke assistenten, psychologen, juristen, artsen, … 
- CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk 

o Algemeen maatschappelijk werk 
o Centrum voor Gezins- en Relationeel werk 
o Jongeren Advies Centrum 
o Slachtofferhulp 
o Justitioneel welzijnswerk (daderhulp) 
o Scheidingsbemiddeling 
o Schuldbemiddeling 

2. ZORGAANBOD 2E LIJN 

1. Privé-psychiaters 

- Grootste groep deels institutioneel, deels privé => hebben het heel druk 
- Minderheid exclusief privé 

o Verwant met psychologen, psychotherapeuten 
o Sterk anoniem karakter, daardoor waarschijnlijk ondergewaardeerd in bijdrage tot geestelijke 

gezondheidszorg 
o Voor individuen, consulent voor instellingen en organisaties (rechtbanken, 

verzekeringsmaatschappijen, scholen, …) 

2. Zelfstandig gevestigde klinisch psychologen 

- Klachten: levensmoeilijkheden, met wisselende graad van ernst 
- Criteria voor de keuze van een psycholoog: 

o Ernst van de problematiek: belang van doorverwijzing en netwerkvorming 
o Aard van de problematiek: angstproblemen, depressies, dwangmatige problemen, 

leermoeilijkheden, eetproblemen, relationele conflicten, slaapmoeilijkheden, 
traumaverwerking, … => SPECIALISATIE van de psycholoog 

- Meestal psychologen met enkele jaren ervaring 
3. Werkervaringsjaar! (Zowel beter voor je cliënten als jezelf) 

- Meeste hebben een psychotherapie opleiding gevolgd 
- Goede integratie binnen zorgnetwerk cruciaal 

4. Conventie 
- Supervisie – intervisie 

3. Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) 

- Diensten met één of meer equipes, multidisciplinair samengesteld (KB van 20 maart 1975): 
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o (Kinder)psychiatrische functie 
o Psychologische functie 
o Maatschappelijke functie 
o Onder leiding van een in de neuropsychiatrie gespecialiseerde geneesheer 

- Contact met het nromale leefmilieu van de cliënt 
- Functionele samenwerkingsverbanden met ziekenhuisdiensten 
- Soms veschrillende equipes à kinder- en jeugdequipe 
- Band met psychiatrische ziekenhuizen 
- Ambulante psychotherapie 

o Diagnose 
o Psychopathologie 
o Psychosomatische problematiek 
o Relatieproblemen 

- Preventie 
o Alcohol en drugspreventie 

- Diensverlening naar eerste lijn 
- Klachten 

o Kinderen en jongeren: Relatieproblemen (46.6%), Gedragsproblemen (24.2%), Psychische  
problemen (20.8%), Specifieke andere klachten (18.5%), Verwerkingsproblemen (15.9%), … 

o Volwassenen: Psychische problemen (57.0%) Relatieproblemen (46.2%), Afhankelijkheid van 
middelen (15.8%), Problemen met sociale inschakeling (14.1%), Verwerkingsproblemen 
(12.4%), … 

- Werkwijze 
o Aanmelding:huisarts,anderediensten,zeerdivers 
o Intakegesprek(somscentraleintaker,diagnostiek) 
o Teamvergadering 
o Psychotherapie  

§ Individuele therapie: gespreks- of speltherapie 
§ Groepstherapie 
§ Partnertherapie, oudertherapie, gezinstherapie 

o Psychiatrischeconsultaties  
§ Sommige centra één model, meestal multi therapeutisch  
§ Residentiële doorverwijzing mogelijk  
§ Tijdsduur meestal onbeperkt, wel registratie  

4. Spoedopnamediensten en crisisinterventiecentra 

- Psychiatrische spoedgevallen en crisissituaties  
- Toename in het aantal hulpvragen  
- Overwicht van...  

o  Jongvolwassenen, 
o Vaker mannen dan vrouwen 
o Zwakke SES en maatschappelijke marginalisering  

- Depressie, psychotische verwardheid, middelenmisbruik samen 70% van de aanmeldingen  
- 15% met gedragsproblemen (soms agressie) en/of suïcidepogingen  
- 10% heeft situationele problemen (crisis in leefomgeving)  
- Primaire doelstelling is reductie van acuut fysiek en psychiatrische risico  
- Impliceert farmacologische of gedragsmatige interventies  
- Ontwikkeling van ernstige pathologie en lijden voorkomen  
- Lage drempel, makkelijke toegangspoort, 70 tot 80% komt op eigen initiatief  
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- Toegankelijkheid is gekoppeld aan nabijheid, onmiddellijke beschikbaarheid en doorzichtigheid  
- 24-uursopvang, zeven dagen op zeven  
- Goede doorverwijzing cruciaal  
- Laag drempelig: waar je zo kunt binnenstappen. Toegankelijkheid is belangrijk dat het regionaal 

bereikbaar moet zijn. 

5. Psychosociale revalidatiecentra 

- Specifieke behandelingsvorm  
- Mensen met psychische kwetsbaarheden die competenties en die steunende netwerken laten 

ontwikkelen die nodig zijn om een behoorlijk zelfstandig leven in de maatschappij (opnieuw) mogelijk 
te maken  

- Geen specifieke doelgroep in psychiatrische terminologie  
- Grijze zone: psychische stoornissen, maar meestal verbonden aan andere problematiek (neurologisch 

of somatisch lijden)  
- Bewust van resterende mogelijkheden én van kwetsbaarheden  
- Kan ambulant, semi-residentieel of residentieel zijn  

3. ZORGAANBOD 3E LIJN 

1. Algemeen ziekenhuis (AZ) 

- Geen expliciete opdracht, wel belangrijke speler 
- AZ is laagdrempelig aanspreekpunt: 

o  Somatiseren(stigmaoppsychischedisfuncties) 
o Co-morbiditeit lichamelijke problemenen psychische belasting of stress: postinfarct 

patiënten, noncologiepatiënten, stomapatiënten, borstamputatie, psycho-organische 
stoornissen tengevolge een verworven hersentrauma, posttraumatische stress na ongeval of 
degeneratieve neurologische aandoeningen, ...  

2. Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) en  Psychiatrische Afdeling van een 
Universitair ziekenhuis (PAUZ) 

- Urgentiepsychiatrie 
o Aanmelding  
o Observatie en informatieverzameling 
o Stabiliserende interventies (bio-psycho-sociaal) 
o Indicatiestelling, eerste voorlopige probleemstelling/diagnose 
o Doorverwijzing voor vervolgzorg (somsookinPAAZ)  

- Kortdurende behandeling	
o Intensieve observatie, diagnostiek, psychiatrische en psychotherapeutische behandeling ( via 

opname rust brengen)	
o Eenmalige of eerste psychiatrischede compensatie 	

- Ambulante zorg (polikliniek) 	
- Diagnostiek:	

o Individuele test en gesprekken: helpen bij DSM diagnose	
o Neuropsychologisch onderzoek (dementie) 	

- Therapie:	
o Afhankelijk van specialisatie 	
o Psycho-educatie	
o Socialev aardigheidstraining, relaxatie,...	
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o Psycholoog: individuele therapie of groepstherapie 	
o Sociaalnetwerk: relatietherapie, gezinstherapie 	

- Activatie:	
o Stimuleren, begrenzen 	
o Bv. bij psychotische cliënten: nood aan activeren en structuur (sociale dimensie tijd) 	
o Verpleegkundigen: sociotherapie, dagelijkse zorg, ADL (Activiteiten Dagelijkse Leven)	

- Doorverwijzing:	
o Terug naar huis met ambulante consultaties (psychiater of psycholoog)	
o Terug naar huis met dagbehandeling PAAZ (verder ADL, activeren, structuur, sociotherapie, 

sociale vaardigheden, …)	
o Terug naar huis met verwijzing CGGZ	
o Doorverwijzing psychiatrisch centrum: indicaties: weinig evolutie, diagnose bijzondere 

problematiek (bv. ernstige verslaving, dementie, …)	

3. Psychiatrisch centrum (PC) 

- Onderscheid tussen ‘cure’ of behandeling en ‘care of zorg en begeleiding 
- Soorten PC 

o Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) 
o Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 

PC 

- Psychiarisch verzorgingstehuis 
o Verblijfspsychiatrie 
o (Oudere) populatie: 

§ Personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis die geen 
ziekenhuisbehandeling meer vergen, niet in aanmerking komen voor opname in rust 
en verzorgingstehuis wegens psychische toestand, niet in aanmerking komen voor 
beschut wonen, geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht, nood 
hebben aan continue begeleiding  

§ Personen met een mentale handicap die aan dezelfde voorwaarden voldoen 
o Permanentebegeleiding (integenstelling tot discontinue begeleiding in beschut wonen)  

- APZ: actieve behandelingsfunctie (cure)  
o Opname-afdeling 	

§ Beperkt in tijd: 2 à 3 maanden	
§ Meer diagnostiek (verschil PAAZ: specialisatie) 	
§ Kortdurende behandeling: stabilisatie,... 	

o Behandel-afdeling 
§ Psychosen, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, 

eetstoornissen, trauma, … 
§ Resocialisatie: re¨ntegratie in normale leven 
§ Rehabilitatie: langdurige behandeling (1 tot 2 jaar) 
(1) Dag en nacht structuur	
§ Multidisciplinair 	
§ Programma’s differentiëren volgens …	
§ Psychopathologie (psychosezorg, verslavingszorg, eetstoornissen, ...), populatie 

(kinderen, juridisch statuut, ...) of combinatie (forensische eenheid voor seksueel 
afwijkend gedrag, ...) 	

§ Werkwijze (gedragstherapeutisch, resocialisatie, ...)	
§ Modaliteit (voltijds, polikliniek, ...)	
§ Open versus gesloten 	
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o Psycho-educatie, terugvalpreventie, informatie en voorlichting  

4. Semi-residentiële opvang 

5. Beschut wonen 

6. Dagactiviteitencentrum 

7. Psychiatrische thuiszorg 

8. Therapeutische gemeenschap 

9. Instellingen voor gehandicapten 

10. Revalidatiecentra en beschutte werkplaatsen 

11. Arbeidsreïntegratie 

3 belangrijke momenten bij 3e lijn zorgaanbod 

1. Psychiatrische opname en acute psychiatrie 
5. Vrijwillige opname: beste om behandeling op te starten, bij opname onder dwang heb je niet 

de juiste basis 
2. Residentiële psychiatrische behandeling en verzorging 
3. Psychiatrische rehabilitatie en resocialisatie 

Gedwongen opname 

“Geestesziekte” 

- Gevaar betekenen voor zichzelf of samenleving (bv. ik heb mijn zelfmoord gepland en morgen is het 
gedaan) 

- Weigeren zich te laten behandelen 
- Geen ander therapeutisch alternatief voorhanden 
- Geen misdrijf 

Gedwongen opname = een bijzonder uitzonderlijke situatie, ons zelfbeschikkingsrecht wordt effe opgeschort. 
Enkel gedaan als het een acuut gevaar is voor zichzelf en de samenwerking. Gangsterpraktijken horen hier 
natuurlijk niet bij. Gevaar over zichzelf of samenleving gaat bv over als iemand zegt ik ga morgen zelfmoord 
plegen. Dan is het accuut gevaar voor zichzelf  

Er zijn twee procedures: 

1. Gewone procedure 
o Verzoekvoorschrift 

§ Neer te leggen op het vredegerecht 
§ Kan ingediend worden door elke belanghebbende 

o Omstandig geneeskundig verslag van max. 15 dagen oud 
2. Spoedprocedure 

o Hoogdringendheid 
o In spoedeisende gevallen kan de Procureur des Konings beslissen tot de ter observatieneming 
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o Het is belangrijk dat een omstandig geneeskundig verslag het spoedeisende karakter 
aantoont 

Algemeen: 

- Behandeling start binnen de gesloten afdeling (specifieke uitrusting) 
- Bij de verdwijning wordt politie en gerecht ingeschakeld 
- Uitgangsvrijheden kunnen verworven worden 

Gedwongen opname: geïnterneerden 

- Na plegen van delict 
- Psychiatrische behandeling primeert op gevangenisstraf 
- Gesloten afdeling 
- Soms gespecialiseerde instellingen; soms algemene psychiatrie 
- Zware belasting voor behandelmilieu 

Therapeutische gemeenschappen 

- Drugvrije therapeutische gemeenschappen (eventueel wel medicatie) 
- Intensief langdurig programma met het oog op het stopzetten van de verslaving aan alcohol of illegale 

drugs en het drugvrij integreren in de samenleving 
- Fysieke ontwenning gebeurt in een aan de TG verwant crisisinterventiecentrum of medische setting 
- TG naast talrijke semi-residentiële en meer laagdrempelige programma’s 
- Doelstelling varieert van ‘harm reduction’ tot drugvrije reïntegratie (familiaal, wonen, werken, …) 
- Aantal verwijzingen onder druk van justitie 
- Intake en daarna opname 
- Uitsluitingscriteria bv. aanwezigheid primair psychiatrische pathologie (nu al afgezwakt, nu al speciale 

TG voor dubbele diagnose) 
- Eerder jonger publiek (18 en 35 jaar) 
- Behandeling in aantal sterk gestructureerde fasen 
- Werkstructuur: keuken, huishoudelijk werk, administratie 
- Community as method: werkstructuur van de communie is het vehikel dat gehanteerd wordt voor het 

therapeutisch traject 
- Daarnaast familiewerking, encountergroepen 

4.3.3 JEUGDHULPVERLENING 

Decreet integrale jeugdhulp 

- Op 1 maart 2014 werd het jeugdhulplandschap volledig hertekend in Vlaanderen en Brussel. 
Verschillende sectoren werken nauw samen om de gepaste jeugdhulp aan te bieden aan kinderen en 
jongeren. 	

- Kernopdracht: beter samenwerken om sneller de gepaste hulp te bieden 	
- Moeilijk deontologisch kader van rechten van het kind maar uiteraard ook in de rechten van de ouders 

bv.  beide ouders zitten aan de drugs waarbij er heel veel onveiligheden is. Bezorgheden naar het kind 
toe. Moet je kijken naar wat zijn de mogelijkheden? Wat wilt het kind zelf? 	
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Doelstellingen van het nieuwe decreet	

 

 

 

 

Intersectorele toegangspoort 

- Een vlaamse overheidsdienst  
- Van het Agentschap Jongerenwelzijn, Afdeling Continuiteit en toegang  
- Per provincie een toegangspoort, per regio aanwezigheid v/d verschillende instellingen die dan 

kunnen samenwerken met scholen, verenigingen,...  

De ITP binnen het jeugdplandschap  

- Intesectorele toegangspoort voor vragen NIET rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp  
- 2 stappen in de beoordeling van een aanvraag  

1. Indicatiestelling: welk type zorg belangrijk?  
2. Jeugdhulpreligie: wie is belangrijk aanspreekpunt?  

Rechtstreeks/niet-rechtstreeks 

-  Rechtstreeks toegankelijke hulp: CLB, AWW, K&G, CGG, JW, VAPH  
-  Niet-rechtstreeks hulp:  

o CKG, JW, VAPH, IPO (afgebakende typemodules voor hulpvraag met ingrijpende 
ondersteuningsnood)  

o Perspectiefzoekende en -biedende pleegzorg 
o Opvang en begeleiding (verblijf) in een residentieel centrum (VAPH / BJB)  
o Langdurig verblijf in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning  
o Opname in een OBC/OOOC  
o IPO: Huis aan Zee (De Haan) (De Vloedlijn), De Steiger (Koksijde), Pottelberg (Kortrijk)  
o De Rijzende Ster (Kuurne)  

 
Hoe kan men de   Tussen cliënt en ouder 
veiligheid van een  
kind te werk stellen  
in een crisis-situatie? 
 
 

 
Wat zijn de wensen van het 
kind of van de ouders? 
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4.4 ORGANISATIE: NIEUWE ONTWIKKELINGEN/VISIES EN INNOVATIES IN DE ZORG  

Huidige zorgaanbod  

- Gebaseerd op historische organisatie  
- Gebaseerd op een ‘ziektemodel’:  

o Focus op genezing 
o Focus op expertiseniveau’s organisatie 

- Veld in transitie 
- Nieuwe GGZ 

Definiëring van gezondheid 

Gezondheid = De afwezigheid van ziekte plus welbevinden 

Vs. 

Gezondheid = Het vermogen zich aan te passen en een zinvol leven te lijden, gegeven psychische, lachamelijke 
en soiciale uitdagingen 

Wat zijn de implicaties van deze definities? 

Eerste definitie houdt weinig rekening met vaak chronische klachten, steeds intensievere 
behandelingen.Tweede definitie meer gericht op een zinvol leven leiden. Aanwezigheid van ziekte gaat steeds 
meer het leven definiëren van de mensen. 

Huidig zorgaanbod 
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Nieuwe GGZ voorstel 

Uitgangspunten: 

- Eigen religie: 

                    Huidige zorgaanbod  ó   Nieuwe GGZ alternatief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusie: Binnen concept eigen religie, eigen krachten gaan mensen meer kijken naar wat hebben mensen in 
dezelfde situatie geholpen ( e-communituties) en wat kan ik daarvan gebruiken? Mobile health: kan ik zaken op 
mijn gsm gebruiken op te siganliseren wanneer er issues zijn? Eén op één zorg komt minder centraal te staan, 
persoon neemt meer eigen beslissingen, blijft zelf aan het stuur staan.  
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HOOFDSTUK 5: ETHIEK EN DEONTOLOGIE 

5.1 INTRO: ETHISCHE VRAAGSTUKKEN 

5.1.1 WAAROVER GAAT ETHIEK? 

Wat zijn volgesn jou ethische vraagstukken waar we in het werkveld van de klinische psychologie mee 
geconfronteerd worden? 

Artikel uit de slides (NIET KENNEN): 

- Ethische vraagstukken tijdesns corona crisis: 
o In welke mate is een lockdown of corona-app ethisch verantwoord?  
o Wie krijgt er als eerste het vaccin? 

 
- ‘Eerste genbaby op ongeloof onthaald’ 

o Onderzoekers kregen een celstraf en is vandaag verboden 

Ethische vraagstukken: 

- Is iets een individuele kwestie of maatschappelijk? 
- Meer voordeel levensverzekering bij gezondere levensstijl? 
- Wanneer gebruik je dwangmaatregelen zoals vijfpuntsfixatie in een psychiatrie? 
- Euthanasie bij psychisch lijden? 
- Situatie rond Kaat Bollen? 
- Onderzoek zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de participant?  à ethische commissie 
- … 

Reflectie: 

Er kan over ethische vraagstukken worden nagedacht, maar er is geen eenduidige regel voor… 

Voorbeelden:  

- Wanneer vind je het gebruik van isolatiemaatregelen te verantwoorden? Wanneer er sprake is van 
extreme agressie bv. iemand die psychotisch is, eerst in prikkelarme ruimte werd geplaatst maar dit 
niet hielp (verder opvolgen en maatregelen nemen) 

- Iemand gebruikt systematisch hard drugs met ernstige gevolgen voor zijn lichamelijk en sociaal-
psychisch welzijn, maar wil hier zelf niets aan doen. Vind je ingrijpen verantwoord? Waarom wel of 
waarom niet? En zo ja, hoe? 

- Wanneer vind je het verantwoord om over te gaan tot collocatie (gedwongen opnamen)? 
Beroepsgeheim is één van de deontologische punten veel vragen rond wanneer kunnen we 
beroepsgeheim onthullen? Wanneer niet?  

5.1.2 ETHISCHE VRAAGSTUKKEN EN PSYCHOLOGIE … 

- Ethische dimensie in visie op de mens, op normaliteit-abnormaliteit, finaliteit therapie, verhouding 
therapeut-patiënt … 

- Cf. Ted talk Eleanor Longden; Jim Van Os: De GGZ moet georganiseerd worden rond een persoon met 
een probleem én ervaring 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 98 van 141 

 

- Welke waarden en normen staan centraal? 
- Wat is ‘goed’ handelen? Voor wie? à criteria 
- Impliceert ethische keuzes (zowel op beleidsniveau als in de concretedagelijkse praktijk) Bv. Men 

schrijft een verslag over iemand,  hoe formuleer je zijn/haar problematiek, wat zijn mogelijke 
gevolgen?  
 

 

 

 

5.2 ETHISCHE BEGRIPPEN 

5.2.1 ETHISCHE BEGRIPPEN 

Ethiek en moraal worden vaak door elkaar gehaald, maar er is wel degelijk verschil:  

- Ethiek = het systematisch nadenken/reflacteren over morale vragen obv rationele argumenten 
o Ethos = zede of gewoonte (Cf. moraal) 

- Moraal = het ruimer geheel aan waarden en normen dat voor een persoon of groep belangrijk is 

 

Descriptieve ethiek: het beschrijven van feitelijke moraal in een gemeenschap (bv. Trolley probleem 
voorleggen aan studetnen en wien wat ze hier mee doen) 

Prescriptieve ethiek of normatieve ethiek: het voorschrijven van principes voor moreel handeren (obv deze 
principes kunnen we dan moreel handelen) 

Meta-ethiek: studie van fundamentele morele vraagstukken à meest overkoepelende niveau en meest 
moeilijke niveau, kunnen we het langst over filosoferen: 

- Zijn waarden universeel of cultuurgebonden? 
- Zijjn mensen vrij en dus verantwoordelijk voor hun daden? 
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- Zijn mensen gelijk? 
- … 

5.2.2 MORAAL 

Morele vragen en morele opvattingen à 3 opvattingen: 

4. Waarden: 
o Omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven 
o Abstract cognitieve begrippen 
o Bv. rechtvaardigheid, eerlijkheid, moed, … 

5. Normen: 
o Handelingsvoorschriften, geven concrete inhoud aan waarden 
o Verschillende soorten normen: 

§ Morele normen: bv. Je steelt geen dingen van je medestudent 
§ Fatsoennormen: Hoe sociaal met elkaar omgaan? Wat is fatsoelijk gedrag 
§ Juridische normen: Normen in de samenleving, maatregelen wanneer je je hier niet 

aan houdt 
6. Deugden: 

o Goede eigenschap die de handelswijze van de mens bepaalt 
o Verinnerlijkte waarden bv. respect 

Verbonden aan levensvisie, ideale en gebasseerd op  intuïte, emoties of rationale overwegingen, maar ook 
nadenken à Niet statisch 

Verschillende niveaus: 

1. Microniveau: Van mens tot mens 
2. Mesoniveau: Organisatorisch niveau bv. ugent 
3. Macroniveau: Ruimere samenleving à Hoe richten we die in? Politieke keuzes? 

5.2.3 REFLECTEREN 

Hoe spelen waarden een rol in de beroepsuitoefening als klinisch psycholoog? 

- Hoe beschouw je de rol van theorie? 
- Hoe ontstaan volgens jou psychische problemen? (normaliteit/abnormaliteit) 
- Wat zie je als het doel van therapie? 
- Hoe kijk je naar waarheid in wat mensen vertellen? 
- Hoe zie je jouw rol als therapeut? 

5.3 ETHISCHE/NORMATIEVE THEORIEËN 

Trailer film: ethisch dilemma 

ð Terroristen uitschakelen en het risico om ook onschuldige mensen te doden of niets doen en de 
terroristen misschien nog meer onschuldige slachtoffers laten maken… 
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5.3.1 TELEOLOGISCHE OF GEVOLGENETHIEK 

- Beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen af te wegen 
- Obv utilisme/utilitarisme à ‘grootste geluk voor grootste aantal mensen’ 
- Handelingsutilisme en regelutilisme 
- Moeilijkheden 

o Mogelijkheid om gevolgen in te schatten? 
o Heiligt het doel (altijd) de middelen? 
o Vele soorten pijn, vele soorten genot … 

5.3.2 DEONTOLOGISCHE OF BEGINSELETHIEK 

- Beoordelen welke intentie tot handelen op zich moreel juist is ongeacht de feitelijke gevolgen 
- Deon = plicht; logos = rede 
- Plichtethiek; voorbeelden: 

o Religieuze morele richtlijnen (bv. 10 geboden, begeinselenethiek); Beroepscodes 
o Immanuel Kant (1724-1804) 

§ Autonomieals hoogste doel: mens bepaalt als redelijk wezen zelf zijn wetten 
§ Universele waarden 
§ Categorische imperatief: 

ð Handel op manier waarvan je kan willen dat het algemene wet wordt 
ð Handel zo dat je ander nooit enkel als middel maar ook als doel beschouwt 

§ Kritieken: 
ð Absolute karakter 
ð Bestaan universele redelijkhied? 
ð Miskennen verbondenheid tussen mensen 

5.3.3 VOORBEELD 

Iemand dreigt een vliegtuig waarin ook onschuldige passagiers zitten een drukbezocht gebouw binnen te 
vliegen. Mogen militaire vliegtuigen het vliegtuig neerhalen of niet? 

ð Wet dat militaire vliegtuigen het vliegtuig mag neerhalen, MAAR later op terug gekomen omdat 
dit in strijd is met de rechten van de mens 

5.3.4 DEUGDENETHIEK 

- Belang van de persoon die handelingen uitvoert en diens eigenschappen 
- Van ‘ideale handeling’ naar ‘ideale karakter’ 
- Basis bij de oude Grieken 

o Plato: wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid 
o Aristoteles: ‘phronèsis’, ‘de gulden middenweg’ 

- Belang van eigen emoties en zelfzorg 
- Actuele evoluties: Zorgethiek (belang van zorg en verbondenheid); tolerantie 
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5.4 DEONTOLOGIE VAN HET BEROEP 

Wat zou je doen? Waarom? 
 

- Een cliënt vertelt je dat hij van plan is zijn ex in elkaar te slaan. Ga je naar de politie of hou je de 
informatie geheim? 	

- Een cliënte van jou gaat haar therapie afronden en brengt bij de laatste sessie een bos bloemen mee 
om je te bedanken. Neem je deze aan? 	

- Je werkt in een instelling en een cliënt zegt dat een andere psycholoog uit het centrum seksuele 
toenadering zocht. Wat doe je? 	

- Een minderjarig meisje, ongewenst zwanger na verkrachting, vraagt of je met haar meegaat naar de 
abortuskliniek. In het team was er onenigheid of de beslissing moest ondersteund worden dan wel of 
haar alternatieven moesten voorgesteld worden. 	

5.4.1 BEROEPSCODES 

- Ethiek en deontologie aan de basis van elke vorm van hulpverlening 
- Beroepscodes als formeel kader: Belgische deontologische code voor psychologen 
- Regels ter bescherming rechten patiënten 
- Complementaire plichten hulpverleners 
- Kader voor alle psychologen 
- Belang onderliggende waarden van gedragsregels 
- België: wettelijk verankerde deontologische code en bijhorend tuchtrecht 

Vier pijlers: 

1. Respect 
2. Integriteit 
3. Verantwoordelijkheid 
4. Deskundigheid 

 
“De complexiteit van de situaties waarmee psychologen in aanraking komen, maakt een systematische 

toepassing van praktische regels onmogelijk. De naleving van de regels van deze Code berust dus op  
ethisch beraad en onderscheidingsvermogen.” 

1. RESPECT 

- ‘Respicere’: omzien naar en opnieuw bekijken 
- Houding van bewuste en zorgvuldige aandacht voor wie en wat zich aandient 
- Opzij zetten persoonlijke gevoelsmatige voorkeuren 
- Niet verbinden aan voorwaarden 
- Rechten patiënten en plichten hulpverleners: 

o Informatieplicht = Recht op vrije deelname en inzagrecht  
o Zelfbeschikkingsrecht = Plicht tot eerbied voor morele waarden 
o Zwijgplicht = Recht op geheimhouding  

Respect voor morele waarden: zelfbeschikkingsrecht 

- Therapie als onvermijdelijk waardegeladen proces 
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- Wat met waardeconflicten? Grenzen aan zelfbeschikkingsrecht? 
Bv. vaccinaties, een bepaald beroep, … 

- Waarden ondervragen ≠ veroordelen 
- Deskundigheid: bereidheid tot kritische reflectie, besef relativiteit persoonlijke voorkeuren, 

overdracht en tegenoverdracht, kennis breed spectrum van  waarden (culturele diversiteit)… 
- Voorbeeld: In Treatment ‘April’ 

Gegrond in verlichtingstraditie: respect als honoreren van autonomie en vrijheid à Debat over nadruk op 
autonomie en individuele vrijheid 

Spanningsveld tussen… 

- Regelethiek 
= afwezigheid van dwang, restrictie en beperkingen 

1. Theoretisch vrije ruimte (opportunities and possibilities) ¹ concreet handelingsvermogen 
(abilities and capabilities) 

2. Grote verantwoordelijkheid 
o Autonomie veelal in termen van negatieve vrijheid: er is geen inmenging, afwezigheid van 

dwang; iedereen krijgt dezelfde kansen, maar als je er geen gebruik van maakt is het je eigen 
verantwoordelijkheid 

o Strijdig met afhankelijkheid 
o Van ontvoogding cliënt naar zorgverlamming? 

- Zorgethiek 
= bescherming individuele autonomie, mogelijkheid to zelfbestuur 

o Accent op positieve vrijheid: bescherming individuele autonomie, mogelijkheid tot 
zelfbestuur 

o Relationele autonomie (wederzijdse relatie tussen autonomie en afhankelijkheid) 
o Mogelijkheid tot autonomie verschilt tussen en binnen mensen  
o Risico paternalisme? 

Beroepsgeheim: zwijgplicht 

- Basis voor vertrouwensrelatie bv. nefast in forensische psychologie 
- Cf. Strafwetboek 
- Uitzonderingen 

o Spreekplicht (Cf. schuldig verzuim) 
o Spreekrecht (à ook zwijgrecht) 

3. Prioriteit hulpverleningsverantwoordelijkheid 
- Vaak moeilijke inschattingen 
- Spanningsveld tussen juridisch perspectief en ethische praktijk bv. Is er een andere manier om iemand 

veilig te stellen? 

Strafwetboek artikels à NIET KENNEN  
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- Dilemma’s rond beroepsgeheim 
o Patiënt dreigend gevaar voor anderen (bv. zaak in Amerika: psycholoog had politie 

gewaarschuwd maar niet het toekomstig slachtoffer)  
o Patiënt slachtoffer van anderen (bv. misbruik) 
o Suïcidegevaar (bv. zaak schoolpsycholoog in Nederland) 
o Kennis krijgen van misdrijven in het verledenµ 
o … 

- Beroepsgeheim in de dagelijkse praktijk 
o Zorgvuldig omspringen met informatie, dossiers 
o Discretie 
o Omgaan met eigen emoties en spanningen 
o Gedeeld beroepsgeheim 

2. INTEGRITEIT 

- Eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, waarheidsliefde 
6. Gedrag dat het daglicht kan verdragen; fouten maken mag 

- Veronderstelt bereidheid eigen beweegredenen te ondervragen (zelfkennis) 
Bv. cliënt pushen om kankerbehandeling te ondergaan, waarom? 
Miss ouder die kanker heeft en zich niet heeft laten behandelen … 

- ≠ geen fouten maken 
- Zelfwaardering en rationalisaties bij onetisch gedrag 
- Verschillende aspecten: 

o Eerlijkheid en nauwkeurigheid (formele aspecten): correcte en duidelijke informatie 
o Oprechtheid en openheid: wat zeggen en wat niet? ; belang van betrouwbare communicatie 

… 
o Rolintegrieteit 

Rolintegriteit: Grens tussen wat wel en wat niet verenigbaar is met beroepsuitoefening 

- Oneigenlijk bevorderen van persoonlijke belangen; wat is er wel en niet verenigbaar met de positie als 
hulpverlener/therapeutische relatie? 
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- Wat met geschenken? 
o Geen absolute richtlijnen 
o Primair: openen (onbewuste) kennis van de gift; meenemen in therapeutisch proces 
o Nadere overwegingen: aard en grootte geschenk, wanneer, frequentie 
o Belang van verschil tussen betaling en geschenken 

- Meervoudige relaties 
o Therapeutische relatie = asymmetrische relatie 

1. Meervoudige relaties vergroten kan op machtsmisbruik 
o Veelal geen specifieke regels 
o ≠ professionele relaties combineren? 
o Vrienden en familie in therapie? Vriendschap met cliënten? … 

2. Sws invloed op therapierelatie 
o Overwegingen: macht in verschillende relaties? Duur van de relatie? Aard/eindigheid relatie? 
o Niet altijd op voorhand duidelijk of te voorspellen 
o Wel verbod op seksuele relaties tussen hulpverleners en cliënt 
o Zelfs met instemming beschouwd als schadelijk => geen vrijheid en mogelijkheid om nee te 

zeggen zoals in een relatie zonder machtsverhouding 
o Wat na beëindigen hulpverleningsrelatie? 

3. Zelfs dan niet evenwichtig aangezien therapeut hele binnenwereld kent van cliënt, maar 
niet omgekeerd 

o Belang erkenning van en kunnen spreken over seksuele gevoelens en reacties therapeir 
(tegenoverdracht) 

o Vraag naar toelaatbaarheid lichamelijk contact in therapie 
§ Verschillende opvattingen (plaats-, theorie-afhankelijk …) 
§ Belang integriteit en respect bij eventuele aanraking (duidelijkheid, belang patiënt, 

ondervragen eigen motieven…) 

3. VERANTWOORDELIJKHEID 

- Bereidheid zich te verantwoorden voor professioneel handelen 
- Patiënt staat in vorm van afhankelijkheid t.a.v. hulpverlener: machtsverhouding 
- Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: deontologische code kennen en naleven 
- Zorgverantwoordelijkheid: kwaliteit van klinisch werk, continuïteit van zorg 

4. bv. bij zwangerschapsverlof, verhuizen, … verantwoordelijkheid nemen om uw patiënten 
door te verwijzen 

- Zelfkennis: verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren en motieven voor handelen 
- Verantwoordelijkheid ten aanzien van professioneel handelen collega’s 

5. Als je ziet dat een collega zijn verantwoordelijkheid niet opneemt bv. drankgebruik op het 
werk, seksuele relatie met cliënt, … 

4. DESKUNDIGHEID 

- Respect, integriteit en verantwoordelijkheid worden ingevuld vanuit deskundigheid 
- Ethische hulpverlening vereist verschillende onderling gerelateerde niveaus van deskundigheid: 

o Intellectuele deskundigheid: 
§ Problemen kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden, synthetiseren, 

verzamelde kennis creatief kunnen toepassen… 
o Vaktechnische deskundigheid: 
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§ Technische know-how (opleiding en ‘levenslang leren’) 
§ Zorg voor kwaliteit (cf. EBP) 
§ Kennen van grenzen eigen competenties => doorverwijzen als nodig 

o Emotionele deskundigheid 
§ Persoon van de therapeut  
§ Zelfkennis: 

• Motivatie beroepskeuze? 
• Eigen functioneren, voorkeuren, waarden…? 
• Omgaan met macht, intimiteit? 
• Eigen blinde vlekken, valkuilen? 

§ Leertherapie, intervisie, supervisie 
o Morele deskundigheid 

§ Vermogen om ethisch te handelen 
§ Hangt samen met waarden 
§ 4 componenten: 

1. Ethisch gevoeligheid 
2. Ethisch redeneren 
3. Ethische keuzes maken 
4. Uitvoeren van ethisch gedrag 

§ Vraagt kritisch reflectie, veelzijdige deskundigheid, persoonlijke vorming en 
flexibiliteit 

5.5 MORELE DILEMMA’S ANALYSEREN (ZELFSTUDIE) 

5.5.1 HULPMIDDEL: STAPPENPLAN ROTHFUSZ (2010) 

1. De situatie in kaart brengen: beschrijving situatie, onderscheid tussen feiten, gedachten en gevoelens 
2. Het morele probleem vaststellen: dilemma formuleren 
3. Handelingsalternatieven verkennen 
4. De betrokkenen noemen en hun belangen afwegen 
5. De relevante waarden en normen omschrijven en afwegen 
6. Een handelingsalternatief kiezen (argumenteer vanuit  

gevolgenethiek, plichtsethiek en deugdenethiek) 
 

5.5.2 VOORBEELD 

Voorbeeld 1 

Een jongen heeft het zo bont gemaakt op school dat de directie overweegt hem van school te sturen. In hun 
overleg of ze de jongen nog één kans geven vooraleer ze definitieve sancties nemen, vragen ze een gesprek  
met de therapeut die de jongen in behandeling heeft. De jongen wil niet dat de therapeut spreekt met de 
directie. Wat kan de therapeut doen?  
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Uitwerking: 

1. Situatie in kaart brengen 
  
Voor beschrijving situatie: zie hierboven. Je kan naast de feitelijke situatie die beschreven staat ook eigen 
gedachten en gevoelens formuleren. Dit is uiteraard persoonlijk.  
  
2. Morele probleem vaststellen: dilemma formuleren  
  
Dit impliceert dat je het dilemma voor de hulpverlener formuleert. Het is geen moreel probleem voor de cliënt, 
maar wel voor jou als professional. Er zijn in een dilemma verschillende alternatieven waarvoor goede 
argumenten zijn.  In deze situatie kan je een dilemma zien tussen vertrouwelijkheid of het 
zelfbeschikkingsrecht (de wens van de cliënt respecteren om niet met de directie te spreken) en het niet 
schaden van de cliënt (voorkomen dat hij van school gestuurd wordt).  
  
3. Handelingsalternatieven verkennen  
  
Je kan de volgende alternatieven overwegen: 

- Wel spreken (kan op verschillende manieren gebeuren: toch toestemming proberen krijgen, gesprek 
doen met patiënt erbij, afspraken maken rond wat kan gezegd worden)  

- Niet spreken (à zelfbeschikkingsrecht respecteren)  
- Tussenpersoon inschakelen  

4. Betrokkenen en hun belangen  

Het onderscheid tussen soorten belang (eigenbelang, belang van anderen en algemeen belang) hoef je niet te 
kunnen maken. Al kan het wel zinvol zijn stil te staan bij het soort belang waarover het gaat. 

- Jongen zelf: heeft zowel belang bij een gesprek als belang bij serieus genomen en gerespecteerd te 
worden 

- Directie: wil in het belang van de school en alle leerlingen handelen en wil dus een goede en 
verantwoordelijke keuze maken  

- Therapeut: heeft er belang bij dat het het vertrouwen in het beroep van psycholoog gevrijwaard blijft 
en daarnaast wil hij de cliënt niet schaden  

Je ziet dat verschillende belangen voor één partij tegenstrijdig kunnen zijn en op die manier dus het dilemma 
verder verduidelijken  
  
5. Relevante waarden en normen  
  
Jongen:  
Waarden: autonomie en privacy/vertrouwelijkheid  
Bijhorend normen: 'ik bepaal zelf wat ik doe' en 'ik wil dat wat ik met de therapeut bespreek geheim blijft '  
  
Directie:  
Waarden: veiligheid en verantwoordelijkheid  
Normen: 'op school geen geweld' en 'we geven elk kind een eerlijke kans'  
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Therapeut:  
Waarden: respect en verantwoordelijkheid  
Normen: 'mening/wens patiënt ernstig nemen' en 'dreigende schade voorkomen'  
  
6. Handelingsalternatief kiezen  
  
Er is een conflict tussen het niet willen schaden van de cliënt (via een gesprek kan de jongen misschien een 
nieuwe kans krijgen op school) en het respecteren van de wens van de jongen om niet te spreken met de 
directie. Elk perspectief brengt andere zaken in rekening en kan je helpen om een beredeneerde keuze te 
maken, maar geeft op zich geen éénduidig antwoord wat te doen.  
  
Vanuit een plichtenethiek is het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht hier waarschijnlijk dominant en zal 
je niet spreken. Er is echter wel een conflict met de plicht de patiënt niet te schaden.  
  
Als je niet spreekt met de directie zijn de gevolgen dat de jongen mogelijks van school gestuurd wordt. Als je 
wel spreekt, schend je het vertrouwen van de jongen en meer algemeen het vertrouwen in een psycholoog. 
Bovendien ben je niet zeker dat een gesprek ervoor zal zorgen dat de jongen mag blijven.   
  
Als je hierbij redeneert vanuit een deugdenethiek wil je als psycholoog het psychisch welzijn bevorderen vanuit 
verbondenheid en wil je integer en betrouwbaar handelen.   
  
Vanuit deze verschillende perspectieven kan je trachten om een oplossing te zoeken waarmee de jongen kan 
instemmen en die toch een overleg mogelijk maakt. Mogelijks kan je een vertrouwensleerkracht inschakelen 
als tussenpersoon of probeer je vanuit je deskundigheid in gespreksvoering met de jongen afspraken maken 
over wat wel en niet kan gezegd worden.  

Voorbeeld 2 

Een cliënt vraagt of de therapeut haar wil omhelzen bij het verlaten van de therapiesessie. Is het ethisch de 
beste keuze om haar te omhelzen of het te weigeren? 

Uitwerking: 

Afstand bewaren zonder een gevoel van afwijzing te geven. Uitleggen dat dit een strict professionele relatie is. 
Belangrijkste waarde hier is integriteit => eerlijk, open en betrouwbaar.  

Een cliënt kan verschillende belangen hebben en als jij als psycholoog handelt vanuit je waarden, zo kan je wel 
of niet de belangen van de cliënt bevredigen bv. wel een knuffel geven omdat dit kan binnen jouw waarden als 
psycholoog 

VOOR HET EXAMEN 

Leerstof : 

- Slides/colleges 
- Stappenplan Rothfusz syllabus + voorbeeld 

 
Belangrijk: concepten kennen en kunnen toepassen (systematisch kunnen  
nadenken over klinisch probleem / ethisch dilemma vanuit deontologische  
principes en ruimere ethische overwegingen) 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 108 van 141 

 

HOOFDSTUK 6: THERAPIESCHOLEN 

GASTCOLLEGE I : ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE (VAN MALDEREN) 

1. KERNELEMENTEN ONTWIKKELINGSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE 

FOCUS ONTWIKKELINGSGERICHYE PSYCHOTHERAPIE 

Focus: Soornissen bij kinderen en jongeren 

Methode: longitundinale benadering (kinderen over de tijd heen volgen), op die manier evolutie, ontwikkeling 
en veerkracht in kaart kunnen brengen  

Onderzoekdomein: ontwikkelingspsychopathologie (¹ ontwikkelingspsychologie) → kijken naar hoe stoornissen 
ontwikkelen vs. focus op de normale ontwikkeling  

Centraal uitgangspunt: kindfactoren x omgevingsfactoren 
vb.: temperament van het kind & dit heeft invloed op de omgeving, hoe ouders het kind opvoeden & deze 
opvoeding heeft weer invloed op het gedrag van kinderen  

Mensbeeld = Mensen zijn denkende wezens (cognitieve visie)  

- Rol van onderliggende schema’s (al vroeg in ontwikkeling)  
- Schema’s sturen aandacht, interpretatie en geheugen  

o Bril die het leven kleur geeft 
o Gevaar: informatie wordt niet geverifieerd 
o Belangrijk instandhoudend mechanisme (bv. bij depressie)  

Kwetsbaarheid-stressmodel 

In het kwetsbaarheid-stress model gaan we er vanuit dat er 
een interactie is tussen een psychische kwetsbaarheid en 
belasting vanuit de omgeving. Mensen met een hoge 
kwetsbaarheid hebben weinig nodig uit de omgeving om een 
stoornis te ontwikkelen. De kwetsbaarheid alleen voor 
bijvoorbeeld een depressie is niet genoeg om het te 
ontwikkelen.  

 

 

Diagnostiek => multiple stage aanpak  

- Fase 1: screening 
o Dimensioneel perspectief (ernst score = ernst psychotherapie) 
o Brede-band vs. nauwe-band screenigsinstrumenten 

ð Nauwe-band screeninsginstrument: vragenlijsten met specifieke vragen over een 
bepaald onderwerp 
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o Voordelen: ernstscore, problemen in een vroegstadium detecteren, korte afnametijd (kan zelf 
online thuis ingevuld worden), eenvoudig te scoren 

o Nadelen: eerste screener => beperkte informatie, moeilijk om stoornissen te herkennen en 
onderscheiden; bepaald niveau van gelettterdheid verwacht 

- Fase 2: diagnostisch onderzoek 
o Categoriaal: je hebt een stoornis (of niet) 
o Grondig onderzoek naar symptomen, tijdsuur, functionele beperking/lijden 
o Multi-informant: gesprek met kind, maar later wordt er nog een andere informant betrokken 

bv. een ouder 
o Klinisch interview/observatie 

ð Stoornis is geen vereiste voor psychotherapie, vaak hebben kinderen nog geen 
stoornis en kan deze vermeden worden 

Handelingswerken = voor we starten met psychotherapie heel nauwgezet, gestructureerd 
informatieverzamelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Schema niet vanbuiten leren => weten wat handelingswerken is 
 
Kernprincipes handelingsgericht werken 

o Doelgericht en vraag-gestuurd 
o Gericht op behoeften van kind en opvoeders 
o Transactioneel referentiekader: interactie tussen kindkenmerken en omgevingskenmerken 
o Samenwerking met cliënten én omgeving (hangt samen met 3.) 
o Aandacht voor positieve en beschermende factoren: zoeken naar wat wel nog goed loopt 

en de focus hier op leggen => vermijden van maximalisatie van het probleem en moed 
geven aan de ouders 

o Systematisch en transparant proces => wetenschappelijk verantwoord 
 
Integratief beeld als opstap naar behandeling 
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Behandeling 

- Belang van preventie en vroege interventie! 
- Invalshoek Cognitieve Gedragstherapie 
- Groot aanbod aan evidence-based en stoornisspecifieke inteventies 

7. Transdiagnostiche interventies in de lift 

2.TOEPASSINGEN  

2.1 DEPRESSIE BIJ JONGEREN: KLINISCH BEELD, PREVALENTIE EN VERLOOP 

Er zijn drie componenten bij depressie die heel erg 
op de voorgrond staan, zowel bij kinderen als bij 
volwassenen. We zien bij kinderen dat dit een erg 
sterke invloed heeft op het schools en sociaal 
functioneren.  

 
 
 

Klinisch beeld 

Rekening houden met leeftijdspecifieke symptomen ten gevolge van : 

- Verschillen op gebied van socile, emotionele en cognitieve ontwikkeling 
- Leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken 

o Baby’s (ontwikkelingstaak ‘hechting’): eet-, slaap- en groeiproblemen, huilen, apathie, 
terugtrekken uit interactie 

o Kleuters (ontwikkelingstaak ‘separatie’): huilen, prikkelbaarheid, spelremming, somatische 
klachten, afhankelijkheid, separatieangst 

o Basisschool (ontwikkelingstaak ‘prestatiemotivatie’): schuchter, negatieve gedachten, 
somatische klachten, onderpresteren (‘leerremming’), agitatie, ongehoorzaam 

o Adolescentie (ontwikkelingstaak ‘individuatie’):  
ð Ontkennen en afweer van deprec-ssieve symptomen en gedachten, compenseren 

met stoer gedrag, alcohol- en drugsmisbruik, seksueel promiscue gedrag, 
delinquentie, … => overONafhankelijkheid 

ð Andere extreem: schoolangst, onzekerheid, hypoactiviteit, … => overafhankelijkheid 

Prevalentie 

- Percentages: 
o 2-5% tijdens de kindertijd en >10% tijdens de adolescentie 
o 12-15% van de jongvolwassenen: ooit langdurige en ernstige depressieve klachten 
o 29% van de Europese jongeren = subklinische depressieve symptomen 

- Verhouding jongens/meisjes: 
o Vóór puberteit: jongens = meisjes 
o Na puberteit: meisjes > jongens 
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ð  Meisjes scoren hoger op rumminatie, worden vaker geconfronteerd met sociale 
stressoren en rapporteren het probleem sneller 

- Kans op herval: 
o 20-60%: 1 tot 2 jaar na remissie => enorm hoge cijfers 
o 70%: 5 jaar na remissie 

=> Nood aan fundamenteel onderzoek naar onderliggende mechanismen! 

Verloop: Hoe onstaat een depressie?  

- Risicofactoren op meerdere domeinen 
o Kind: genetische aanleg, temperament (= voorloper van karakter, van hoe je gaat reageren), 

cognitieve stijl, emotieregulatie 
o Gezin: opvoedingsstijl (bv. niet-sensitief zijn van ouders voor signalen van het kind), ernstige 

huwelijksproblemen, gezinstrauma’s 
o Ruimere omgeving: meemaken van een ernstig verlies, gepest worden 

- Beschermende factoren 
o Weerbaarheid tegen stress 
o Goede communicatievaardigheden 
o Goede lichamelijke gezondheid 
o Positief zelfbeeld 
o Vellige hechting 
o Steunfiguren: ouders, broers/zussen, leerkrachten, … 
o Leuke sociale contacten 
o Hobby’s 
o … 

2.2 COGNITIE EN EMOTIE ALS ONDERLIGGENDE WERKINGSMECHANISMEN: COGNITIEF 
DIATHESE-STRESS MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diathese: Cognitieve kwetbaarheid 
- Rol van onderliggende schema’s 

o Cognitieve structuren die sturend zijn in onze informatieverwerking 
o Ontwikkelen vroeg in de levensloop 
o Negatieve ervaringen à mogelijks disfunctionele schema’s 
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o Onbewust aanwezig 
o Activatie door stressvolle gebeurtenis/stimuli 
o Beïnvloeden informatieverwerking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Naast disfunctionele inhoud, ook disfunctionele cognitieve processen 
o Irrelevante informatie inhiberen 
o Aandacht shiften naar relevante informatie 
o Evalueren en updaten van informatie in het WG 

Voorbeeld: 
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2. Kindfactoren: emotieregulatieproblemen 

- “Processen die beïnvloeden welke emoties we hebben, wanneer de die hebben en hoe we ervaren en 
uiten” 

- Emotieregulatiestrategie: “Een strategie die het begrip de hantering en de expressie van emoties 
bevordert” 

o Zowel cognitieve (bv. herevaluatie) als gedragsmatige strategieën (bv. afleiding zoeken) 
o Zowel adaptieve als maladaptieve strategieën 

- Depressie: Stoornis in de emotieregulatie 
 

- Daarnaast ook:  
o Emotionele inertie = vastzitten in cyslus van negatieve gedachten en gevoelens 
o ER inflexibiliteit = strategieên onvoldoende aanpassen aan de situatie 

 

 

 

 



Samenvatting IMPK 2021-2022 | Elysia Debbaut 

 

Pagina 114 van 141 

 

3. Link tussen cognitieve kwetsbaarheid en emotieregulatieproblemen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoe opnemen in de behandeling? 
- Vaak: acute verlichting van symptomen 
- Belangrijk: ook richten op onderliggende mechanismen 

o Recente vormen van CBT: emotieregulatiecomponent toegevoegd 
o Transdiagnostische behandeling bovenop standaard behandeling? 

ð Emotieregulatietraining (bv. EuREKA; Braet & Berking, 2020) 
ð Cognitieve controle training (enkel evidentie bij volwassenen) 

2.3 EFFECTIVITEIT VAN PREVENTIE- EN BEHANDELINGSPROGRAMMA’S 

BEHANDELING VAN DEPRESSIE 

Is een behandeling nodig? à JA! 

- Ernst van het lijden op verschillende vlakken 
- Slechte prognose (bv. grote kans op herval) 

Wetenschappelijk gefundeerde behandelingen vanaf 8 jaar, ervoor gericht op ouders 

Fase 1: diagnostiek 

- Multi-method + multi-informant (bv. leerkracht) 
- Multiple stage aanpak (!) 

o Screening (dimensioneel) 
ð Depressieve stemming bij kinderen 

• Youth Self Report 
• Children’s Depression inventory-2 

ð Depressieve stemming bij ouders/leerkracht 
• Gedragsvragenlijst voor kinderen (CBCL) 
• Children’s Depression Inventory-2 

o Diagnostisch onderzoek (categoriaal) 
ð Klinisch interview 

• SCID-5 Junior 
• Ouder, kind, leerkracht 
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ALGEMENE COMPONENTEN BEHANDELING 

Opbouw therapeutische relatie: 

- Meevoelen met het lijden van het kind 
o Empathie, respect, betrokkenheid 
o Gevoelend reflecteren, positief aanmodeigen 
o Non-directief bevorderen zelf-inzicht 

Motiveren voor behandeling à rationale 

Psycho-eductatie 

- Symptomen? 
- Impact omgeving/school? 
- Prognose? Kans op herval? 
- Eventueel: rol van medicatie? 

=> Eerste stap, brengt al verandering met zich mee (bv. minder symptomen) 

Kind X Omgeving! à contextuele aanpak 

- Individuele interventie (bv. PAK AAN) 
- Oudertraining: uitleg aanpak zodat e ouder dit thuis kan verderzetten 
- Gezinsgesprekken: observatie van interactie, moeilijke gesprekken met psycholoog als moderator 
- Betrekken van schoolomgeving (bv. wekelijks telefoontje met leerkracht op progressie te bespreken 

en tips te geven) 

SPECIFIEKE COMPONENTEN BEHANDELING (CGT) 

Een depressie werkt in op … 

1. Wat een kind DOET 
2. Wat een kind VOELT 
3. Wat een kind DENKT 

En zo ook een goede individuele behandeling … 

5. Componenten behandeling - DOEN 

Breng het kind weer in actie! 

- Mastery-experiencess = kleine opdrachten, ook thuis en op school met garanties op succes bv. vraag 
aan je buur of je een gom mag gebruiken, vraag eens hoe het weekend van een vriendje of 
vriendinnetje was, … 

- Activiteiten-niveau gradueel doen toenemen 
o Lijst maken 
o Weekplanning 
o Huiswerkopdrachten (bv. zie slide) 

- Optioneel: SOVA-training = opbouw positieve interacties/conflicten leren oplossen 
 

6. Componenten behandeling – VOELEN 
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Emotieregulerende interventie: 

- Emoties herkennen, benoemen en differentiëren (bv. werken met brievenbusjes) 
- Hulpmiddelen? 

o ‘Doos vol gevoelens’ 
o Relaxatie (buikademhaling, progressieve spierontspanning) 
o Gevoelensfeedback (bv. positief gevoelensdagboek: kinderen focussen op emoties volgens 

hun schema’s en deze zijn voornamelijk negatief) 
- Aanbeveling: focus op positieve gevoelens 

 
7. Componenten behandeling – DENKEN 

Cognities aanpakken: 

- Bewustwording 
o Gesprek (non-directief): praten of spel 
o Ontlokkers: dagboekopdrachten (Anticedenten, Behavior & Consequences) 
o Socratische dialoog 

- Zwart kijken doorbreken 
o Sombere gedachten vangen 
o Cognitief herstructureren (helpende gedachten?) 

Slides hierna zijn geen leerstof meer 

2.4 ONDERZOEKSRESULTATEN (ENKEL DEZE SLIDE NOG)  

- CGT effectief bij matige depressie 
- Combinatie = significant beter effect bij ernstige depressie 

o 1/3 normalisatie van depressie en algemeen functioneren 
o 1/3 verbetering van depressiesymptomen 
o 1/3 blijft depressief 
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GASTCOLLEGE II : INTRODUCTIE OP DE PSYCHOANALYSE (VANHEULE) 

Psychoanalyse om na te denken over het functioneren van mensen en meer bepaald wanneer het moeilijk 
loopt, wanneer mensen psychopathologie ontwikkelen. Hiervoor is de psychoanalyse ook ontwikkeld. Het is 
een denkkader waarmee we psychische problemen kunnen benaderen.  

1. PREMISSE 1: DE MENS IS EEN VERDEELD SUBJECT 

Driftmatigheid bij de mens: 

- Geen homunculus => geen klein mannetje in ons die ontdekt moet worden 
- De basis = driftmatigheid 

o Driften zijn gevolgen van wat we in ons lichaam voelen 
- Menselijke driftmatigheid is niet puur instinctief en biologisch geregeld:  

o Dieren hebben instinct zonder nadenken, de mens denkt wel na voor actie 
o Geen kwestie van bronstijden/staat los van de voortplanting 

§ Zie porno (1/3 internet trafiek) 
§ Zie frequentie van seks (afhankelijk van cultuur bv. Japan 46 keer per jaar, 

Griekenland 164 keer per jaar) 
- Driftmatigheid wordt getriggerd door zijnsvragen: 

o De positie ten aanzien van de eigen lichamelijke sexuering als man/vrouw 
o De positie in de partnerverhouding: confrontatie met liefde en seksualiteit 

§ De mens kan niet alleen zijn, zou realiteitsgevoel verliezen 
o De verhouding in generaties: verhoudingen met de (stief-)ouders, verhouding met de (stief-

)kinderen/voorouders 
o De houding ten aanzien van het leven in het licht van de dood => daar lig je wakker van 

De mens is een verdeeld subject (S met schuine streep doorheen): 

- Zijnsvragen ‘verdelen’ het subject 
- Identificatie => antwoorden op zijnsvraag 
- Antwoorden <= gezin en (sub-)cultuur: Samenstellen van collage 
- Antwoorden wisselen in het leven en worden uitgedaagd door life-events, maar blijven als 

geheugenspoor = verdeeldheid 
- Het ‘ik’ verandert van gedacht, maar de gedachte blijven 
- Subjectwording kom op de plaats van driftmatigheid, maar lost deze nooit volledig op 

2. PREMISSE 2: PSYCHOSCH FUNCTIONEREN = EEN SAMENSPEL TUSSEN 3 DIMENSIES 

1. Imaginaire 
2. Symbolische 
3. Reële 

=> Jaques Lacan: theorie van Freud nemen en in dialoog brengen met andere disciplines 

2.1 IMAGINAIR FUNCTIONEREN 

- Mentaal functioneren in imago’s 
o Imago (Latijn) = beeld 
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o Imaginair functioneren = mensen functioneren vanuit beelden, we kunnen in ons hoofd 
beelden oproepen wanneer we onze ogen sluiten of wanneer we bv. dromen 

- Zelfbeeld, beeld ander: de inhoud die je er op kleeft 
- Rond centrale figuren hebben we beelden die imaginair zijn: IK VADER  MOEDER 

Uit diffuse informatie bouwen we totaalplaatjes op => identificatie: mensen zijn patroonzoekers en we zoeken 
naar identificatie bv. Dalmatiër in het park 

De perceptie van totaalbeelden is de norm  

ð Tekorten worden ingevuld: mensen doen dit met denkbeelden in hun hoofd, we kleuren de 
werkelijkheid bij 

ð Miskenning complexiteit: mensen zijn geneigd om bepaalde tekortkomingen te miskennen 

Mensen zien wat ze willen zien => misverstanden (#MeToo) 

Vrouwen willen niet dat mannen hen zien als puur hun lichaam en als seksueel object 

Imaginaire = … 

- Mentaal functioneren in termen van beelden 

2.2 SYMBOLISCHE 

≠ betekenisvol symbool 

≠ symbolische 

= de mens categoriseert bv. onderscheid man en vrouw 

- Meer categorisatie = meer complexiteit 
- Hoe complex is jouw man/vrouw beeld? 
- Mens kleeft woorden op de dingen: betekent de werkelijkheid met ‘betekenaars’ (= het woord los van 

de betekenis, enkel de klank) 
ð Verbale uitingen koppelen aan de werkelijkheid, het kan er maar komen doordat het 

materiële er is 
- Meer ver-woording = meer complexiteit 
- Cultuur = symbolisch geheel  (wetten, conventies, ideologie, opvattingen, …) → vertrekpunt voor het 

individu → de Ander ≠ de ander (bv. ‘uw lief’: grote anders als construct en waaraan gebruiken zijn 
gekoppeld vs. kleine ander, waar je een beeld van kunt opbouwen) 

- Categorieën/woorden zijn verbonden in structuren: betekenaars roepen andere op die er associatief 
mee verbonden zijnµ 

ð Bepaalt omgang met zijnsvragen 
ð studie op individueel niveau + naargelang type pathologie: hoe mensen omgaan met die taal 

en zijnsvragen, een psychotische manier om er mee om te gaan is anders dan een 
neurotische manier vb.: een lief hebben dat je al een aantal keer bedrogen heeft, het woord 
lief gaat dan een particuliere vorm hebben 

- S en I spelen op elkaar in 
o rode draad, betekenis in het spreken 

- Echter: psychoanalyse bepleit een studie van de betekenaar op zich 
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2.3 REËLE 

- S en I: defensieve functie, vatten wat ontsnapt 
- Wat ontsnapt = het reële 
- Reële: reconfrontatie met prikkels (intern/extern) die intern evenwicht verstoren, die 

opwinding/onbehagen oproepen 
- Psychoanalyse herneemt de vraag naar het Reële op individueel niveau: Welke confrontaties slaan 

iemand uit het lood? 
ð Seksualiteit/driftmatigheid/jouissance 

 3. PSYCHOANALYSE VANDAAG 

- Therapeutische benadering met traditie 
- Prominetn in het klinisch veld 
- Aandacht voor wetenschappelijkheid 
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GASTCOLLEGE III: GEDRAGSTHERAPIE (VANDEN BOGAEREDE) 

ð Gedragstherapie: het leertheoretisch kader 

1. BACK TO BASICS: ALLE GEDRAG IS AANGELEERD 

Alle gedrag is aangeleerd 

Basis principe bij gedragstherapie is dat al het gedrag is aangeleerd. Van leren uw veters strikken tot sociale 
angst, smetvrees, enzovoort. Dit gedrag is onderhevig geweest aan leerprocessen. We gaan proberen zich te 
krijgen op die leerprocessen om ze daarna te gaan beïnvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrag = Zinvolle reactie op betekenisvolle situaties bv. Reactie op geluid ‘snachts (inbreker of huisdier), 
dwangstoornis 

ð Mensen doen dingen met een reden, alles heeft een oorzaak; samenhang denken voelen & 
doen 

Gedragstherapie = de toepassing van bevindingen uit de experimentele psychologie 

- Empirische verankering 
o Obeserveerbare principes 
o Verankering in experimenteel onderzoek: experimentele psychopathologie 
o Evidence-based denken: effectief + efficiënt 

- Gestructureerd werken 
o Met aandacht voor complexiteit 

Gedrags-therapie: 

Empirisch: De gedragstherapeutische praktijk is als een experiment met één proefpersoon waarin een 
hypothese over zijn probleemgedrag wordt getoetst -> als interventies niet werken, waren de hypotheses dan 
wel juist? Bv. Denken dat het over sociale angst gaat, maar blootstelling wertk niet 
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Leermodel:  

- Abnormaal gedrag is aangeleerd of krijgt zijn uiteindelijke vormen via leerprocessen 
- Uitwendig zichtbaar gedrag’ wordt als belangrijk aangrijpingspunt voor behandeling beschouwd 
- Binnen de cognitieve stroming wordt ook ‘niet uitwendig zichtbaar gedrag’ als belangrijk beschouwd: 

‘gedragsexperimenten’ blijven hier echter ook een belangrijk aangrijpingspunt voor verandering 

Hoe wordt gedrag aangeleerd? 

 

 

 

 

 

2. KLASSIEKE CONDITIONERING 

Klassieke conditionering (Pavlov) 
= leren van betekenissen: de CS activeert de representatie van de UCS, en lokt zo de CR uit à een 
oorspronkelijk neutrale S verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een bepaalde (intrinsiek beladen) 
gebeurtenis 

Afkortingen: 

- UCS: unconditioned stimulus, ongeconditioneerde stimulus  
- UCR: unconditioned reaction, ongeconditioneerde reactie  
- CS: conditioned stimulus, geconditioneerde stimulus 
- CR: conditioned reaction, geconditioneerde reactie 

Little Albert (Watson): Angstconditionering geïnstalleerd 
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à Een oorspronkelijk neutrale stimulus (UCS) verwerft een nieuwe betekenis door associatie met een 
bepaalde (emotioneel saillante) gebeurtenis (CS) en lokt een geconditioneerde reactie uit (CR) 

  

MAAR! Ook hier weer: dieper liggende associaties: 

Het is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Bv. vrouw in de praktijk die heel angstig en te laat op de 
therapiesessie aankwam. Ze had veel tijd verloren met de rolluiken toe te doen, want anders zou, als het boven 
de 25 °C werd, de medicatie niet meer werken, meer bepaald de pil. Ze was hier heel angstig voor, want ze wou 
niet zwanger worden omdat ze toch iedereen zijn leven verprutst. Kwam van haar moeder, die haar verteld had 
dat sinds haar geboorte haar leven niet meer zo aangenaam was. Op deze manier zie je iemands zijn 
leergeschiedenis en die kan dus erg diep liggen. In therapie op zoek gaan naar de dieperliggende betekenis. 

3 paden naar aanleren betekenissen  

o Directe ervaring bv. schrik van honden, omdat je er ooit door gebeten werd 
o Modelleren: het niet zelfmaamaken, maar iemand anders zien angstig worden of zijn bv. 

mama is bang van spinnen à kind ook  
o Informatie: angst veroorzaakt  door heel negatieve informatie bv. vliegangst nadat je gelezen 

hebt over een aantal vliegtuigcrashen in de krant 

3. OPERANTE CONDITIONERING 

Operante conditionering (Thorndike, Skinner) 

Rat leert dat als hij op het hendeltje drukt, er voedsel komt uit het luikje. Eerst is er doelloos gedrag dat 
bekrachtigd wordt, waardoor ze leren om het gedrag intentioneel te gaan stellen.  

Hoe komt het dat problematisch gedrag in stand gehouden wordt? 
à leren de samenhang tussen wat organisme doet en het resultaat wat er op volgt (bekrachtiging of 
bestraffing 
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4. THE MANY WAVES OF COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY (CBT) 

FIRST WAVE CBT 

- Behaviorisme, Skinner & Watson 
- Om menselijk gedrag te begrijpen en veranderen: klassieke en operante leerprincipes gebruiken 

1. Door stimulus controle (bv. bepaalde stimuli niet meer laten voorkomen waardoor het 
probleemgedrag niet gesteld wordt) 

2. Contingency management (= gewenst gedrag bekrachtigen en ongewenst gedrag bestraffen) 

Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie: 

Betekenisvol verwijst naar het feit dat er niet gereageerd wordt op de fysieke stimulus als zodanig maar op de 
cognitieve verwerking ervan. Wilt zeggen dat er een cognitieve verwerking is, want een betekenis is niet iets 
tastbaar, maar wel een mentale representatie. (NIET REFLEXMATIG) 

SECOND WAVE CBT 

→ vandaag de dag wordt gedragstherapie gezien als cognitieve gedragstherapie 

Aaron T. Beck, cognitieve therapie: de cognitieve triade 

 

 

 

 

 

Ellis, Rationeel Emotieve therapie: focus op bedenken van alternatieve rationele gedachten i.p.v. de irrationele 
gedachten.  
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5. KLINISCHE CONCEPTUALISATIE: VAN LEERTHEORIE NAAR COGNITIEVE 
GEDRAGSTHERAPIE 

De therapeutische relatie binnen het gedragstherapeutisch kader 

- Een samenwerkend team (samen proberen een doel aan te pakken, opstellen als een soort begeleider 
tijdens een guided discovery) 

- Guided discovery: samen proberen het probleem duidelijk te krijgen en samen proberen te bedenken 
wat de oplossingen zijn (geen sprake van expert tegenover patiënt, we zien de patiënt als 
ervaringsdeskundigen) 

- Transparantie 
- Gelijkwaardigheid 

o T heeft expertise (Cf. google maps) 
o CL is ervaringsdeskundige 

Welke competenties heeft een gedragstherapeut nodig? 

 

Startpunt vrij universeel binnen verschillende therapiestromingen. Daarnaast moet je in CBT ook kennis 
hebben van hoe interventies werken en deze ook kunnen implementeren. Bijvoorbeeld een exposer uitvoeren 
is moeilijk dan het lijkt. Daarnaast is de manier waarop de interventies geïmplementeerd worden ook erg 
belangrijk (therapeutische relatie niet vanuit expert vs. patiënt perspectief). 
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Het gedragstherapeutisch proces 

 

Empirisch model en biedt een aantal handvaten om de analyses goed vorm te gaan gegeven. Het begint met de 
intake, dus de aanmelding en het verhelderen van de problemen van de cliënt. We kijken ook breder: hoe is 
iemand tot die problematiek gekomen. Bijvoorbeeld iemand heeft een negatief zelfbeeld, je bent niet geboren 
met een zelfbeeld dus je hebt dit ergens geleerd. Brede kijk zowel in het verleden als het nu. 

Voorlopige probleemsamenhang 

= overzichtelijk schema problemen proberen samen te vatten 

- Leergeschiedenis: gebaseerd op ontwikkelingsgeschiedenis bv. relaties cliënt lopen altijd mis, blijkt dat 
moeder het gezin heel vroeg heeft verlaten, waardoor hij geleerd heeft dat mensen niet te 
vertrouwen zijn, onvoorspelbaar zijn en u in de steek laten 

- Complexiteit: relatie tussen verschillende probleemgebieden in kaart brengen 
- Geïndividualiseerd: op maat gesneden probleemanalyse: ‘clinical case formulation’ 
- Werkinstrument binnen de therapie: probleemselectie 
- Poging om met cliënt op eenzelfde manier naar de problemen te kijken 

Casus 

- Vrouw 27 jr, alleenstaand, thuiswonend  
- Depressieve klachten 

o Negactieve stemming 
o Veel huilen 
o Verhoogde irritabiliteit 
o Slaapproblemen 
o Interesseverlies 

- Directe aanleiding: relatiebreuk  
- Sociale isolatie 
- Negatieve zelfwaarde  
- Negatieve visie op de toekomst 

o Gevoel niets alleen te kunnen (faalervaring kot) 
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o Gevoel niet goed genoeg te zijn 
- Gezin van afkomst: enig kind, geïsoleerd gezin, kritische vader, overbeschermende moeder 

Een VPS van deze casus zou er mogelijks zo uit zien. Je ziet er ook de cognitieve triade van Beck in terugkomen: 
negatief denken over zichzelf, anderen en de toekomst.  

 

Probleemanalyse als empirische cyclus 

 

We gaan voor deze probleemsamenhang empirisch bewijs proberen te vinden. Klopt de VPS? à enkel 
gebaseerd op wat de cliënt zegt in de sessies. We gaan hem proberen te onderbouwen, enerzijds 
onderkennend en anderzijds verklarend. Deze functionele analyses bouwen voort op klassieke en operante 
conditionering. 
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Functionele analyses 

 

- Klassieke: wanneer voelt iemand zich depressief? Op zich neutrale zaken (bv. liedje, cinema) die 
geassocieerd zijn aan bijvoorbeeld de breuk die haar doen denken dat ze niet goed genoeg is waaruit 
de depressieve gevoelens komen. 

- Operante: expliceren wat ze met die gevoelens doet, bijvoorbeeld vermijden. 

=> Deze zaken gaan we vaak dan ook toevoegen aan de VPS 

Voorbeeld: toevoegen van vermijden, wat zorgt voor de vicieuze cirkel 

Cliënt neemt andere weg naar werk, omdat ze anders zijn huis moet passeren, hierdoor komt ze te laat op haar 
werk, voelt ze zich schuldig, depressieve gevoelens, … 

Keuze eerste te behandelen probleem  

Voorbeelden: zelfbeeld, sociale vaardigheidsproblemen, depressieve klachten, weinig zelfstandigheid, 
verwerken breuk, ... 

- Centraliteit in de HT  
- Behandelbaarheid (bv. depressieve klachten makkelijker behandelbaarheid dan zelfbeeld)  
- Keuze mogelijke interventies + succes interventies  
- Lijdensdruk van de cliënt  
- Hulpvraag van de cliënt (bv. hulpvraag cliënt is verwerken breuk, misschien niet het meest 

interessante volgens therapeut, want er zijn grotere problemen aan de gang)  

Gedragstherapeutische interventies  

à behandelplan maken 

- Operante en klassieke principes: gestructureerd behandelplan 
- Cognitieve technieken 
- Emotieve technieken 
- Gedragsexperimenten: sterke motor verandering 
- Blootstellingstechnieken / exposure 
- Psycho-educatie 
- Mediatietherapie 
- Derde generatie GT technieken 
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Procedures m.b.t. klassieke component 

 

Door exposer de relatie tussen de UCS en CS te breken. We willen dat mensen leren dat ze bijvoorbeeld in 
kleine ruimte niet gaan stikken. 

6. THE MANY WAVES OF CBT… 

THIRD WAVE CBT 

- Niet “wijzigen” van cognities maar de “functie ervan”, “houding ten opzichte van” en “relatie tot”  
- Nie perse gericht op symptoomreductie 
- Door aanvaarding (stoppen met vechten tegen) van symptomen komt er symptoomreductie 

CHANGE SKILLS à ACCEPTANCE SKILLS 

Foto vaak gebruikt om uit te leggen: In plaats van te vechten tegen 
symptomen, touw los laten. Is ook een manier om niet in de ravijn te vallen. 
Enerzijds acceptance, maar anderzijds ook commitment.  

Bijvoorbeeld ‘levenskompas’: aanduiden welke zaken je belangrijk vindt en 
hoeveel tijd je er aan besteed. 

- Integratie van Mindfullness 
o Dialectical Behavioral Therapy (Linehan): specifiek voor borderline persoonlijkheidsstoornis 
o Acceptance and Commitment Based therapy (Hayes): doorbreken experiëntiële vermijding; 

openstaan en met aandacht ervaren en aanvaarden 
- Mindfullness Based Cognitive Behaviour Therapy 

o Gedachten en gevoelens worden gezien als “mentale gebeurtenissen” ipv “aspecten van het 
zelf” en “accurate reflecties van de werkelijkheid” 

o Metacognitief perspectief, accepterend, gedecentreerd, loskomen van … 

FOURTH WAVE CBT 

- Focus op cognitieve processen: aandacht, interpretatie & geheugen (i.t.t inhoud cognities) 
- Methoden ontleend aan de Experimentele psychopathologie 

o Bv. aandachtsbiastraining  
o Bv. depressieve mensen kunnen de aandacht niet losmaken van negatieve stimuli 

7. TOEPASSINGEN BINNEN DE GEDRAGSTHERAPIE 

Zeer veel toepassingen: Angst en depressie het makkelijkst uit te leggen, maar bijvoorbeeld ook mogelijk bij 
schizofrenie, borderline, eetstoornis, … 
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GASTCOLLEGE IV: INTERPERSOONLIJK PERSPECTIEF/SYSTEEM THERAPIE (VERHOFSTADT) 

Algemeen: jaartallen niet kennen => kunnen situeren in de tijd; geen details 

1. DEFINITIE 

Interpersoonlijk perspectief/systeemtherapie 

= Problemen van mensen zijn fundamenteel interpersoonlijk ipv intrapersoonlijk (nuanceren!) 

- Niet intrapsychische conflicten staan centraal (psychoanalyse) of bepaalde gedragingen van  
een individu (leerpsychologie & gedragstherapie) maar wel interacties tussen mensen (=  
gedrag, emotie, cognitie) en hun gesitueerdheid in contexten 

ð Hoe gedragen mensen zich tov elkaar? Wat voelen/denken ze daarbij? In welke context 
zijn ze ingebed? 

ð Geeft dit aanleiding tot problemen? 
- Assessment (gericht op het vormen van een hypothese) & interventies moeten zich dus richten op 

interpersoonlijke processen/context  
= wat er tussen mensen gebeurt (=gedrag, emotie, cognitie) of tussen mensen en hun context 

ð cf.“interpersoonlijke modellen” (basistheorie), “assessment van interpersoonlijke  
processen” (hypothesevorming) “systeemtherapie” (interventies) 

2.HISTORIEK & THEORETISCHE GRONDSLAGEN 

Hoes is men tot dit interpersoonlijk perspectief gekomen? 

2.1 MOVEMENTS – BEWEGINGEN DIE AANZETTEN TOT INTRAPERSOONLIJK DENKEN 

- Ontstaan in VS in de jaren 1950 
- Visie ging radicaal in tegen gangbare kijk op mensen en problemen in die tijd 

= oorzaak van psychosche problemen ligt in psyche van individu (onbewuste intrapsychische 
conflicten, trauma, verleden), zonder rekening te houden met omgeving van individu => abstractie 

- Impliceert individuele benadering van psychische problemen: pharmacotherapie, psychodynamische, 
expertientiële = domineren geestelijke gezondheidszorg in jaren 1950-1960 

1. Groeiende desillusie in individuele therapie 

- Pure individuele aanpak bleek onvoldoende bij … 
o Problemen tussen  partners, ouders-kinderen, gezinnen 

4 Psychotherapeutische modellen Therapeutische setting 
- Psychoanalytisch Individu (één op één) 
- Persoonsgericht experïentieel Paar 

- Koppel 
- Ouders (bv. Ouderschapsondersteuning) 

- (Cognitieve) gedragstherapie Gezin (bv. Nieuw samengesteld gezin) 
- Systeemtherapie  

-> Focus op interpersoonlijke processen en 
persoon in context 

Groep 
- Individuen 
- Paren 
- Gezinnen 
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o Problemen met omgeving (bv. opvoeding kinderen in kansarme milieus, afwezige vader,  
veel kinderen, gebrek aan structuur) 

o Verklaring van klinische observaties: 
1. Verbetering één gezinslid na individuele therapie -> ontstaan/verslechtering 

probleem bij ander gezinslid bv. frigiditeit bij vrouw verdwenen -> man wordt 
impotent 

2. Verbetering één gezinslid -> verbetering probleem ander familielid bv. driftbuiten 
kind verminderen, driftbuien broertje verminderen ook (zonder behandeling) 

3. ontstaan/verergering problemen op moment van aankomst/vertrek gezinslid bv. 
geboorte, huwelijk, dood, adolescentie 

4. herval “genezen”- verklaarde patiënt na opname, na terugkeer naar huis 
- Individuele therapie niet helpend bij bepaald eproblemen of cl in bepaalde contexten 
- Stilaan inzicht: 

o “psychische ziekte “ niet enige oorzaak van zijn/haar probleem 
o Evolutie psychische problemen mede afhankelijk van relationele/familiale/omgevingsfactoren 

2. Child guidance clinics starten met moeder-kind gespreken 

- Standaard aanpak: psychodynamische speltherapie met het kind (psychiater) na  
psychometrische en projectieve analyse (psycholoog) + begeleiding moeder (social worker) 

- Experimentele “conjoint meetings” met moeder & kind (bv. Bowlby) 
- Zie slides voor casus 

3. Marriage counseling  

- Men besprak relatieproblemen met dokters, priesters, leraren, maar niet met mental health  
professionals 

- Kentering: VS Marriage counseling movement (Gurman & Fraenkel, 2002) 
o Stichting American Association of Marriage Counsellors (1945) -> American Association for 

Marriage and Family Therapy (1978-heden)  
o gesprekken met koppels 

- Parallelle trend bij aantal psycho-analytici die “conjoint marital therapy deden”  
o Bv. UK Tavistock Clinic: object-relations-based marital therapy (Dicks, 1967) (startte met  

koppels die door rechtbank verplicht werden hun geschillen bij te leggen) 

4. Sex therapy 

- Masters & Johnson (VS; 1970) ontwikkelen alternatief:	
o Kortdurende (14 dagen), effectieve, gedragsmatige behandeling van psychosexuele 

problemen met beide partners van het koppel (Human Sexual Response, 1966; Human Sexual 
Inadequacy, 1970) ójarenlange psycho-analyse (lange individuele behandeling) met zeer 
lage succesrate 	

ð vandaag de dag standaard om met beide partners te werken rond dit soort 
problemen: relationele en seksuele satisfactie erg sterk aan elkaar gerelateerd en 
dus ook beide opnemen bij assessment 

o Basis voor meer systemische/psychodynamische relatietherapie	

=> In België/Vlaanderen 
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- belangstelling eind jaren 1960 in interpersoonlijk perspectief  
- opening eerste systeemgeoriënteerde centra in jaren 1970 (zie Baert & Van Lawick, 2014) 
- Opleidingscentra ontstaan en ontwikkelen zich verder in jaren 1980-heden Bv. Antwerpen (Interactie-

Academie), Leuven (Communicatiecentrum), Gent (Ugent; Fac Geneeskunde & FPPW, Centrum Relatie 
& Gezin; PEV Relatie, Gezins, & Systeemtherapie), …  

- Jaren 1990: Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (= 
beroepsvereniging)	

o Lid van European Family Therapy Association	
o Groepeert/erkent systeemtherapeuten & systemisch counselors	
o Erkent opleidingen tot systeemtherapeut & systemisch counselor	
o Erkent supervisoren & opleiders systeemtherapie & systemische counseling	
o Organiseert studiedagen rond onderzoek & praktijk 	

- Nederlandstalige publicaties	
o Tijdschrift systeemtherapie	
o Systeemtheoretisch bulletin	
o Handboek systeemtherapie (Savenije, van Lawick, & Reijmers, 2008 & 2014) 	

2.2 ONDERZOEK EN THEORIEVORMING: FOCUS OP INTERACTIE (1950-1975) 

- Hoe begrijpen we koppels, gezinnen, contexten (= meest directe context) van onze individuele cliënt? 
- Vanaf jaren 1950 
- Dallos & Draper, 2015; Nichols 1 Schwartz, 2008 

Onderzoek naar communicatie (jaren 1940-1950) 

- Onderzoek naar interacties en communicatie tussen patiënten met schizofrenie  
en hun gezinsleden => ideale settting  door grote kans herval (Bateson, Weakland, Jackson, Haley, 
Watzlawick)  

o Observatie in ziekenhuis van communicatie hele families, gedurende weekend 
o Conclusie: sommige soorten communicatie (EE, overinvolvement, verwarrende communicatie 

(double bind) =stressbron) zorgen ervoor dat problemen erger worden => terugval 
o MAAR niet veroorzaken (oorzaak zit in het brein), wel verloop beïnvloeden bij patiënt met 

kwetsbaarheid schizofrenie 
- 1958: Jackson richt Mental Research Institute (Palo Alto) op: gericht op opleiding 

gezinstherapeuten die geleerd werden om link tussen familierelaties/communicatie en 
ontwikkeling van herstel/ziekte bij een van haar leden te observeren en achterhalen 
= geboorte nieuwe epistemologie: van intraindividueel psychisch naar interindividueel (communicatie 
& gedrag tussen mensen beinvloedt aandoening) 

- Beweging R&G therapie verspreidt zich stilaan naar Europa 
- Zoektocht naar modellen die relationele en contextgebonden processen/gezins(dys)functioneren 

kunnen beschrijven, uitleggen, voorspellen -> ST: vaak inspiratie uit metatheorieën uit andere 
vakgebieden, meer dan psychologische theorie <= vaak georiënteerd op individuele processen 

Cybernetica 

= wetenschap die zich bezighoudt met informatieverwerking en besturing van systemen (mechanische, 
wiskundige oorsprong) 
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- Cybernetische processen zijn gebaseerd op principe van terugkoppeling (=feedback) dewelke 
beheersing mogelijk maakt (systeem past zich aan aan verandering door middel van het  
terugkoppelen van informatie naar het systeem) 

- Deze zelfregulatie bepaalt stabiliteit van het systeem: informatie over huidige toestand wordt 
vergeleken met een gewenste/optimale toestand; elke afwijking van deze laatste resulteert in een 
automatische correctie => terugkoppeling uit feedback 

- Cybernetische feedbackloop: verwarming 
o A = kamertemperatuur 
o B = thermostaat 
o C = verwarmingsketel 

 
Centrale verwarming: temperatuur in de kamer zakt -> thermostaat detecteert dit -> triggert 
verwarmingsketel om aan te slaan -> huis wordt opgewarmd tot gewenste temperatuur -> 
thermostaat detecteert dit -> triggert verwarmingsketel om af te slaan 
 

- Cybernetische feedbackloop: toegepast op menselijke interactie: 
Inspanningen van Jan om huishoudelijk werk te doen -> hoeveelheid huishoudelijk werk gedaan wordt 
-> hoeveelheid werk die Billie nog moet doen -> geeft input aan hoeveel werk Jan denkt dat er nog 
gedaan moet worden 

- Nut van deze visie:  
o Notie van circulaire causaliteit wordt hier geïntroduceerd 
o Inzicht in « hoe behouden gezinnen een zekere mate van stabiliteit en orde (homeostase)» 

§ bv. Gezin blijft een cohesieve unit ook al wordt het bedreigd door externe stress of  
intern conflict 

§ bv. Gezin past zich qua structuur, regels, cohesie niet aan aan de groeiende 
autonomiewensen van adolescenten 

Algemene Systeemtheorie  

- Noties cybernetica geïntegreerd in ruimer theoretisch kader (AST)  
- Von Bertalanffy, 1969 (bioloog) 

- « systems theory is characterized by attention to organization, to the relationship between 
parts, to concentration on patterned rather than on linear relationships, to a consideration of  
events in the context in which they are occurring rather than an isolation of events from their 
environmental context (Steinglass) 

- Breed theoretisch kader met interdisciplinaire toepassingen (Royce, 1981) (geschiedenis,  
filosofie, fysica, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen) 

- Toepassing van AST op menselijke interacties/gezinnen (Bateson & co) -> « Systeemtherapie » 

Illustratie (één voorbeeld kennen): 

- AST – Von Bertalanffy: een systeem is een geheel bestaande uit elementen in interactie  
o Palo Alto groep (1972): stel dat de elementen binnen dat systeem geen objecten maar 

mensen zijn, dan kan je deze elementen (mensen) beter karakteriseren dmv hun gedragingen 
in communicatie met andere elementen (andere mensen)  

o Als je gezin ziet als een «systeem» dan is het zinvoller om naar hun interacties te kijken, hun 
communicatie dan naar elk individu op zich  
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o het gedrag van een persoon is vaak het product van een relatie bv. volgend in partnerrelatie, 
dominant in werkgever-werknemer relatie  

o Bv. als een moeder haar zoon een opmerking maakt, zegt haar man dat ze zo streng niet 
moet zijn, en de zoon misdraagt zich verder → ST: focus op deze interactie want zegt iets over 
hoe systeem werkt  

- AST - Von Bertalanffy: een systeem gedraagt zich als een geheel, een totaliteit, alle elementen zijn 
interafhankelijk (totaliteitsprincipe)  

o Palo Alto groep (1972): Het gedrag van één gezinslid verandert het gedrag van een ander 
gezinslid, en vice versa, en daardoor verandert ook het geheel. Geen van de elementen heeft 
de eigenschappen die het hele systeem heeft, want de systeemkenmerken worden net 
bepaald door de interacties en relaties tussen de delen. Het isoleren van elementen zorgt 
ervoor dat de karakteristieken van het systeem gewijzigd worden.  

o Bv. koppel: Het gedrag van de partner in interactie is slechts de helft van de vergelijking, zoals 
demand-withdrawal patroon: een partner vraagt verandering en de andere partner doet hier 
niks aan, waardoor hij/zij gaat zagen en klagen, waardoor de andere partner hem/haar gaat 
negeren en hij/zij nog meer gaat zagen en klagen, het geheel is veranderd (in het begin waren 
ze tevreden over de relatie), maar er zijn een aantal dynamieken in gang gezet waardoor de 
relatie nu niet meer bevredigend is  

o Bv. het gedrag v/e kind proberen begrijpen los v/h gedrag van zijn ouders, broers, zussen is 
zinloos, als ook het spreken met dit kind alleen en de rest v/h gezin niet betrekken  

o Bv. we spreken van een hecht gezin en niet van bijvoorbeeld een hechte moeder, geen v/d 
elementen heeft eigenschappen die het hele systeem heeft  

Communicatie- theorie 

- Palo Alto groep (Watzlawick, Beavin, Jackson) 
- Pragmatics of Human Communication (1967) 
- 5 communicatie-axioma’s als fundament van iedere menselijke communicatie; verstoringen geven 

aanleiding tot individuele en interpersoonlijke (=> relationele) problemen (vak “interpersoonlijke 
modellen” & “systeemtherapie”) 

o De onmogelijkheid om niet te kunnen communiceren 
o De gelaagdheid van taal, met inhouds- en betrekkingsaspect 
o De interpunctie als (relationele) ordening 
o Onderscheid tussen digitale en analoge taal 
o De symmetrische en complementaire interactie 

Axioma 3 

- Interpunctie = gedrag en communicatie  adhv “punten” scheiden ~ leestekens in een tekst 
- Ergens in reeksen communicatie/gedrag een beginpunt en eindpunt aanbrengen 

Bv. De dokter zegt de patiënt is zoek 
ð De zokter zegt: ‘de patiënt is ziek’ 
ð De dokter, zegt de patiënt, is ziek 

- Waar je begint (selectie en ordening) bepaalt betekenis 
o Visuele perceptie bv. Afbeelding van schedel of van vrouw voor een spiegel 
o Je denkt dat je vriendin kwaad is omdat ze niet goed geslapen heeft of omdat je haar gisteren 

niet geholpen hebt -> verschillend beginpunt, verschillende betekenis van haar kwaad-zijn en 
dus verschillende interactie 

- Er is één werkelijkheid maar verschillende selecties, zienswijzen (G-E-C) 
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- We zien realiteit altijd vanuit een bepaalde bril, is subjectieve selectie (bepaald door positie, 
persoonlijke geschiedenis, relaties, gemoed, cultuur, achtergrond, …), de objectieve waarheid bestaat 
dus niet 

Illustratie: 

- Verschil in interpunctie -> conflict  
ð verschillende mensen, verschillende interpuncties, verschillende conflicten 

- Men is ervan overtuigd dat de eigen kijk, de juiste is en verwerpt de andere zijn visie, er is één 
waarheid -> waarheidsgevechten & onopgelost conflict 
Bv. Men wil de andere overtuigen van zijn/haar ene waarheid en men accepteert het verschil niet -> 
door de negatieve emoties tgv de verwerping is men niet bereid zijn eigen mening bij te stellen en 
open te staan voor de ander zijn mening 

Verschil in interpunctie 
 
Voorbeeld: Een man beslist om bloemen mee te brengen voor zin vrouw. Als hij thuiskomt zegt ze 
op kritische wijze; “Je weet tovh dat ik niet van rozen hou, dat heb ik je nog maar 100 keer gezegd.” 
De man zegt: “Het is ook nooit goed” en hij vertrekt. 

- Interpunctie vrouw: de vrouw reageert kritisch omdat ze het gevoel heeft dat haar man 
nooit naar haar luistert 

- Interpunctie man: de man vertrekt omdat zijn vrouw zo kritisch is 
 

Wie is begonnen? Wie is de oorzaak? => Verschil in interpunctie geeft conflict 
 

Groepstherapie 

- Verschillende vormen van groepstherapie hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van ST 
o Group analysis/therapy (Skynner) 
o Encounter groups (Rogers)  
o Psychodrama (Moreno)  
o Gestalttherapie (Perls)  

2.3 FOCUS OP BELIEFS (1975-1985) 

Jaren 1970 

- Systeemtherapie wordt meer en meer toegepast binnen grote psychiatrische centra 
- Quasi exclusieve focus op gezinnen van mensen met schizofrenie neemt af 
- Toepassing systeemtherapie op brede waaire van problematieken 

Jaren 1980 

- Toenadering tussen verschillende theoretici en therapeuten (theoretisch en therapie-technisch) 
- Definiëren van <<common ground>>, vakgebied 

Focus op interactie impliceerde verwaarlozen van opvattingen, beliefs, betekenisverlening van mensen (hoe 
beïnvloedt hun denken hun gedrag en vice versa) => men had geen oor naar het subjectieve verhaal van 
cliënten, hier komt in kentering in onder invloed van het constructivisme 
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Echter in de jaren 1980: onderzoek (von Foerster, 1981; Maturana & Varela, 1980) toont aan dat het brein de 
werkelijkheid niet capteert als een camera (wat we zien is een kopie), maar dat alles wordt gefilterd door de 
waarnemer (het brein maakt zelf een selectie bij de waarneming en dit o.b.v. een intern werkmodel dat men 
over de tijd heen ontwikkelt; top-down processing)  

Constructivisme 

- Focus van positivisme (onze perceptie is een ware reflectie van de wereld; één realiteit, direct 
waarneembaar; HV bepaalt wat functioneel/dysfunctioneel is en welke oplossing werk/niet werkt) → 
constructivisme  

- Shift van eerste orde naar tweede orde cybergenetica 
- Constructivisme = een objectieve visie op de werkelijkheid bestaat niet, enkel subjectieve perceptie 

ervan ((Neimeyer & Mahoney, 1995)  
- Verwerping van AST owv te mechanistische visie op een levend systeem als een gezin  
- Grotere focus op betekenisverlening, beliefs, opvattingen door gezinsleden i.p.v. enkel op interacties 

tussen gezinsleden (radicale constructivisme vs. constructive alternativism)  
- Implicaties voor positie van hulpverlener 

o Expert, diagnosticus die met precisie interacties kon observeren en wiens kijk gepriviligeerd 
moest worden → visie hv is niet meer waar dan die van gezinsleden, samen met gezin zoeken 
naar wegen om op andere more useful (= minder probleem genererende) manier naar hun 
leven, gezin, problemen te kijken en aan te pakken (→ collaboratieve houding; zie later)  

o Hv kan niet objectief en afstandelijk observeren maar is deel van het systeem cliënt-
hulpverlener: hij wordt beïnvloed door eigen waarden en cognities, hij beïnvloedt door 
simpelweg te observeren, vragen te stellen (→ meer aandacht voor de therapeutische 
alliantie; zie later)  

- Implicaties voor hypothesevorming  
o Niet 1 maar meerdere hypothesen zijn mogelijk (i.p.v. welke is waar → ST: welke hypothesen 

zijn bruikbaar)  
o Iedereen heeft eigen hypotheses binnen een systeem  
o Ene kijk is minder problematisch dan andere  
o Hypothese van hv is complementair/niet overheersend op hypothese gezinsleden  
o Aftoetsen  

2.4 FOCUS OP BREDERE CONTEXT (1985-HEDEN) (GEEN DETAILS KENNEN, EENS 
DOORNEMEN) 

Focus op unieke, individuele betekenisverlening impliceerde verwaarlozen van invloed bredere social en 
culturele context op beliefs clientsysteem en beliefs HV 

Shift focus ‘de realiteit is een constructie’ → ‘de realiteit is een sociale constructie’  

Onder invloed van o.a. sociale constructionisme: 
Hoe leden van een systeem denken, voelen en met elkaar omgaan is niet enkel een product van elk uniek lid 
van het systeem en van de uniciteit van het systeem, maar ook een gevolg van de context (o.a. de eisen van de 
maatschappij, waarden, normen, cultuur, SES, ...) waarin zij gesitueerd zijn  

Sociale constructionisme 

- Context = eisen van de maatschappij, normen, waarden, SES, dominante narratieven 
o Definiëren de praktische organisatie maar ook verwachtingen, cognities, ideeën mbt 

identiteit, relaties, gezinnen, rechten/plichten … van clientsysteem (en zijn leden) 
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o Zitten in onze <<taal>> gëintegreerd (taal creert werkelijkheden ipv deze enkel te 
beschrijven) bv. Termen die wij gebruiken om rollen in een gezin mee te beschrijven, hebben 
implictaies voor wie deze opneemt zoals moeder aan de haard 

o Aanvaard als conventie, niet in vraag gesteld, bepalen mee ons denken 
o Zelfs onze meest persoonlijke opvattingen over de meesst intieme aspecten van ons leven 

bestaan uit verbale dialogen en beelden (construction blocks) die onder invloed staan van de 
ecologische niche waarin wij leven ( = cultuur) bv. Heb ik een goede relatie? 

- Geen verwerping AST, want sociaal constructivisme is theorie die bij uitstek de focus op context legt 
- Geen verwerping van constructivisme want de focus op perceptie, opvattingen, beliefs en narratieven 

blijft 
- Rol van hv 

o Geen expertenrol opnemen, proces van collaboratie, proces van co- constructie van nieuwe 
manier om naar leven/probleem te kijken  

o Exploreren van beliefs van cliënten en hoe deze bepaald worden door de dominante 
naratieven (hoe sterker en dwingender de opvatting hoe groter kans op leed en problemen 
indien hun beleving niet overeenkomt met hun ideaal, wat leidt tot ineffectieve pogingen om 
met deze gap om te gaan)  

o Bv. zwangerschap en geboorte 
o Het zich bewust worden en loskomen van de dwingendheid ervan (deconstructie) 

Heden 

- Geëvolueerd naar een common ground systeem dat zijn oorsprong heeft in die epistomologie en 
theorieën → focus op interacties, beliefs en op context  

- ST = veld dat heel veel therapievormen kent, er is een common ground maar ook een grote 
heterogeniteit in de therapievormen die we vandaag de dag kennen (zie vak systeemtherapie)  

o Structural Family Therapy (Salvador Minuchin) 
o Strategic Family Therapy (Jay Haley, Don Jackson) 
o Transgenerational Family Therapy (Murray Bowen) 
o Contextual Family Therapy (Ivan Boszormeny-Nagy) 
o Experiential Family Therapy (Virginia Satir, Carl Whitaker) 
o Solution Focused Family Therapy (Steve De Shazer, Insoo Kim Berg) 
o Narrative Family Therapy (Michael White, David Epston)  

→ MAAR allemaal oorsprong in epistemologie/theorie net besproken: common ground  

3. HEDENDAAGSE THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN 

3.1 SOCIALE COMPLEXITEIT ALS VERTREKPUNT 

Vertrekpunt R&G = sociale complexiteit, eerder dan gedrag/problemen van individu toe te schrijven aan 
stabiele en individuele karakteristieken 

Individuele niveau = individu en zijn/haar gedrag, gelinkt aan intrapersoonlijke processen (emoties, cognities, 
psychofisiologie) 
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Clinicus kan interventies beperken tot dit niveau, MAAR R&G focust zich op individueel, intrapersoonlijk en 
interpersoonlijk/contextueel niveau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

=> We hebben unieke relaties die onvervangbaar 
zijn, hier houdt de systeemtherapeut rekening mee 

 

Waarom? 

Niet kennen voor het examen 

Conclusie: 

- Individueel gedrag, denken, voelen, betekenisverlening als onderdeel van een complexx sociaal geheel 
dat in constante evolutie is  

- Individueel gedrag krijgt altijd betekenis in context bv. Klap geven 
- Niet zinvol om verschillende niveaus van elkaar te isoleren bij interventies bv. Mondmasker dragen 

voor corona vs. nu => in de context van nu niet meer vreemd, vroeger wel 

3.2 INDIVIDU/CLIËNT IN ZIJN CONTEXT 

Centrale notie van systeemtherapie: 

Een individu/cliënt en zijn/haar problemen moeten continu gesitueerd worden binnen hun ruimere 
interpersoonlijke, sociale & historische context (Fraenker, 2006)  

ð Mensen zijn het product van hun context (niet passief!)  

Wat is context???  

- Gezins- en familierelaties  
o Focus van interventies voor veel systeemtherapeuten 

ð <familietherapie> <gezinstherapie>  
o Belang van context kan hier tot herleid worden, maar moet niet bv. student op kot → 

medestudenten, studentenvereniging, vrienden, kotgenoten, partner, sociaal leven op kot, ...  
- Sociale netwerk (vrienden, collega’s, buren, ...) 
- Publieke systemen rond individu (school, kinderopvang, CLB, jeugdrechtbank)  
- Groepen, subculturen, sociale klasse  
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- Maatschappelijke waarden, normen, conventies, sociale perspectieven, <men- denkens> (!!! niet 
vergeten cf. historiek systeemtherapie)  

o Werken met ouders: wat is een goede ouder?  
o Werken met koppels: wat is een goede relatie?  

Conclusie  

- Voor elke cliënt stellen we ons de vragen:  
o “Hoe wordt cliënt (denken, voelen, doen) door al deze aspecten van zijn/haar context 

beïnvloed en vice versa?” 
o “Welke contextfactoren zijn probleem in stand houdend en welke probleemoplossend? “ 

- Focus op sterktes/gave terrein (typisch ST: naast focus op psychopathologie, ook focus op sterktes)  
- Elk niveau (indiv/relat/soc/...) is aangrijpingspunt voor interventie  

o bv. delinquent gedrag bij adolescent (individuele skills voor emotieregulatie, 
communicatieproblemen rond autonomie/hiërarchie in gezin, deviante peergroup)  

o Conclusie: conflict vermijden door adolescent samen met ouders te behandelen 

Klinisch belang van context 

- Fundamenteel onderzoek toont belang contextuele factoren op functioneren van individu, koppel, 
gezin aan (zie supra)  

- Therapie = 1u/week vs. context = 167u/week  
- Conclusie: deze context in rekening brengen bij assessment, case-formulation, interventies verhoogt 

therapeutische impact bv. Kindermishandeling 
ð Multifactorieel 

3.3 BI-DIRECTIONELE BËINVLOEDING 

Context centraal impliceert ook focus op interpersoonlijke tussenruimte, interacties en wat er tussen mensen 
gebeurt => oneindige beïnvloeding & circulaire beïnvloeding  

Vóór ontwikkeling R&G: verklaring van psychopathologie, problemen gebaseerd op lineaire modellen 

Lineaire causaliteit = een element, oorzaak leidt tot een effect in een ander element zonder dat het laatste 
opnieuw het eerst beïnvloedt.  

- Oorzaak → gevolg  
- Bv. Medisch model: virus → infectie → medicijn → genezing  

Enkel toepasbaar in bepaalde situaties, die eenvoudige oplossing vragen  
bv. auto rijdt niet meer → zonder benzine → eenvoudige oplossing → auto rijdt weer  

Maar menselijke problemen zijn ingewikkelder, slecht model om wereld van levende wezens te beschrijven 

- schop op een steen: effect voorspelbaar o.b.v. kracht, gewicht steen, hoek, ...  
- schop op hond: effect minder voorspelbaar, hond kan verschillend reageren, hierop zal mens 

reageren, hond, mens, ... 

Initiële actie veroorzaakt een circulaire sequens waarin elke actie de ander beïnvloedt en vice versa → oorzaak 
en gevolg verdwijnen in cirkels van wederzijdse beïnvloeding  
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Circulaire beïnvloeding = oorzaak en gevolgen volgen elkaar op  

Thinking in circles of influence  

- Tussen individuen  
- Tussen individu en context  

Lineair model = verklarend model in termen van oorzaak en gevolg is zeer nefast binnen relaties: mensen 
vragen zich bij problemen immers af wie de oorzaak van de problemen is, wie de schuldige is, antwoord is 
meestal ‘de andere’ → niet bereid om zelf te veranderen & lineair model is niet helpend  

ð Geen schuldvraag 

Als hv zich de vraag stellen wie begonnen is (oorzaak) is contra-productief omdat dit moeilijk vast te stellen is  

- “Hoe is de ruzie begonnen?” Bv. hij is verbaal agressief, omdat zij hem bedrogen heeft, omdat hij haar 
te weinig aandacht gaf, omdat zij hem geen vrijheid gaf, omdat ze niet wil eindigen als haar moeder, 
omdat hij niet wil eindigen als zijn vader, ...  

Circulaire causaliteit =  

- Focus verplaatst zich naar hoe gedrag van A en B elkaar beïnvloedt/versterkt  
- Schuldvraag valt weg, wederzijdse invloed komt in de plaats  
- Vraagt meta-perspectief van therapeut  

Voorbeeld: echtpaar Adam en Emma 
Adam en Emma hebben elk eigen, lineaire visie op eigen gedrag en gedrag van partner  

- Emma zegt dat ze zich afgewezen en gekwetst voelt in hun relatie omdat Adam bang is om zijn 
gevoelens te uiten, hij praat daar nooit over met haar. Adam houdt haar op afstand van zijn 
emotionele wereld en ze voelt zich daarom afgewezen door hem.  

- Adam zegt dat hij zich overweldigd voelt door Emma omdat ze altijd wil dat hij zijn gevoelens deelt 
met haar. Hij praat liever niet over zijn gevoelens, maar ze begrijpt dit niet. Ze blijft vragen hoe het 
voelt, waarom hij iets voelt en vertelt hem dat zij er nood aan heeft om elkaar gevoelens te kennen.  

Lineaire verklaring voor hun gedrag leidt tot conclusies: 

- Adam heeft een introverte/vermijdende persoonlijkheid en kwetst Emma  
- Emma is een afhankelijke vrouw die constant aandacht wil van Adam en zij is nooit tevreden daarover  

Lineaire verklaringen leiden tot verklaringen in termen van persoonlijkheidskenmerken: stabiel en individueel, 
andere heeft de schuld → moeilijk hiermee te werken als therapeut (persoonlijkheid niet echt veranderbaar)  

Alternatief: proberen achterhalen in hoeverre de mate van afhankelijkheid van Emma of de vermijding van 
Adam elkaar in stand houdt → via introductie van circulaire causaliteit. Hun probleem is de interactie/cyclus en 
niet hun persoonlijkheid (kan wel invloed hebben op interactie) en niet de andere persoon.  

Goed uitgangspunt voor verdere therapie  

- want cyclus kan aangepakt worden (vb.: communicatie training)  
- want probleem is niet de andere (samen vechten tegen probleem i.p.v. vechten tegen elkaar), maar de 

interactiecyclus wel en deze dus blootleggen  
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Kindermishandeling: kind heeft evenveel invloed dan ouder, MAAR ouder heeft veel meer macht → invloed is 
verschillend van macht. Er is iets in het kind dat de ouder met ook een kwetsbaarheid triggert, maar dit 
betekent NIET dat het kind schuld heeft aan de mishandeling.  

4. VAN MODEL NAAR PRAKTIJK 

4.1 OOD = OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER 

Oppositional defiant disorder (ODD)  

= gedragsstoornis bij kinderen, agressie 

ODD in stand gehouden door:  

- Kindfactoren: zelfregulatieproblemen, moeilijk temperament  
- Contextfactoren: beperkte ouderschapsvaardigheden owv psychologische problemen, middelen 

misbruik, beperkte kennis over kindontwikkeling, criminaliteit, veel partnerconflict, partnergeweld, 
chaotische gezinsorganisatie, ...  

Kinderen hebben last met reguleren van sterke negatieve emoties en hebben nood aan zeer consistent 
ouderschap + warmte om hun negatieve emoties te sussen (supportive family climate!!!)  

- Kinderen: therapie gericht op reguleren van eigen emoties, sociale problem-solving  
- Bijkomende modules gericht op specifieke kwetsbaarheden bij ouders (beperkte steun, stress door 

armoede) verhogen effectiviteit substantieel  
- Therapie op beide set van factoren gericht 
- Heel veel onderzoek 

Parent training 

Heel effectief voor kinderen en ouders à ouders helpen om vaardigheden te ontwikkelen om … 

- frequentie prosociaal gedrag verhogen (aandacht hebben voor, bekrachtigen)  
- frequentie antisociaal gedrag verlagen (negeren, time-out, contracten)  

Verbeteren ouder-kind interaties (R&G-therapie)  

- Video-modelling: ouders leren child-management skilss door het bekijken van video clips met 
(on)succesvol oudergedrag  

- Video-feedback: ouders leren child-management skills door videotapes van henzelf met hun kinderen 
te bekijken  

- Immediate feedback: ouders worden direct gecoacht in child-management skills dmv ‘oortje’ 
therapeut achter one-way screen  

4.2 DISCIPLINES: WELKE DISCIPLINES WERKEN MET DIT PERSPECTIEF? 

DISCIPLINES-HISTORISCH 

Sociaal werk 

- Huisbezoeken en begeleiding van gezinnen/ouders centraal 
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- Begeleiding: ouderbegeleiding en in het begin hoofdzakelijk maatschappelijke begeleiding 
(liefdadigheid tav hele arme gezinnen bv. Kledij, eten, … (the friendly visitor) -> aanvragen 
studiebeurzen, kinderopvang regelen) 

- Rationale 
o Gezin als context waarin kinderen opgroeien 
o HV aan gezin heeft positieve effecten op kinderen 

- Heden: maatschappelijk werkers actief als sytemisch counselor of systeemtherapeut 

Psychiatrie  

- Ontstaan sociale psychiatrie  
o Adler (psycho-analyticus) & Stack Sullivan 
o Rationale: gezinsrelaties spelen een rol in symptomen bij individuele patiënten → 

gezinsgesprekken  
- Heden: kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen psychiaters met opleiding als systeemtherapeut  

Klinische psychologie  

- Vrij laat in ontwikkeling van ST  
- Betrekken van ouders bij gedragstherapeutische interventies voor kinderen  
- Toepassen van social learning principes op partnerrelaties  
- Onderzoek naar werkzaamheid van ST (Sprankle, 2002; Carr, 2018)  
- Heden: klinisch psychologen met opleiding systeemtherapeut  

4.3 SOCIALE KAART: TEWERKSTELLING KLINISCH PSYCHOLOGEN MET SYSTEMATISCHE 
SPECIALISATIEOPLEIDING 

- Algemene ziekenhuizen: patiëntbegeleiding, revalidatie, … op verschillende afdelingen; ST -> partners, 
gezinsleden betrekken bv. Psycho-oncologie 

- CLB (Centra voor leerlingenbegeleiding; ST -> alle contacten met context: ouders, jongeren, LK, 
directies) 

- OCMW (bv.psychologische dienst; ST → context) 
- CAW’ (ST → afdeling gezins-en relationeel welzijnswerk rond relatieproblemen, vechtscheidingen)  
- CGG  
- Forensische sector (ST → dader-slachtofferhulp bv. intrafamiliaal geweld)  
- Gehandicaptenzorg, revalidatiecentra, MPI (ST → diagnostiek, begeleiding patiënt & gezinnen) 
- Bijzondere jeugdzorg  

o Jongerenwelzijn (jeugdrechtbank, ondersteuningscentra jeugdzorg)  
o Voorziening/project voor hulp aan kinderen/jongeren/gezinnen (dagcentra, thuisgebeleiding, 

pleegzorg, begeleid zelfstandig wonen, residentiële zorg voor kinderen/jongeren  
ð ST → individuele/contextbegeleiding, schoolcontacten, OCMW contacten, artsen, 

schuldbemiddelaars, consulenten jeugdrechtbank, ...  
- Psychiatrische ziekenhuizen (diagnostiek, psychotherapie) kinderen/jongeren/volwassenen (ST → 

intake, assessment, diagnostiek, behandeling d.m.v. gesprekken, spelobservaties, therapeutische 
gesprekken met kinderen/jongeren/ouders/gezinnen, contact met scholen/leerkrachten, ...  

- Zelfstandige in associatie met andere disciplines (vb.: huisartsen, psychiaters) (ST → individu, koppels, 
ouders, gezinnen, ...)  

 


