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LES 1 – ORTHOPEDAGOGIEK VAN 
GEDRAGS- EN EMOTIONELE STOORNISSEN  
“de meeste orthopedagogen zijn leuke mensen”  

EERDERE LESSEN REVISITED: MODELLEN  

Psychoanalyse  Het primaat van het onbewuste = driften reguleren: kinderen zijn van 
nature geen goede wezens (bevredigen van behoeften): de opvoeding 
en socialisering zorgen ervoor dat deze behoeften geregulariseerd 
geraken en er een bepaalde code opgesteld wordt  

Elke ontwikkelingsfasen zijn gericht op het bevredigen van enkel 
basisbehoeften 

Veel van het handelen kunnen we beter begrijpen 

Als we kijken naar de kinderen kunnen we te weten komen welke rol de 
opvoeder zal krijgen: ‘geweten’  

Mens als verhaal (Broeckaert)  

Humanistische stroming  De mens in zijn existentie 

Rogers, Maslov  

Mensen hebben potentieel om te groeien/te ontwikkelen: we moeten 
de mens dus ondersteunen in deze ontwikkeling  

Naast de basisbehoeften (voedsel, veiligheid) is er ook een tendens tot 
zelfactualisatie (= het zichzelf worden/ontwikkelen)  

Nadruk op actieve betrokkenheid van de mens zelf: zeer sterk geloof in 
de mens zelf  

Kritische stroming (Broeckaert)  

Behaviorisme Gedrag en conditionering  

Gericht op extern gedrag: wat je kan zien en wat je kan reguleren: 
gedrag heel objectief en wetenschappelijk kunnen beschrijven 

Evidence based samenleving: dit soort therapieën zijn het best 
onderzocht (zijn ook het best onderzoekbaar: standaardiseerbaar)  

Mens als machine (Broeckaert)  

Gezinstherapieën Gezin op de voorgrond  

Het individu in zijn/haar relationeel netwerk  

Systeemdenken Sociale netwerk krijgt plaats 

Kijken naar systemen waar relaties tussen zijn 

Integrale modellen Orthopedagogisch handelen integreert visies  

Veel moeilijker dan in de praktijk dan dat lijkt uit de theorie  
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THEORETISCHE MODELLEN 

Als je naar de verschillende visies kijkt, blijkt dat dit een invloed heeft op de manier waarop we 
gedragsproblemen benoemen: deviant of afwijkend gedrag (kritische benadering) – opvoedingsmoeilijke 
kinderen (gezinstherapie) – zwaaropvoedbare kinderen – asociaal gedrag – maatschappelijk onaangepast 
gedrag (systeemdenken) – emotioneel gestoord gedrag – ontwikkelingsstoornissen – verwaarlozing - …  

Verschillende termen die een bepaalde betekenis uiten: je toont een bepaald wereldbeeld in de termen 
die je hanteert in het spreken over stoornissen 

Balans zoeken tussen individuele kenmerken (bv. kinderen die problemen hebben met een biologische 
kenmerken hebben waardoor de opvoeding moeilijker verloopt) en omgevingskenmerken 

 Psychoanalyse  

 Humanistische benadering  

 Postmodernisme  

PSYCHOANALYSE  

FREUD (1856 – 1939): GRONDLEGGER VAN DE PSYCHOANALYSE  

 Gedrag gestuurd door bewuste en onbewuste processen en conflicten  
o In termen van kinderen met gedragsproblemen: wat heeft zich in de ontwikkeling van het 

kind afgespeeld en hoe komt het dat dit leidt tot problemen? Een aantal problemen in de 
ontwikkeling zijn tijdelijk van aard (bv. kind die ziek is: veerkrachtig genoeg om hierover te 
geraken), maar in een aantal gevallen gaat dit niet over  

o Gaan zoeken waar de oorzaak van de problematiek ligt: heel vaak in ontwikkeling  

 Elk gedrag = zinvol en intentioneel  
o Gericht op het bevredigen van de behoeften (honger, autonomie, affectie, …): ieder 

gedrag is hierop gericht 
o In het begin doen we dit ongeremd, maar stilaan gaan we dit steeds meer gesocialiseerd 

beginnen doen (door opvoeding)  

 Emotionele ontwikkeling:  
o Bepaald door vroegste menselijke ervaringen 

 Vandaag weten we uit goed (neurologisch) onderzoek dat wanneer kinderen de 
eerste weken, maanden verwaarloosd worden, veroorzaakt dit schade die in vele 
gevallen onomkeerbaar is  

o Ontwikkelingsstadia  

EMOTIONELE STOORNISSEN  

 Overmatige fixatie van libido-energie: katexis  
o Bepaalde energie die gefixeerd wordt in een bepaalde fase: hierdoor kom je vast te 

geraken in de psychosociale ontwikkeling (fixatie)  

 Libido en agressieve drift niet geneutraliseerd  

 Bijzonder kenmerk: regressie  

 Ontwikkelingsfasen: verschillende fasen in de ontwikkeling van het kind die tonen wat de meest 
belangrijke behoefte is van het kind op dat moment  

o Oraal stadium (0 – 2 jaar): passief oraal vs. actief oraal  
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 Fundamenteel wantrouwen door verwenning en verwaarlozing  
 Depressie, schizofrenie, infantiele psychose, wreedheid  

 Ontstaan door basisgebrek aan veiligheid/warmte 
o Anaal stadium (2 – 4 jaar): passief anaal vs. actief anaal (autonomie)  

 Fixatie leidt tot schaamte, twijfel, overdreven netheid, eenduidigheid en engheid  
 Dwangneurose, stelen, moeilijk opvoedbaar en criminaliteit  

o Fallisch stadium (4 – 6 jaar)  
 Overdreven katexis leidt tot schuldgevoelens, exhibitionisme, voyeurisme, 

hysterie, …  
o Genitaal stadium (puberteit)  

 Katexis leidt tot identiteitsproblematiek, misdadigheid, psychose, …  
 Regressie: terugkeren naar een bepaalde fase (door onverwerkte moeilijkheden) 

CARL GUSTAV JUNG (1875 – 1961)  

Gebroken met Freud: niet overtuigd van het feit dat het allemaal in de seksuele ontwikkeling ligt  

 Voorloper van complementariteit 
o Het integreren van verschillende visies 
o Hij ging ervanuit dat we vanaf de geboorte onszelf zijn, maar dat we onszelf hier bewust 

van moeten worden  

 Individuatieproces 
o Collectief onbewuste  persoonlijk onbewuste  bewuste  

 Collectief onbewuste: er zijn een aantal beelden of persoonlijkheidstype waarmee 
we een soort erkenning mee voelen (architypes die in bepaalde culturen 
herkenbaar zijn: worden overgedragen van generatie op generatie)  

 Persoonlijk onbewuste: ons bewuster worden van ons eigen zelf: gestuurd door 
de krachten van de psychoanalyse: de opvoeding is hierin heel belangrijk = de 
opvoeders zorgen ervoor dat kinderen al dan niet opgroeien tot stabiele, 
volgroeide personen  

o Libido = drijvende kracht van ontwikkeling  
o Lustprincipe = belangrijkste motiverende factor  
o Opvoeding is belangrijk instrument  

MOGELIJKE OORZAKEN VAN GEDRAGSPROBLEMEN 

 Intergenerationeel: persoonlijkheid van ouder ligt aan de basis van problemen van het kind  
o Veel gedragsproblemen zijn terug te brengen tot de ontwikkeling van de opvoeder  
o Sterke nadruk op de ouder/de opvoeder  

 Het ‘ondeugende’ maakt integraal deel uit van de psyche  
o Het zit allemaal een beetje in ons: begrip hiervoor kan duidelijk maken/aanvaarding 

oproepen voor het soms wel raar gedrag dat we bij mensen zien (‘vreemd’ gedrag)  
o Vanaf wanneer is het ‘ondeugende’ een probleem/een stoornis? Deze grens is vaag  

 Gedragsproblemen door hersenletsels en epilepsie  
o Aandacht voor het meer biologisch aspect  
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DIAGNOSTIEK  

 Anamnese in de geschiedenis  
 Droomanalyse  

 Ging heel sterk met de ouders aan de slag: problemen ontdekken 

REICH (1961)  

Gesproken over het belang van het lichaam: ‘raak uw lichaam aan en je raakt je onbewuste aan’: de 
splitsing van geest en lichaam was niet aan de orde 

Aanleiding tot meer lichaamsgerichte therapieën: ontdekken van onderdrukte emoties aan het lichaam 
(bv. gespannen spieren, houding) 

 Karakteranalyse  

 Relatie tussen ego en es  

ADLER (1932) 

 Individuaalpsychologie 
o Niet de psychologie van het individu!  
o Ondeelbaar: alle structuren zijn met elkaar verbonden = de mens is een geheel  
o Voorloper van ecologische denker: relaties tussen de ontwikkeling van de mens en de 

natuur, de cosmos (Ter Horst), …  

 Doelgericht menselijk bestaan  
o Proberen inspelen op wat mensen zelf belangrijk vinden: zoek het doel in hun leven  

 Zelfrealisatie  
o Mensen worden geboren met een soort minderwaardigheidscomplex: in het leven moeten 

we dit ontwikkelen en hier over komen: iedere mens heeft een aantal kenmerken of 
competenties en het is aan onszelf om deze te ontwikkelen (niet allemaal vastgelegd)  

Vandaag de dag kunnen we hier nog steeds kenmerken uithalen die belangrijk zijn in de behandeling van 
kinderen met gedragsproblemen  

RANK (1929)  

Grondlegger van wat we nu de psychotherapie noemen: de psychoanalyse kon korter  

 Rol van de wil  

 Geboortetrauma = bron van angst  
o Gefascineerd door wat er rond de geboorte gebeurde: het eerste grote trauma in het 

leven is de heel plotse scheiding van de moeder bij de geboorte (schreeuw) 

 Aandacht op het hier en het nu: het conflict in het hier en nu is de aanleiding om met het kind aan 
de slag te gaan: hiermee worden we geconfronteerd  
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FERENCZI (1926)  

Link tussen de ontwikkeling van de natuur en de menselijke seksualiteit: we willen altijd terug naar de 
moederschoot en dit vergelijkt hij met de zee (we worden hier naartoe getrokken) 

 Weense school  

 Fylogenetische dimensie: filosofische manier van denken  

 Belang van peri (tijdens)- en prenatale (na) gebeurtenissen  
 Voorloper van het ecologisch denken: alles hangt samen (je kan niets loskoppelen) 

LACAN (1901 – 1981)  

Franse psychoanalist die op een bepaald moment gezegd heeft dat we terug naar het oorspronkelijke 
werk van Freud moeten gaan: werkt met een zeer ingewikkelde terminologie  

Basisvisie: gaat er van uit dat de duale relatie tussen de moeder en het kind moet doorbroken worden. De 
vader moet deze breuk installeren (de wet: ‘je kan niet bij je moeder blijven’). Op dat moment wordt het 
kind een subject: het kind treedt in de symbolische orde (vanuit de imaginaire orde). Maar hij/zij zal 
geconfronteerd worden met een soort gemis naar het een zijn met de moeder: dit bereiken we nooit 
meer, anders verliezen we onszelf als subject. Bij een aantal mensen zal dit gemis tot problemen leiden.  

Niet gericht op het oplossen van deze problemen, maar op het inzicht krijgen dat deze zoektocht 
tevergeefs is: moeten leren leven met die vorm van gemis 

 De naam van de vader 

 De imaginaire orde (dromen, …)  
 De symbolische orde (de talige wereld) 

 De taal als structurerend element  
 De wording van het subject  

ANNA FREUD (1895 – 1982)  

Dochter van Sigmund Freud  

 Ik-psychologie (ego) 
o Identificatie met agressie van de buitenwereld  
o Problemen die in kinderen ontstonden hadden vaak door het ego  
o Sprak over een aantal cognitieve processen die ons beschermen: afweermechanismen 

 Kinderpsychoanalyse  
o Versmelting van libidineuse en agressieve driften  
o Continuïteit van de opvang van kinderen  

HARTMAN (1958) EN ERIKSON (1950)  

Hebben verder gewerkt op het werk van Anna Freud  

 Onafhankelijk ego  

 Geneutraliseerde vermengde driften  
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SPITS (1945) EN WOLBEE (1966)  

 Nadruk op ontwikkelingspsychologische aspecten  
 Eerste attachment-denkers  

 Analytische depressie: kinderen die zonder moeder opgroeiden, waardoor er ernstige 
ontwikkelingsproblemen ontstonden  

HUMANISTISCHE BENADERING  

De ‘positieve’ denkers: kijken naar wat er wel goed loopt in plaats van wat er slecht loopt  

 Stichters humanistische psychologie: Bühler, Maslow, Rogers, Bügental  
o Sterk ontwikkelt in Amerika  

 Totaaldenken en empirische basis 
 Reactie tegen reductionisme en elementarisme 

o Gekenmerkt door een geloof in de positieve kracht van de mens: de mens kan 
ontwikkelen als we mogelijkheden schappen en de mens ondersteunen 

MASLOW (1972)  

 Psychologie als studie van filosofie, wetenschap en schone kunst (verbreden naar andere takken) 
 Via opvoeding naar een ‘utopian society’  

ROGERS (1970)  

 Mens is fundamenteel gericht op zelfactualisatie, groei, integratie en relatie met anderen  

 Doel van opvoeding = het echt zichzelf worden, zichzelf ontdekken 

HUMANISTISCHE THERAPIEËN 

Mensen inzicht geven in wat er ‘werkelijk’ aan de hand is: vaak confronterende technieken: gericht op het 
inzicht geven in zichzelf  

 Confrontatie  

 Stimuleren tot verantwoordelijk totaalgedrag  

 Voorbeelden:  
o Client-centred therapy  
o Logotherapie: de zin van het bestaan is zeer belangrijk: zolang je het gevoel hebt dat het 

zin heeft van bestaan, blijf je verder doen (zeer filosofisch)  
o Bio-energetica  
o Lichamelijk structurele integratie: meer lichaamsgerichte therapieën (voelen van emotie) 
o Bonding therapy: ‘emotionele’ bevrijding uit het lichaam  
o Gestalttherapie  
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POSTMODERNISME  

De postmoderne denkers hebben een aantal van de voorgaande ideeën in twijfel getrokken 

 Dualistisch denken inadequaat om complexe niet-lineaire interacties te vatten  
o Hoe kunnen we de niet lineaire interacties in handen krijgen (normaal/niet normaal)? 

 Onzekerheid over de constructie van de sociale werkelijkheid  
o Wat doen we als gedragsproblemen constructies zijn?  

 Een genealogie van geschiedenis en cultuur  
o Foucault: nagedacht over hoe het komt dat bepaalde denkbeelden in bepaalde periodes 

gevolgd werden en in andere periodes niet? Heeft ons getoond hoe bepaalde 
denkbeelden wijzigen en hoe deze samenhangen met macht (door normen) 

 Een archeologie van geschiedenis en cultuur  

Veel subjectiever denken onder invloed van de postmoderne denkers  

Kritisch tegenover dit soort denken omdat zij een complex taalgebruik hebben (pseudowetenschappers) 

 

STRUCTURALISME  

 Althusser, Lacan 

 De taal al structurerend element vervang het bewustzijn  
o Intrede in de taal is heel belangrijk: we worden deel van een onderliggende structuur  
o Taal = inhoudsloos systeem: het krijgt pas betekenis in relatie tot elkaar: de relatie tot 

andere concepten is zeer belangrijk (netwerken van relaties) 
o Hoe krijgt iets betekenis in het geheel van de structuur?  

 Kritiek op een waarheids-monopolistisch marxisme (alles-verklarende-verhaal)  

 

POST-STRUCTURALISME  

We hebben geen vat op alle structuren: bv. taal: we gebruiken allemaal taal waarmee we zaken 
aanduiden, maar tegelijkertijd ontsnapt taal ons een beetje (Deridda): bepaalde woorden hebben 
verschillende betekenissen in bepaalde contexten 

 Foucault, Deleuze, Derrida, Battaille  

 Tegen existentialisme en marxisme, maar erdoor beïnvloed  
 In het spoor van Nietzsche’s holuflux  

o De grote verhalen (bv. religie, wetenschap) bestaan eigenlijk niet  

 Foucault: bevraging van onvermijdelijke machtsrelaties en het panopticum  

 Derrida: deconstructie = destructie en constructie: het undecisable  
o Meervoudigheid van betekenis: de werkelijkheid wordt altijd door de taal gereguleerd en 

is heeft dus geen eenduidige betekenis  

 Battaille: bij duistere kant aansluiten om werkelijkheid te doorleven: perverte agens voor begrip 
o Er is ook een ‘lelijke’ kant van de psyche: kan ons helpen inzicht te krijgen in het vreemde 

dat we zien bij onszelf of bij anderen  
o De filosoof van het kwaad  
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LES 2 – ORTHOPEDAGOGISCHE 
CONCEPTEN EN METHODIEKEN 
KINDEREN MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE STOORNISSEN 

THEORIE, MENSVISIE ALS BASIS VOOR BEHANDELINGSPROGRAMMA’S 

 Circle of courage 
o Universeel: dit zijn de zaken die mensen nodig hebben om te kunnen groeien en leren 

 De ecologische visie van Nicolas Hobbs: Re-ED 
o Fundamenten uitgeschreven en naar een methodiek gebracht  

 Choice theorie  
o Wat hebben mensen nodig in moeilijke periodes? 

 Interne relaties 
o Essentie: kinderen met GES moeten relaties leren aangaan met zijn/haar medemens: hoe 

gaan we deze relaties aan en hoe hangen deze samen?  
o Mensen zijn veroordeeld om in groep te functioneren: samenwerken om te overleven  

CIRCLE OF COURAGE  

Hoop op een toekomst voor risico jongeren  

Kinderen die al heel vroeg opvallen en er hierdoor niet bij horen: wanneer kinderen zich niet gedragen 
zoals sociaal wenselijk is, zal dit leiden tot niet meer welkom zijn  

Zijn we bereid om mensen die anders zijn tot onze vriendengroep aan te sluiten?  

WAAR LOOPT HET MIS IN ONZE MAATSCHAPPIJ?  

 De kloof tussen jonge mensen en volwassenen (Bronfenbrenner) 
o De volwassenen stammen uit een andere tijd, dus we zijn met andere dingen bezig: 

ouderen zijn vooral aan het werken en jongeren zijn vooral met zichzelf bezig: ze groeien 
uit elkaar 

 De labels die op kinderen worden geplakt  

o Typisch Westers denken: een probleem en we moeten de oorzaak vinden  diagnose 
o Vandaag: generalistische visie: we gaan in de praktijk samen dingen doen (vaardigheden 

die bruikbaar zijn voor kinderen) en kijken of het wel of niet lukt  wanneer het niet lukt is 
er misschien plaats voor een diagnose, maar anders is dit niet de eerste keuze  

o Diagnostisch verhaal vs. generalistisch verhaal  

 Destructieve relaties: (verlaten, mishandelde, verworpen, gewonde kinderen)  
o Hebben we tijd om deze kinderen te laten helen?  
o Verschieten we ervan dat kinderen verlaten worden? Als mensen men zwakke 

mogelijkheden kinderen krijgen, is dit niet evident om hiervoor te zorgen  
o Mensen moeten eerst voor hunzelf kunnen worden en verbonden zijn met de omgeving 

voor ze in staat zijn om ouder te worden  
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 Een klimaat van nutteloosheid: onvriendelijke scholen, professioneel pessimisme, stoornis 
denken, negatieve theorieën over gedrag  

o Kinderen die vandaag geboren worden, verschillen van kinderen die in de jaren ’60 
geboren zijn: te toekomst lag open (gezonde lucht, groeiende economie, voldoende 
werkmogelijkheden), maar nu: mensen denken automatisch “Dit loopt mis”, waardoor ze 
zich zorgen maken voor hun kinderen  

o Wat moet je doen om niet tekort te hebben/te doen? Hoe hard moet je hiervoor bepaalde 
zaken grondig leren kennen? Hierdoor voelen mensen zich soms nutteloos voelen: waar 
ben ik mee bezig? Ik maak toch geen verschil?  

 Aangeleerde onverantwoordelijkheid: gehoorzaamheid, autoriteit, toegeeflijkheid  
o Ze moeten luisteren, in staat zijn om leiderschap te aanvaarden  
o Vraag: wat leren jullie op school? Stil zitten, luisteren, denken en reproduceren 

 Vrouwen kunnen dit beter dan mannen 

 Doelloosheid: niet langer overleven, maar wel leven om wat te doen? Op onszelf gericht of op 
anderen? Werken zonder doel! Minder persoonsgericht onderwijs  

 

‘De cirkel van de moed’  

Lijkt op een medicijnwiel en komt uit een 
indianenstam (South Dakota): wat zijn de 
belangrijkste opvoedingswaarden?  

De essentie van de noden van de mens: 4 
elementen  

 

 

BELONGING  

We hebben nood aan gebondenheid: we hebben mensen nodig waarmee we een relatie aangaan, die we 
vertrouwen: hebben we nodig in het leven  

Het proces van het zelf aangaan van relaties ga je hierin leren  

BELONGING – NORMAAL 

 Gehecht  

 Liefdevol 
 Vriendelijk 

 Intiem (tot intimiteit in staat zijn) 
 Gezellig  

 Coöperatief 

 Vertrouwelijk  

 

 



 

10 
 

BELONGING – VERSTOORD  

 Loyaliteit aan de bende  
o Bende = groep van jongeren/mensen die dezelfde functie heeft als een gezin: ze dragen 

zorg voor elkaar, maar de normen- en waardenoriëntatie ligt anders (negatief); wanneer 
mensen niet gebonden zijn in de maatschappij, kunnen ze zich binden tot een bende  

 Hunkerend naar aandacht  
 Hunkerend naar aanvaarding  

 Promiscu  

 Vastklampend 

 Kwetsbaar 

 Overafhankelijk 

BELONGING – AFWEZIG  

 Niet gehecht  
 Gereserveerd 

 Verworpen 

 Alleen 

 Afzijdig  

 Geïsoleerd 
 Wantrouwig 

MASTERY 

Alle competenties die we kunnen leren 

Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat er goede relaties zijn (belonging)  

MASTERY – NORMAAL  

 Prestaties lukken  

 Succesvol 

 Creatief 
 Probleemoplossend 

 Gemotiveerd 

 Doorzetter 

 Competent  

MASTERY – VERSTOORD 

 Overgericht op prestaties 

 Arrogant  
 Risico’s zoekend 

 Bedrieger 

 Workaholic  

 Persevererend  
 Delinquente vaardigheden  
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MASTERY – AFWEZIG  

 Prestaties mislukken 
 Georiënteerd op falen  

 Risicovermijdend 

 Bang voor uitdagingen  
 Ongemotiveerd 

 Geeft gemakkelijk op  

 Inadequaat  

INDEPENDENCY 

Jezelf mogen zijn: wie ben je? Wat zijn je eigenaardigheden? Wat zijn je stoornissen? Mag je jezelf zijn? 
Waar mag je jezelf zijn? Waar voel je je goed?  

Hou je van je eigen stoornis? Hoe kan je van je zwakte een sterkte maken?  

Bv. kinderen met ASS die op een bepaald moment beseffen dat ze de wereld niet helemaal 
begrijpen en zich afvragen waarom: waarom kunnen anderen dit wel?  

INDEPENDENCY – NORMAAL  

 Autonoom  
 Zelfvertrouwen 

 Assertief  
o Voldoende ego hebben, jezelf zijn om erbij te kunnen horen en om dingen te leren 

 Verantwoordelijk  
 Zelfcontrole  

 Zelfdiscipline  

 Leiderschap  

Laatste tijd veel aandacht voor emotieregulatie: het kind moet van in het begin aangeleerd krijgen om 

hun emoties te reguleren  nodig in het latere leven  

INDEPENDENCY – VERSTOORD  

 Dictatoriaal  
 Macho  

 Pest anderen  

 Seksueel risicobereid 

 Manipulatief 
 Rebels  
 Tart gezag  
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INDEPENDENCY – AFWEZIG  

 Onderdanig  
 Gebrek aan zelfvertrouwen  

 Inferieur  

 Onverantwoordelijk  
 Hulpeloos 

 Ongedisciplineerd 

 Laat zich gemakkelijk leiden  

GENEROSITY  

Als je in je leven gelukkig wilt zijn en optimaal wilt ontplooien, moet je kunnen geven en ontvangen  

GENEROSITY – NORMAAL  

 Altruïstisch  

 Zorgend  

 Delend 
 Loyaal  

 Empathisch  

 Prosociaal  
 Ondersteunend 

GENEROSITY – VERSTOORD 

 “noblesse oblige”  

 Overbetrokken  
 Martelaarshouding  

 Medeafhankelijk  

 Te dienstbaar 

 Slaafs 

GENEROSITY – AFWEZIG  

 Egoïstisch  

 Gebrek aan affectie  
 Narcistisch  

 Disloyaal  

 Hard 

 Antisociaal  
 Uitbuiten 
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CONSILIENCE: AN UNIFYING THEME  

Vergelijking met andere theorieën: we zien heel vaak dezelfde concepten naar voren komen  universele 
kennis: als alle theorieën hetzelfde zeggen, zal er wel ergens een waarheid inzitten  

Cultural virtues  
Belonging  
Mastery  
Independence  
Generosity 

Biosocial needs 
Attachment  
Achievement  
Autonomy  
Altruism  

Brain programs 
Trust maps 
Challenge maps 
Power maps 
Moral maps 

Self worth  
Significance  
Competence 
Power  
Virtue  

Personality  
Love, beloning  
Esteem, recognition  
Self actualization  
Self transcendence  

Resilience 
Social competence  
Problem solving  
Autonomy  
Purpose  

DIAGNOSE: DE AUDIT  

 Triangulatie 

 Consilience 

 Het spreken met de jongeren en hun omgeving  

VERSCHILLENDE STAPPEN  

1. Connect: start met wat je hebt 
2. Ecologische scan: wie kon je vertrouwen, hoe verschillend ben je van de rest? 
3. Tijdlijn: levensloop met belangrijke elementen  
4. Verslag: het team schrijft samen  

a. Belangrijk dat de jongere zelf meeschrijft aan het rapport: samen kijken wat er aan de 
hand is (de jongeren weten dit, bv. help mij om te kunnen luisteren)  

DE ECOLOGISCHE VISIE OP GES 

NICOLAS HOBBS (1915 – 1983)  

SITUERING VAN HOBBS 
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WAT IS EEN GEDRAGSSOORNIS?  

 Het is een uiting van disharmonie in de uitwisseling van het kind en zijn omgeving  
o Het systeem begint de sudderen: het werkt niet meer, verwerkt de informatie niet meer en 

er zijn niet voldoende goede oplossingen  
o Het gezin is een kernsysteem: moet omringd worden door een netwerk en wanneer zij het 

probleem niet meer kunnen dragen, kunnen zij beroep doen op specialisten  
o Dienstenondersteuningsplan: de hulpvraag van het gezin goed in beeld krijgen: wat is het 

probleem? Waar wringt het? Wat zou jullie kunnen helpen?  
 Zelf niet helpen, maar het netwerk activeren om tot een oplossing te komen 
 Maar bepaalde gezinnen hebben te veel problemen, waardoor het systeem 

gewoon niet meer draait (bv. mensen die in armoede leven: geen werk, geen 
goede basisopleiding: deze mensen zijn geen eigenaar meer van hun eigen 
proces en moeten ze het uit handen geven: de hulpverlener zal dit overnemen) 

 Als iemand uit het ecosysteem hulp zoekt wordt die aanzien als een ernstig probleem  
o Het systeem van het gezin moet met problemen leven en op zoek gaan naar oplossingen 

 Hulpverlening is erop gericht om de mensen in het systeem en het kind te helpen zodat het 
systeem terug aanvaardbaar functioneert 

 Aanwezige sterktes zijn cruciaal om verandering te bekomen  

ECOLOGIE  

 Hobbs: de studie van complexe interacties van energie in natuurlijke systemen  

 Er is nood aan een gezonde balans waar zowel de relaties als de omgeving in meespelen  
 Vanuit deze visie kwam Hobbs tot het idee om competenties in gezinnen op te bouwen  

o Welke vaardigheden moeten mensen hebben om in een gezinssysteem te kunnen 
functioneren?  

 Hij koos voos:  
o Gezond i.p.v. ziek  
o Aanleren i.p.v. behandelen  
o Leren i.p.v. verandering van de persoon  
o Hier en de toekomst i.p.v. het verleden  

 Heel ander verhaal: we gaan niet zoeken naar de oorzaak in het verleden en dit 
gaan behandelen: we gaan kijken naar wat we vandaag kunnen doen  

 Iedereen kan op elk moment leren  
o Het totale systeem i.p.v. intrapsychische processen alleen  

 Het gezin versterken of proberen het kind te veranderen? 

BASISPRINCIPES VAN RE-ED 

 De problemen van een kind situeren zich niet in het kind, noch alleen in de andere (omgeving) 

 Elk kind leeft in een unieke wereld 
o Zowel in zijn als in beleving  

 Als er disharmonie is in de ecologie zal dit in de interacties te zien zijn 
o Als een kind ergens uitvalt, kan je ervan uitgaan dat er een disharmonie is  
o Wie heeft het gezien maar heeft geen actie ondernomen? 

 Het kind en zijn omgeving delen de problemen en ook de oplossingen  
o Het heel sterk geloof in de basisband tussen ouders en kinderen, en de basiskracht om 

het goed te willen doen: niet elke ouder weet hoe ze dit moeten doen  
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 Het kind en zijn ouders zijn de partners van de hulpverleners om oplossingen te vinden  
o De hulpverlener weet het niet beter!  

 Opvoeding en behandeling dienen zich zo dicht mogelijk bij het huis en de school van het kind te 
gebeuren (zeer contextgericht) 

 Goede diagnose is belangrijk vooraleer de behandeling te starten  

 Het proces tijdens de diagnose zet de toon voor de behandeling  
o Kan je een diagnose afzonderen van de behandeling? Broeckaert zei van niet  

 De focus op de sterktes van het kind en zijn gezin is belangrijk  

 De interventies dienen gericht te zijn op de kernen van het probleem  

 Kleine veranderingen op verschillende locaties kunnen grote effecten hebben  
o Verschillende locaties: als de aanpak op school, thuis, verblijf hetzelfde zijn, gaan we zien 

dat er veel betere effecten teweeggebracht worden  

 Vaardigheden aanleren aan alle betrokkenen leidt tot blijvende veranderingen  

 Succesvol leven, dag per dag is therapeutisch  

RE-ED: PSCYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE PRINCIPES  

Principes neerzetten zodat ze het werk in alledaagse praktijken kunnen vergemakkelijken 

 Het leven wordt in het hier en nu geleefd 
o Je kan niets toevoegen aan het verleden en de toekomst: het moment waarop je de kans 

krijgt om bepaalde zaken te doen: focus dus op het hier en het nu  
 Vertrouwen is essentieel  

o Als er geen geloof is in het kunnen, dan merk je dat je niet vooruitgaat  
 Competenties zijn belangrijk  

o Kinderen die het gevoel hebben dat ze kunnen leren en dat ze beloond worden voor hun 
inspanningen 

 Tijd is een bondgenoot  
o Je moet niet alles vandaag doen: je kan een stap zetten in de goede richting en de mens 

is een denkend wezen (we blijven over alles nadenken) 
 Zelfcontrole kan aangeleerd worden  

 Kennis en vaardigheden kunnen aangeleerd worden  
 Gevoelens dienen gekoesterd te worden  

o Wanneer je je gevoelens uit, word je kwetsbaar 

 Groepen zijn een belangrijke bron voor instructie  
o Als je in een groep leeft, zijn er enkele vaardigheden die je moet hebben om te overleven: 

zeer veel interacties tussen de verschillende personen (rekening houden met elkaar)   

 Rituelen geven orde, stabiliteit en vertrouwen  
o Rituelen maken minder leuke momenten aangenaam (bv. verhaaltje voor het slapen) 
o Belangrijke, erkenbare momenten waarin vertrouwen opgebouwd wordt  

 Fysieke ervaringen helpen ons om onszelf te definiëren  
o Het leert je heel veel over jezelf  

 De voordelen van gemeenschappen moeten ervaren worden om geleerd te worden  

 Elke dag dient een kind vreugde te beleven  
o Hoe kunnen we een kind waarderen voor zijn prestaties of inspanningen? 
o Wanneer ouders door hebben dat ze belangrijk zijn voor het kind, kleurt dit de relatie  
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IMPLICATIES VOOR ONDERWIJS EN BEHANDELING VAN KINDEREN MET GES 

 Het spreken is belangrijk: gebruik bevestigende boodschappen  
 Leren gebeurt in de context van een goed geplande, betekenisvolle dag  

 Nieuwe vaardigheden helpen een kind om een beter leven voor zichzelf en anderen uit te bouwen  

 Belangrijke personen kunnen, net zoals hulpverleners, bijdragen aan de behandeling  
 Het doel van de behandeling is een voldoende goede context waar succesvolle dagen gewoon 

zijn, liever dan een massale ondersteuning door professionelen  

 Ecologische analyse en handelingsplanning dragen bij tot succes 

 De beste interventies steunen op sterktes  

 Ouders en kinderen leren elke dag, net zoals wij  

VIDEO: LE GAMIN AU VÉLO (DEEL 1)  

Aanrader om te kijken 

Op het moment dat hij wegloopt en in de wachtzaal binnenloopt, klampt hij zich vast aan een vrouw: de 
vrouw zegt “je mag je vastklampen, maar niet zo hard want het doet pijn”: mooi gezegd want: als je me 
binnen laat, gaat het sowieso iets met me doen en als je dit niet wilt, is het geen goed idee om eraan te 
beginnen. De pijn die je voelt maakt het ontzettend zwaar: emotioneel zwaar (om kunnen met informatie) 

KEUZETHEORIE: MITCH BECK  

“Wat bijna niemand kan begrijpen is dat een effectieve leerkracht zijn misschien wel eens de moeilijkste 
job van de hele maatschappij zou kunnen zijn” – Dr. William Glasser 

 LSCI-trainer en heel zijn leven gewerkt met kinderen met GES 

 De keuzetheorie zal mensen sterker in hun kracht brengen: interne motivatie  

Externe controle Keuzetheorie 

Je kan mensen motiveren Mensen zijn intern gemotiveerd 

Je kan het gedrag van een ander controleren Je kan je eigen gedrag controleren 

Je weet wat juist is voor anderen Je weet wat juist is voor jezelf 

Je evalueert anderen Je evalueert jezelf 

Je straft Je onderhandelt  

Je beloont om te controleren Je beloont voor de bestwil van de ontvanger  

Je dreigt Je bespreekt 

Je bekritiseert Je zegt wat je kan doen om de relatie te helpen 
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Je beschuldigt  
Je aanvaardt verantwoordelijkheid voor je eigen 
gedrag 

Je gelooft dat anderen je kunnen controleren of je 
slecht kunnen doen voelen  

Je gelooft dat niemand je iets kan laten doen of 
voelen, het is je eigen keuze 

Je zegt en doet dingen die de relatie uiteen halen 
Je zegt en doet enkel dingen die de relatie hechter 
maken  

Je bent bedreigd doordat je anderen toelaat keuze 
te hebben 

Je houdt vast aan het idee dat mensen gesterkt 
worden met keuzes  

Je beperkt de vrijheid van anderen en doodt hun 
creativiteit  

Je geeft mensen moed om verschillende manieren 
uit te proberen zonder hen te veroordelen 

Je gelooft dat je angstinducerende stijl een 
noodzakelijke component van leiderschap is 

Je bent bereikbaar en he haalt uit je houding alles 
weg waar anderen angst voor zouden hebben  

Je luistert enkel naar jezelf  Je luistert naar anderen en tracht hen te begrijpen 

Je gelooft dat je opgesloten zit in een extern 
gecontroleerde wereld en dat je je er niet tegen 
kan verdedigen  

Je gelooft in het proces van de “choice theory” en 
leeft daar ook naar  

ONTWIKKELINGSGERICHTE MATCH  

Wat leerlingen NODIG hebben Wat leerlingen KRIJGEN 

Meer keuze Meer nadruk op controle en discipline 

Positieve relatie met leerkrachten 
Minder positieve en persoonlijke relatie tussen 
leerkracht en leerling 

Minder interacties in kleine groep Meer interacties in de volledige klasgroep 

DE ZES VOORWAARDEN VOOR KWALITEITSVOL SCHOOLWERK 

1. Er moet een warme en ondersteunende omgeving zijn  
2. We mogen aan leerlingen enkel vragen om zinvol schoolwerk te doen  
3. Aan leerlingen vragen om hun best te doen  
4. We vragen leerlingen hun werk te evalueren en verbeteren  
5. Kwaliteitsvol werk voelt altijd goed aan  
6. Kwaliteitsvol werk is nooit destructief 
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7 DODELIJKE GEWOONTES DIE RELATIES KAPOT MAKEN  

1. Bekritiseren 
2. Verwijten 
3. Klagen  
4. Zeuren 
5. Bedreigen  
6. Straffen  
7. Mensen belonen om hen te controleren  

7 CONNECTING HABITS 

1. Zorg dragen  
2. Luisteren  
3. Ondersteunen  
4. Bijdragen  
5. Aanmoedigen  
6. Vertrouwen  
7. Vriendelijk zijn  

INTERNE RELATIES  

KWETSBAARHEID  

 

 

Trauma: we weten wat trauma’s zijn en waarmee we binnen 
de trauma informed care rekening mee moeten houden  

Wie willen we zijn? 

 

 

WIE WILLEN WE ZIJN?  

Deze vraag stellen we onszelf als orthopedagoog in het werkveld: wie willen we zijn?  

Wie willen we zijn voor een kind, wetende dat we zelf een rugzak mee hebben en moeten helpen bij het 
dragen van de rugzak van de andere (het kind)? Als je jezelf niet kent, weet je ook niet wat je kan 
betekenen voor een kind 

RELATIE  

Orthopedagogiek is de wetenschap die handelt over het opbouwen van steunende relaties met kwetsbare 
kinderen en jongeren (fundamenteel) 
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“THE MARRIAGE OF SENSE AND SOUL” – KEN WILBER 

3 WERELDEN  

Het meer spirituele in evenwicht krijgen met het wetenschappelijke: beide zijn een pad tot wijsheid, maar 
het pad van het spirituele moet uitgebreid beschreven zijn (duidelijk) zodat iedereen dit pad kan betreden 

Hij splitst de wereld op in drie delen: 

 “Wij”  wat is goed? (waarden en normen)  

 “Het”  wat is juist? (wetenschap)  
o De feiten zijn altijd de feiten: hier gaan we altijd eerst naar kijken  

 “Ik”  Wat is mooi? (kunst) 
o De beleving: is voor iedere mens anders 

DIMENSIES VAN EEN RELATIE 

Waardensfeer (Wilber) Dimensie van de relatie  

 

Wereld van “Het” Gedrag (extern gecontroleerd gedrag) 

Handelen (intern gestuurd): patroon dat je voor 
jezelf gaat opbouwen en waarvan je gelooft dat 
het tot oplossingen zal leiden 

Wereld van “Ik” Waarnemen: je neemt waar met alle zintuigen, 
met je hele gevoel, maar we stellen vast dat 
mensen heel vaak eng waarnemen (veel dingen 
niet zien) 

Emoties: niet gecontroleerde reacties van het 
lichaam (fight or flight) 

Betekenis geven: wat je in het verleden hebt 
meegemaakt ga je gebruiken om kleur te geven 
aan je nieuwe waarnemingen 

Brein is in staat om te onthouden, maar het 
onthoudt niet ook alles: op gemaakt om iets dat je 
gezien hebt te capteren en terug te geven op het 
moment dat je het nodig hebt  

Ook soms moeilijke situaties: bv. zaken die 
opkomen op het moment dat je opnieuw in een 
bepaalde context terecht komt  

Denken: rationeel mat zaken omgaan  

Voelen: associaties van gevoelens en ervaringen 

Willen 

Wereld van “Wij”  Waarden en normen: bv. als je psycholoog bent 
en je gaat in een therapieruimte met een kind aan 

de slag  je mag toelaten dat het kind heel het 
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dorp uitmoordt in zijn fantasieruimte, maar als 
orthopedagoog kan dit niet: je kan bepaald gedrag 
tot een bepaald niveau toelaten, maar wanneer 
het over de grens gaat zijn we genoodzaakt om 
hier een halt toe te roepen 

Orthopedagoog is meer gericht op de interactie, 
op de groep: zeer waardevol en moet aangestuurd 
worden (minder gericht op individu) 

DEFINIËRING VAN INTERNE RELATIE 

 Een nieuwe ervaring wordt gecreëerd  
o We geloven erin dat elk moment in het hier in het nu/in de ontmoeting het potentieel heeft 

om nieuw te zijn: je gaat deze nieuwe ervaring beide ervaren (niet enkel het kind)  

 Er is een ‘samen’ uitdaging, ‘samen’ oplossing  
o Het handelingsplan is voor het kind én de opvoeder: alleen kan het kind het niet  

 Alle dimensies zijn op elkaar afgestemd 

 De betrokkenen veranderen, zijn een ervaring rijker 
o Ze moeten ervoor open staan  

 De beleving van de betrokkenen is positief 

 De beleving van de waarnemer is positief  

INTERNE RELATIE  

 

 

2 individuen ontmoeten in de creatieruimte in het hier en 
nu 

Elk ontmoetingsmoment met het kind is belangrijk  

 

 

HET BELANG VAN INTERNE RELATIES 

Als een kind nood heeft aan gedragsverandering, vragen we iets wat het nog niet kent: het moet naar een 
plaats waar het nog nooit geweest is (“we vragen om eerlijk en betrouwbaar te zijn”), maar sommige 
kinderen snappen niet waar de hulpverlening naartoe wilt (weten niet wat het betekent): eerlijkheid of zorg 

creëren  iets nieuws dat ze zullen onthouden, waardoor ze vroegere ervaringen kunnen afzetten tegen 
deze nieuwe, positieve ervaring: wat sluit het dichts aan bij mijn zijn en waar voel ik mij het best bij?  

 De ervaring is gedeeld en betekend, er zijn ‘woordjes’ voor  
o Ervaring die samen meegemaakt zijn en de woorden die erop geplakt worden, worden als 

juist ervaren omdat dit gedeeld is, maar de beleving kan wel verschillen 

 Op basis van die ervaring ontstaan interne representaties 

 We leren op basis van verschil, er is een ervaring opgedaan die ‘verschil’ maakt 
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 IR is te onderscheiden van interacties 

 Je kan binnen de veilige IR grenzen aangeven  

 Met IR bouw je verbondenheid en netwerk op, liefst in de eigen ecologie  

INTERNE RELATIE ALS STEUN BIJ EEN UITDAGING  

 Veilige relatie/representatie waar je naar terug kunt om je te uiten over wat de wereld met je doet 
 De relatie waar je alles kan delen zonder te worden veroordeeld  

o Als je iemand veroordeeld krijg je de mogelijkheid om er van weg te stappen 

 De relatie op basis waarvan je een ‘wij’ steun in de rug krijgt i.p.v. ‘ik’, alleen  

 Een leermoment dat je niet dient op te schrijven  

PROBLEMEN MET HET AANGAAN VAN INTERNE RELATIES 

 Geen beschikbaarheid van mensen 

 Geen tijd 

 Te weinig uitdaging voor ons overlevingsbrein 
 Moeilijk om ouders te betrekken in heel het verhaal  

o Ouders zijn overvraagd en er niet mee bezig  

 Overwaardering van straf en sanctiebeleid  
o Men gelooft nog steeds dat straffen helpt, ook al weet men eigenlijk dat het niet zo is  

METHODIEKEN MET IR ALS BASIS  

Deze ordening is om de ingang van de methodiek te begrijpen 

Wij  Waarden “Het Goede”  Circle of Courage  

Deugden 

Ethiek 

Ik  Waarnemen “Het Mooie” LSCI 

 

RAP 

 

Turning down the 
heat 

 

Developmental 
Audit  

Kwalitatief 
onderzoek 

Emotie 

Betekenis geven  

Denken 

Voelen 

Willen 

Het Gedrag “Het Juiste” Rots en Water 

Time Out 

Kwantitatief 
onderzoek 

Handelen 
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BESLUIT 

 Er niet bij horen maakt je kwetsbaar 
 In een interne relatie kan je ervaren wat steun met je doet 

 Op basis van verschil en sterktes kan je keuzes maken 

 Evenwicht tussen uitdaging en steun leidt tot verbondenheid 
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LES 3 – DE NEUROPSYCHOLOGISCHE EN 
GEDRAGSNEUROLOGISCHE INVALSHOEK 
PROF. DR. EVERT THIERY  

Emoties worden het preverbaal communicatiesysteem genoemd omdat we het gemeen hebben met de 
dieren. Het heeft zich ontwikkeld tot een verbaal en non verbaal communicatiesysteem. Cambel zei dit. Al 
voor een kind taal verwerft, heeft het een goed communicatiesysteem zonder woorden.  

We gaan het hebben over de kennis en de praktische kant voor de orthopedagoog. 

SITUERING  

I. Gedragsneurologie/Neuropsychologie 

 Relatie hersenen en cognitie/emotie/gedrag 

 Gedragsneurologie: de ‘arts’-kant van de zaak 

 Neuropsychologie: relatie tussen hersen en gedrag  
o Deze relatie gaat in de twee richtingen: we zien dat er een hersenletsel is en 

we zien gedragsveranderingen en we gaan op zoek naar een link tussen deze 
twee om de persoon in kwestie te begrijpen en te helpen in het revalideren op 
zijn/haar beperkingen 

II. Bio-Psycho-Sociaal 

 Interactief ontwikkelingsbepalend 

 De bedoeling is niet om reductionistisch te zijn, maar het biologische is noodzakelijke om 
het psychologische te laten uitbouwen en het sociale erop te laten inspelen  

III. Nature/Nurture 

 Impact van omgeving op erfelijkheid (GxE; epigenetica) 

 Omgeving kneedt het erfelijk bepaalde en maakt van de hersenen een individueel orgaan 
 Er is een genetisch bepaald potentieel (G) en daarop gaat het engironoom (E) inwerken  

o Je wordt gewijzigd in functie van je omgeving tot je jezelf bent  
o Daarom is het belangrijk dat er vanaf het begin contact is bij de moeder en dat 

er geleidelijk aan andere figuren bijkomen: dit creëert een epigenetica  
IV. Emotionele stoornissen bij kinderen en adolescenten 

 Kennis hersenprocessen voor het orthopedagogisch werk 

 Stoornissen = niet wanneer het kind wat te druk is naar de smaak van de ouders, maar 
wanneer we op stoornisniveau zitten. Het is vaak heel betrekkelijk en heel precies. Het 
leven van het kind zou anders zijn wanneer de problematiek er niet zou zijn. Het feit dat 
er een problematiek is met een van de hersenfunctie maakt dat die het leven vertekent: 
het leven is niet wat het zou moeten/kunnen zijn  

Als orthopedagoog moet je dus ook naar de hersenen gaan kijken, met aandacht dat het erfelijke 
gevormd wordt door de omgeving. Als orthopedagoog breng je wijzigingen toe aan de hersenen ten 
goede van de therapie. Het is de taak van de orthopedagoog om op het gedrag in te spelen om de 
problematieken te verwerken.  

De omgeving is bepalend voor wat er uit de materie zal komen/zal worden.  
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OVERZICHT  

I. Definities 
II. Traditionele visies: hoe dacht men hier vroeger over?  

III. Het emotionele brein: een stuk van de hersenen zorgt voor de opbouw van de emoties en vanuit 
deze emotionele opbouw vormt dit correct gedrag  

IV. Cognitief-emotionele interacties 
V. Van structuur naar connectoom 
VI. Emotionele stoornissen en therapie   
VII. Conclusies 

 

I. DEFINITIES  

A. Intense, vaak korte en bewuste beleving van welbehagen of onbehagen 
B. Ervaring van geest en lichaam, in balans met cognitie en leidend tot sociaal gedrag (émouvoir, 

1579) 

 Psychisch aspect van emotie (woede)  

 Fysiek aspect van emotie (krijsen)  

 De denkwereld gaat bepalen hoe je je emotioneel uit (bv. als je boos bent in een 
vergadering, ga je niet beginnen krijsen net omdat je je leert beheersen) 

 Émouvoir = ‘in beweging brengen’: emotie is datgene dat ons in beweging brengt  
C. Er zijn drie soorten emoties 

1. Meetbaarheid van de 8 (positieve versus negatieve) basale (klassieke) emoties (Ekman; 
Plutchik): blij/droef, woede/angst, vertrouwen/afgrijzen, verrassing/anticipatie 

o Bij allen zijn we bewogen en doen geest en lichaam bij. Het gaat ook over 
intense, bewuste en korte reacties 

2. Naast klassieke ook homeostatische emoties: pijn, seks, dorst, honger, vermoeidheid 
(Denton) 

 Het gaat over het bewaren van het evenwicht: het lichaam dat terug in evenwicht 
moet komen of dat uit evenwicht gehaald wordt  

 Bv. vermoeidheid van studenten is een emotionele stoornis  
3. Tenslotte ook secundaire (sociale) emoties: liefde, schuldgevoel, fierheid 

D. Van holistische “subjectieve belevenis” (William James) naar “geheel van emotionele 
componenten” (Peggy Thoits): van de emotionele ervaring (gemoed) naar de expressie (affect) 

 James: emotie als een totaal entiteit  
 Wij zijn de vrucht van een andere visie, nl. emotie is een verzamelnaam voor emotionele 

componenten: emotionele bakstenen die je emotioneel huis bepalen, naargelang welke 
baksteen zal je andere emotionele aspecten zien verschijnen 

 Kern van vandaag: emotie doorbreken en niet meer bekijken als een totaal entiteit, maar 
als 6 verschillende componenten waar het kan fout lopen  

o Door deze te kennen, kan je veel gerichter werken: apart op inwerken  

 Stemming = langer durende mix van emoties die iemand heeft 
o Als men dit op persoonlijkheidsniveau bekijkt gaat het over het temperament  

E. Evolutie naar “emotionele neuropsychologie” (affect neuropsychologie) in “het emotionele brein” 
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II. TRADITIONELE VISIES  

A. Darwin (1872), “De expressie van emoties in mens en dier”: overleven en natuurlijke selectie; 
opbouw van communicatie en relatievorming 

B. James en Lange (perifeer); Cannon en Bard (centraal); Maranon en Schachter (gemengd: arousal 
en beleving) 

 James en Lange: dit was de eerste traditionele visie  
o Zeiden dat het emotionele een perifeer gebeuren is: bv. als je een bij ziet 

(oogbanen) prikkel je de hypothalamus (midden in de hersenen) en van daaruit 
de amygdala. Maar ondertussen heeft de hypothalamus ook het lichaam 
verwittigt en krijg je een hele perifere/lichamelijke reactie op de waarneming (zie 
afbeelding 1). Zo zag men vroeger de emotie ontstaan. Nog voor we weten waar 
het over gaat, bevindt ons lichaam zich al in een alarmtoestand 

 Cannon en Bard 
o Deel van de emoties is wel bewust, maar daar hoeven we niet bang voor te zijn 

 Maranon en Schachter 
o Vanuit een stimulus ga je een vage, snelle, misschien foute maar alarmerende 

reactie hebben, maar je gaat hierop corrigeren via hersenprocessen  
o Dit is een dubbel systeem van snel en traag/denken en lichaam dat reageert op 

een prikkel  
C. Van limbische lobus (Broca) via het limbische circuit (Papez, Yakovlev, Mc Lean) naar het 

emotionele brein (Davidson) 

 Broca (1856): de Broca afasie  
o Limbische logus 
o Het is niet enkel de amygdala naar de hersenen en de hypothalamus naar het 

lichaam, maar het is een volledige logus: rond de diepere structuren liggen 
structuren die samen werken om het lichaam en de geest samen te laten 
reageren op een gepaste manier  

 Davidson: de aardsvader van de moderne benadering  
o Dankzij Davidson zijn we gegroeid van twee structuren naar het emotioneel brein 

waarvan de traditionele tradities een deel zijn gebleven, maar het blijkt dat we 
met heel onze hersenen bezig zijn met emotie (6 structuren: zie afbeelding)  

o 6 structuren die deelnemen aan de opbouw van 6 verschillende aspecten van 
emotieopbouw: bij verschillende personen kunnen verschillende aspecten 
verstoord zijn en op di manier kan je gericht werken op een regio  

 Op de juiste plaats ‘kneden’ 

We zijn tot het inzicht gekomen dat wanneer we spreken over emotie, we eigenlijk moeten spreken over 6 
delen van emoties die deze emoties opbouwen: het is een samenspel van aspecten. Het is bijna nooit alle 
6 dat getroffen zijn bij een stoornis. Door te weten wat er kan uitvallen, kan je selectieve orthopedagogie 
uitvoeren en op zoek gaan naar wat er bijgestuurd moet worden. Bepaalde orthopedagogische therapieën 
werken beter omdat zij zich specifiek richten op bepaalde regio’s.  
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III. HET EMOTIONELE BREIN  

A. Prefrontale cortex  
B. Anterieure cingulaire cortex  

(voor-boven) 

C. Hippocampus  
D. Amygdala  

(achter-onder) 

E. Ventraal striatum  
F. Insula 

(midden-onder/boven) 

 

 

In deze 6 aspecten bouwt zich emotie op: de totale emotie wordt 
opgebouwd vanuit deze 6 regio’s. Dit zijn dus ook de plaatsen 
waar het kan foutlopen  

 

 

 

A. PREFRONTALE CORTEX (PFC) 

Kegelvormige vorm: bepaalt de vorm van je voorhoofd (een deel hiervan is emotioneel brein). Deze 
structuur zorgt dus bij mens en doel voor het “doel” = het emotionele doel wordt bepaald in deze structuur 
= de zelfverwerkelijking: het ertoe komen om emotioneel rijp te worden. Het kan hiermee fout lopen: de 
doelgerichtheid kan verloren gaan.  
 

1. Kernstructuren 
a. Dorsolateraal prefrontal 
b. Orbitofrontaal 
c. Ventromediaal prefrontal 

2. Cognitieve sturing en emotionele sturing 
a. Bij dier (Cohen) en vooral mens (Davidson) 
b. “Doel” 

a) Representatie van het doel 
b) Strategie om het te bereiken 
c) Vooral in onduidelijke situaties: sturing van brein opdat taak-gerichte antwoorden 

zouden verkozen worden boven voor de hand liggende reactiepatronen 
(ventrolaterale PFC) 

d) Tegen onmiddellijke(r) reward in opbouw van een cognitief-emotioneel zinvol, 
toekomstgericht denken en handelen 

 



 

27 
 

e) Het “doel” is de best mogelijke adaptatie op afstand tegen onmiddellijke(r) 
bevrediging met opbouw van “persoonlijke stijl” 

 Baby’s willen snel bevredigd worden, maar deze wens zal blijven 
aanhouden (op stoornisniveau) bij kinderen met een prefrontaal kwab die 
niet goed ontwikkelt of een letsel heeft opgelopen  

 Wanneer het prefrontaal fout loopt, gaat het fout bij de regulering van de 
doelen van een persoon: wat moet ik doen om doelen te bereiken?  

3. Stoornissen in PFC bij depressie: bij depressie kan dit één van de hoofdredenen zijn: de persoon 
vindt alles doelloos, de persoon verlangt niet meer om vooruit te komen, de persoon valt terug op 
het onmiddellijke 

a. Doel en doelgericht gedrag 
b. Affect gestuurde anticipatie en anticipatief gedrag 
c. Terugval op het onmiddellijke 

4. Lateralisatie: doelgericht emotioneel gedrag (i.h.b. ventromediaal) 
a. Linker PFC: 

a) Approach attitude; imitatie behoefte 
b) Hypoactivatie bij depressie (bij complexer beslissingstaken) 

b. Rechter PFC 
a) Inhibitie en withdrawal 
b) Hyperactivatie bij depressie (bv. op go-no-go taken) 

5. Orthopedagogische consequenties 
a. Emotioneel “doel” 
b. Doelgericht gedrag 
c. Emotionele anticipatie 

B. ANTERIEURE CINGULAIRE CORTEX (ACC)  

1. Gyrus cinguli 
a. Anterior 

(a) Ventraal 
(b) Dorsaal 

b. Posterior 
2. Cognitieve sturing en emotionele sturing 

a. “Keuze” (affectief naast cognitief) 
(a) Ventraal: affect, aandacht en autonome en functies (via hypothalamus) worden 

opgebouwd tot een unieke emotionele expressie 
(b) Dorsaal: response selectie in conflictsituaties (conflict monitoring) ter opbouw van 

cognitief én emotioneel meest verantwoorde keuzes 
b. Evaluatie van en snelle respons op complexe situaties 

(a) Emotionele Stroop 
(b) Aangezichtsherkenning en aangezichtsbeoordeling 

c. Basis (“effortful” control) van motivatie tot gedragsveranderingen (wel of niet) 
3. Stoornis in depressie (+ angst, fobie, OCD, PTSD) als state en trait gebrek bij oplossingsgericht 

gedrag (“will to change”) 
4. Orthopedagogische consequenties 

a. Emotionele “keuze” (goal-directed) 
b. Conflictmonitoring (effortful control) 
c. Response selection (will to change) 
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C. HIPPOCAMPUS (HC) 

1. “Contextualisatie” = in staat zijn om rekening te houden met het hele leefveld  
a. Emotionele valentie naast cognitieve valentie van contextgegevens rondom de stimulus 

informatie 
b. Interpretatie en regulatie 
c. Naast Hc rol in geheugenopbouw (declaratief episodisch, spatieel en contextueel) 
d. In het bijzonder: 

a) Activatie bij negatieve emotionele context als bedreigende woorden en sfeer, 
muzikale dissonanties, angst in stem 

b) Activatie (ook) bij positieve contextuele affectieve status bij spel, prettige 
omgeving en mensen 

e. Evaluatie van de contextuele sfeer (emotioneel valence) 
2. Stoornis bij depressie (en rouw, PTSD) 

a. Door foutieve contextevaluatie persisteert inadequaat gedrag en angst, moedeloosheid, 
motivatiegebrek 

 Door de moeite met contextevaluatie gaat men foute emoties aanmaken 
 In een negatieve contexten blijkt dat het stukje hippocampus verkleint en dat het 

steeds moeilijker wordt om mensen uit deze negatieve spiraal te halen  
b. Hc hypotrofie: voornamelijk bij ouderen, langer bestaande en ernstiger depressie (als 

gevolg) 
c. Consequentie van psychosociale stress (ACTH, cortisol glucocorticoïden): atrofie en 

reductie van neuroplasticiteit (als oorzaak) 
3. Orthopedagogische consequenties 

a. “Contextualisatie” (cognitief en emotioneel)  
b. Sfeer evaluatie (stimulus/context valence) 

 Belangrijk om mensen met een depressie leren om te gaan met de sfeer: zij 
missen vaak de mogelijkheid om te genieten en te ontspannen, maar ook om 
waakzaam te zijn: ze hebben te weinig oog voor de context, waardoor zij 
stagneren in hun ontwikkeling  

 In welke (atmo)sfeer groeit het kind op? 
o Hoe zijn de relaties moet broers en zussen? Hoe gaat het eraan toe bij 

de kinderopvang of bij de grootouders?  
o Kinderen zijn vaak onevenwichtig doordat ze niet juist reageren door een 

slechte sfeerevaluatie  
c. Context modulatie (bij emotioneel reageren) 

D. AMYGDALA (AM) 

Amandelkern ligt zeer dicht bij de hippocampus: kissing structures = ze werken extreem samen in de 
contextualisatie en de focus: om doelgericht te kunnen zijn. Om je weg te kunnen vinden, los van doelen 
en keuzes, heb je focus in de amygdala en doelen in de hippocampus nodig. 

1. “Focus” 
a. Richten van de aandacht (volgehouden, gericht, executief) op de affectief betekenisvolle 

stimuli (affectively salient stimuli) 

 Wat is belangrijk? Wat kan verbeteren? Wat kan mij helpen? 

 Er moet een gerichtheid zijn op de stimuli die op zoek gaan naar waar emotie te 
vinden/te mijden is: op zoek naar het betekenisvolle  
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b. Uitnodiging tot verdere verwerking (toenadering) van stimuli met cognitief-emotionele 
betekenis voor het individu 

 Het zoeken naar de gepaste persoon (bv. adolescent die het moeilijk heeft om in 
de klas iemand te vinden waarmee het klinkt: onmacht om dit deel van de emotie 
zich eigen te maken)  

c. Vooral bij onduidelijke (ambiguous), nieuwe, “verrassende” stimuli  
d. Sturing van negatief maar ook positief affect (dier experiment, beeldvorming bij mens) 

2. Stoornissen bij depressie (MDD en BD) 
a. Overactivatie en hypertrofie zijn frequent aanwezig (state of trait) 

 Onderactivatie: hun spot is er niet meer, ze weten niet meer op wat ze zich 
moeten focussen, welke keuzes ze moeten maken en hoe ze hun doelen moeten 
bereiken  

b. Bij depressie te sterke gerichtheid op emotionele cues en i.h.b. aversieve cues 
c. Bron van hypervigilantie, rumineren en geheugenvorming van negatieve feiten 

3. Ortopedagogische consequenties: indicatie om hierover te praten, samen aan de slag te gaan, … 
er kan dus selectief en orthopedagogisch op gewerkt worden  

a. “Focus” (affectieve salience) 
b. Aanzet tot juiste, brede en afwisselende emotionele toenadering 
c. Opbouw van het motioneel geheugen (kissing structures) 

E. VENTRAAL STRIATUM (VS)  

1. Basale ganglia 
a. Inferomediaal centrencefaal 
b. Corticosubcorticale loops (i.h.b. fronto-striataal) 
c. Nucleus accumbens 
d. Dopaminerge innervatie 

2. “Reward”: emotioneel in evenwicht zijn = goed affect hebben, temperament opbouwen, … Op 
zoek gaan naar plezier en onbehagen vermijden: als we hierop gaan prikkelen krijg je euforie 

a. Aanzet tot beloningsgericht gedrag 

 Dit is het element dat ons beloningsgericht maakt: positief bekrachtigingsgericht: 
een goed gevoel is hier het doel (centrum van beloningsgerichtheid)  

 Als het uiteindelijk op iets positief uitdraait, doen we ons best  
b. Aanzet tot encoderen van motivationeel waardevolle cues als aanzet tot cognitief-

emotionele actie (motivational salience) 
3. Positieve cognitief-emotionele ingesteldheid 

a. Anticipatie van gelukservaringen 
b. Gerichtheid op aangename stimuli 
c. Motivatie tot actie naar verhoogd welbehagen 

4. Stoornis bij depressie (en SUD) 
a. De zin naar voedsel, seks, drugs, positieve stimuli is verstoord 
b. Verlies van motivatie welbehagen na te streven (anhaedonie) 

5. Orthopedagogische consequenties 
a. “Reward” (beloning) 
b. Anticipatie (geluk) 
c. Implementatie (welbehagen) 
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F. INSULA (IN)  

“eilandje”: hier gebeurt heel veel wat betreft emoties 
 

1. De vijfde kwab van de hersenschors (in de diepte maar toch aan de opp) 
a. Zes gyri onder drie opercula 
b. Insula anterior: limbische connecties 
c. Insula posterior: neocorticale connecties 

2. “Integratie” (intra- en individueel) 
a. Anterior: autonoom en sensorisch (gustatorisch en olfactorisch) 
b. Posterior: cognitief en sensomotorisch (visueel en auditief) 
c. Zorgt ervoor dat de reuk, smaak, zicht, … betrokken raken met 

de emoties: ze zorgen ervoor dat je een holistisch mens wordt = alles samenbrengen tot 
een totaal emotie  

3. Rechter insula meer orthosympatisch en linker insula meer parasympatisch: 
a. Corticale representatie van lichaamservaringen bij cognitief-emotioneel handelen: actief 

bij de sensorische waarneming van emoties 
b. Lichaamsschema wordt lichaamsbeleven worden hier mogelijk gemaakt  

1. Relaxatie, eutonie, …: lichamelijke middelen om tot emotie te komen  
c. Emotionele evaluatie van geuren, smaken, stem, aangezicht 
d. Droeve (aversieve), beangstigende maar ook blije waarnemingen en herinneringen (MRI 

van de hersenen) 
4. Stoornis bij depressie (NAH, epilepsie) 

a. Hypoactivatie bij vervlakte emotionele status 
b. Hyperactivatie bij vormen van (focale) epilepsie 

5. Orthopedagogische consequenties 
a. Polysensoriële “integratie” 
b. Bewuste beleving van het emotionele 
c. Cognitief-emotionele relatievorming 

 

A.  PFC Doel Doelgericht gedrag Toekomst anticipatie 

B.  ACC Keuze Conflict monitoring Response selectie  

C.  HC Context Sfeer evaluatie Context monitoring  

D.  AM Focus Toenadering Emotioneel geheugen  

E.  VS Reward Gelukservaring  Welbehagen nastreven 

F.  IN Integratie Bewuste beleving Relatievorming 
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 Structuren en netwerk 
 Bottom-up en top-down 

 Circulair en spiraal  
o Men begint met kleine ambities en men bouwt deze op 

Het kan zijn dat een bepaalde regio uitvalt en dan moet je het halen met de 
rest, maar geleidelijk aan kom je daar niet meer toe en heb je een 
ondersteuner nodig om hier terug evenwicht in te krijgen en de boel aan het 
draaien te krijgen. Het is niet ‘je hebt het of je hebt het niet’, maar je hebt 6 
structuren om 6 keer de kans te hebben om een systeem uit te werken om er bovenop te geraken.  

Als je emoties probeert na te streven die niet realistisch zijn, loopt het op een moment ook fout. Het is heel 
belangrijk dat het emotionele/het preverbale communicatiesysteem bij de mens in evenwicht zijn. Er moet 
ook een evenwicht zijn met de structuren: hoe ontstaat één geheel uit deze 6 structuren?  

 

IV. COGNITIEF-EMOTIONELE INTERACTIES 

Somatic Marker visie (Damasio): literatuur over neuropsychologie van de emotie 

1. Beslissingen worden medebepaald door viscerale en emotionele responsen 
2. Reactivatie van vroegere associaties (in termen van reward/punishment) 
3. In de ventromediale PCF 
4. Integratie van cognitie met emotie met een toespitsing en versnelling van de beslissingname 

(tegen twijfel, aarzeling en onzekerheid in) 

 

V. VAN STRUCTUUR NAAR CONNECTOOM 

Connectoom visie 

a. Raichle (2000) 
b. Dynamiek binnen de hersenen 
c. Modulatie (activatie en inhibitie van systemen in balans) 

Het Human Connectome Project en de Brain Atlas 

1. “Mapping the human brain” om inzicht te krijgen hoe de hersenen gestructureerd en 
georganiseerd zijn bij de opbouw van (menselijk) gedrag 

2. Washington University, Minnesota University en Oxford University leiden het HC Project; extensie 
wereldwijd 

3. Datasets sinds maart 2013; +/- 1200pp. 
4. Non-invasieve neuro-imaging/skan technieken 

a. MRI resting state, functionele MRI, DTI (tractografie, diffusion tensor imaging) brengen de 
connecties in beeld 

b. Taakgerichte functionele MRI voor de functionele analyse  
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VI. EMOTIONELE STOORNISSEN EN THERAPIE  

A. Ontwikkelingsstoornissen 

 AD(H)D, ODD, CD, NLD, ASS (Baron-Cohen) 

 Al deze beelden zullen emotionele stoornissen geven omdat emotionele structuren niet 
goed werken  

 ADHD: typisch de prefrontale kwam (doelloosheid) 
 ODD: opstandigheid 

 ASS: moeite met sociale communicatie 
B. Verworven stoornissen 

 NAH: trauma, tumor, infectie, intoxicatie… 
C. Psychopathologische stoornissen 

 Depressie (als voorbeeld doorheen les), angst, psychose (Fonagy) 

 Hechtingsstoornissen (zie volgende les)  
o Als je in het begin van je leven je emotioneel brein niet goed ontwikkelt, ontstaat 

er een hechtingsstoornis, wat leidt tot een emotionele stoornis  
D. Problematische adolescentie 

 Synaptische reorganisatie (Blakemore), i.h.b. in prefrontaalkwab; maar ook in netwerk 

 In de adolescentie vallen de netwerken uiteen om te herschikken naar de volwassenheid 
toe en in deze periode is het gedrag en zijn de emoties ook gedesorganiseerd  

E. Neuropsychologische en orthopedagogische behandeling en begeleiding 
1) Deelaspecten bewust en inzichtelijk maken (coaching) 
2) Strategietraining op de selectieve beperkingen (Wilson) 
3) Secundaire angsten wegwerken (Prigatano) 
4) Dependance reducing strategies inoefenen ter betere zelf-monitoring (Salmon) 

o Minder afhankelijk worden 
5) Wisselwerking met pedagogisch en socio-familiaal ondersteuningsnet 

o Omgeving is sterk betrokken in het therapeutisch programma  
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VII. CONCLUSIES 

A. Van een holistische naar een gedifferentieerde neuropsychologische approach van het 
emotionele brein 

B. Integratie van soma en psyche, evenals van cognitie, emotie en gedrag 

 Als dit faalt uit zich dit in een gedragsstoornis  
C. Evolutie naar een connectoom visie ter beter begrip van emotionele stoornissen 

 ”Veel is vreemd op deze wereld, niets is vreemder dan de mens” Sophocles  
 Alle structuren zijn verbonden en we kunnen hierop inspelen door stromen en de ortho-

therapeutische daad  
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LES 4 – HOOP OP HET GEWONE LEVEN VOOR 
KINDEREN DIE HET NIET GETROFFEN HEBBEN  
DR. G.H.P. VAN DER HELM  

KINDEREN DIE HET NIET GETROFFEN HEBBEN  

Mosselen houden zich uit zichzelf vast: belangrijk aspect van verbondenheid (veiligheid in de natuur, ook 

voor mensen)  het is belangrijk voor mensen om bij een groep te horen. Maar een deel van onze 
kinderen is losgeslagen: zij worden van instelling naar instelling geplaatst en vallen ze steeds uit de boot = 
de lopende band. Wat doet het met zo’n kind? Het spreekt voor zich dat het niet goed zal aflopen met 
deze kinderen: de problemen nemen toe bij iedere overplaatsing. Ze hebben geen verbondenheid. 

In 2013 werd hier onderzoek naar gedaan en de aantallen waren hoog. Het onderzoek mocht niet 
gepubliceerd worden want er werd een slecht beeld van jeugdinstellingen naar voren gebracht.  

Het lijkt op een verstoorde ontwikkeling die niet vanzelf over gaat. Als maatschappij hebben we een 
plicht om ervoor te zorgen dat deze kinderen ondersteuning krijgen en niet steeds overgeplaatst worden. 
Het heeft namelijk een hele grote invloed op de ontwikkeling van kinderen.  

We zien overal kinderen op drift. Houden we wel nog van onze kinderen? We moeten dit opnieuw leren.  

Tekening van Anna: Ze zit ondertussen al 30 dagen in een gesloten ruimte in een jeugdstelling. Deze 
zwaar misbruikte kinderen komen niet goed terecht als we het niet anders gaan doen. Als je in een 
leefgroep zit met andere antisociale kinderen, kom je niet op de juiste plek terecht. Haar aangeraden om 
haar gevoelens om te zetten in haar tekeningen.  

Stefanie: Iedereen strooide met diagnoses, maar niet vroeg haar wat er scheelde. Zij heeft 4 vragen 
geformuleerd die hulpverleners aan kinderen of jongeren moeten vragen.  

1. Wat is er gebeurd? Er wordt nooit gevraagd naar wat er met de kinderen of jongeren gebeurd is in 
het leven. Dit is belangrijke informatie als we naar hertstel willen toewerken.  

2. Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? De kwetsbaarheid is de stress die ze meedraagt door 
haar misbruik en de weerbaarheid is haar mogelijkheid om te tekenen.  

3. Waar wil je naartoe? Dit vergeten we soms te vragen  niemand vraagt dit aan het kind: wat wil 
je later doen met je leven en wat heb je hiervoor nodig?  

4. Wat heb je nodig?  

De pijn wordt steeds heftiger, net zoals het gedrag van de kinderen en jongeren. Uiteindelijk wordt de pijn 

zo heftig dat ze er niet meer tegen kunnen  ze beginnen te snijden: het snijden moet steeds dieper om 
hetzelfde gevoel te krijgen (morfine komt vrij). Het zijn typische patronen op de armen. Na een tijd geeft dit 
zenuwuitval (zowel in armen als op benen). Maar toch blijven ze snijden, want na een tijd wordt er een 

conditionerend patroon opgebouwd. Het is een heel lang en moeizaam proces  als je eenmaal 
begonnen bent, wordt het steeds erger: we moeten dus voorkomen dat er zo’n stress ontstaat in het leven 
van deze kinderen en jongeren.  
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Het wordt vaak gezien als puberproblemen en het misbruik wordt niet gezien, omdat de kinderen er zelf 

niet over vertellen = self silencing  ze schamen zich en haten zichzelf omdat ze zichzelf de schuld 
geven van het misbruik.  

Tegenwoordig wil men meteen starten met traumatherapie, maar vaak zien we het trauma niet omdat de 
kinderen hier niet over willen vertellen. Dus de nachtmerries blijven aanhouden. De stemmen geraken 
volledig in paniek (stemmen in het hoofd). Duidelijk maken dat de ‘stemmen’ ook bang zijn.  

Onderzoek liet zien dat er in 32 dossiers, maar 1 keer sprake was van een verklarende analyse. We 
moeten een betere probleemanalyse maken met de focus op de diagnose. Als we niet goed gaan vragen 
wat er met een kind gebeurd is in het verleden, gaan we dingen doen die nergens op slaan. Er is een 
ernstige multiproblematiek bij deze kinderen die leidt tot zeer veel problemen. 

Zie BO NPO vanavond op NPO 2 (20u30)  

Belangrijk om een verklarende probleemanalyse toe te passen. Aan Bo gevraagd wat ze allemaal van 
behandelingen gekregen heeft in de voorbije jaren (sinds haar 7 jaar). Als een meisje of jongen behandeld 

werd voor zindelijkheidsproblemen, dan moeten we gaan oppassen  het kind is waarschijnlijk misbruikt. 

Het meisje wou niet zeggen waarom ze EMDR afgebroken heeft  er zit waarschijnlijk een donker 
geheim achter = misbruikt en gedwongen om het niet te zeggen (bv. moeder vermoorden). Het vreet jezelf 
vanbinnen op, maar niemand heeft hier ooit bij Bo naar gevraagd. Wat mis je? Bo wilde absoluut niet naar 

haar vader. Ze kreeg psychogene niet-epileptische aanvallen: ze deed alsof ze niet meer leefde  zeer 
kenmerkend voor seksueel misbruik. Op 15-jarige leeftijd werd ze weer misbruikt en hier vertelde ze wel 
over tegen de ondersteuner (verkracht en mes op de keel: “ik wou dat ie doorgestoken had”). Uiteindelijk 
lijkt het alsof ze misbruikt is door de vader. Seksueel misbruik gaat heel vaak door in dissociatie 
(‘stemmen’). Ze wordt van kliniek naar kliniek gebracht omdat de verpleging het niet meer aankan. 

Sondevoeding is een heel pijnlijk moment voor Bo. De verpleging weet het ook niet meer  geven 
gewoon de sondevoeding, maar er wordt niet meer met Bo gepraat: er zijn 3 verplichte contactmomenten, 
maar voor de rest praat het personeel niet meer met haar.  

 Hoe kunnen we dit oplossen? Er zijn heel wat risico’s bij de behandeling van Bo. Misbruikte 
kinderen hebben een heel grote controlebehoefte (vandaar ook de eetstoornissen die bijna vanzelf naar 
boven komen). Hoe kunnen we Bo opnieuw meer autonomie geven? Het snijden en ook de 

zelfmoordpogingen worden erger. Het is ook belangrijk dat Bo opnieuw zaken zelf begint te doen  zo 
krijgt Bo weer een doel in het leven. Dit zijn de belangrijke aspecten van de zelfdeterminatietheorie. Bo 
moet zelf een plan maken om naar huis te gaan, de hulpverleners doen dit niet voor haar = Bo’s plan.  
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LES 5 – PSYCHOFYSIEK WERKEN MET 
KINDEREN EN JONGEREN  
DR. MIEKE MATTHYSSEN  

OVERZICHT  

 Het lichamelijke: algemeen  
 Het fysieke introduceren vanuit de kijk op het lichaam in maatschappelijk perspectief: elke 

maatschappij heeft een eigen blijk op het lichaam  

 In de zorg/gezondheid  

 Gezondheidsfilosofie  

 Lichaamsgerichte methodieken  

 Welke? Hoe zien deze eruit? Wat moeten we hier onder verstaan?  

 Psychofysiek werken:  

 Vlaanderen 
o Onderzoek dat ze hebben gedaan: wat bestaat er in Vlaanderen?  

 Leerdynamisch model  
o Uit welke elementen bestaat het psychofysiek werken?  

 Discussie 

 

1. HET LICHAMELIJKE?  

Westen: kijk op het lichaam  

 Plato – Aristoteles  
o Hebben voor een groot probleem gezorgd, dat ons achtervolgd heeft tot begin 20ste eeuw 
o Plato:  

 ‘De grot’  de wereld die we waarnemen met ons lichaam, is de niet echte 
wereld, maar het is een projectie: we zitten in een grot en het zonlicht komt 
binnen door de ingang van de grot en we zien de schaduw of de reflectie van de 

zaken waarop deze zon schijnt  wat we zien met ons lichaam is een projectie  
 Het lichaam is inferieur: het is maar een afgeleide van wat er echt is  

 Onderscheid tussen lichaam en geest  hangen los van elkaar en de geest is 
superieur: brengt ons tot het echte kennen  

o Aristoteles: 

 De geest is onsterfelijk  hetgeen wat onsterfelijk is, moeten we koesteren  
 Het lichaam vergaat en dit is dus niet zo belangrijk  

o De geest is superieur  
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 Grieken:  

o Olympische spelen: sport  deugdzaam, ‘mens-zijn’  
 Sport draagt bij tot het uitgroeien tot een volledig mens: plaats in mens-zijn 

 Dit wordt tot in de perfectie gedreven  de geest komt niet meer aan de orde, 
maar het gaat over het zuiver fysieke  

o Psychische stoornissen  
 Er waren drie dingen die je kon doen: bidden, baden (zweten) en voorgeschreven 

fysieke oefeningen  als je dit heel veel bleef doen, kon je misschien de 
psychische stoornis uitdrijven  

 Probleem: als het toch niet lukte, werd je uiteindelijk toch gestenigd (als 
offer voor de goden)  

o Lichamelijkheid kreeg al een plaats, maar wanneer het toch niet goed afliep werd je toch 
een zoenoffer voor de goden  

 Juvenalis (1ste eeuw): mens sana in corpore sano?  
o ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ 
o De spreuk wordt eigenlijk verkeerd gebruikt: Juvensalis zegt gewoon dat je moet bidden 

 De spreuk zegt niets over de relatie tussen lichaam en geest  misbruikt  

 Dualisme lichaam – geest (ratio): Descartes (17e eeuw)  
o Descartes heeft dit nog eens versterkt: hij probeerde het grote probleem van het dualisme 

op te lossen  ze konden niet zichtbaar aanduiden waar de link is tussen lichaam en 
geest (Waar zie je dat? Hoe kan je dit gaan onderzoeken?): als je het niet kan aanduiden, 
bestaat het niet  

o Het zit ergens in de pijnappelklier  doordat hij dit kon benoemen, was dit een bewijs 
voor de link tussen lichaam en geest, maar het waren nog steeds 2 aparte entiteiten  

 Heeft het idee over geest en lichaam enorm bepaald (tot nu) 

 Christendom  

o Het lichaam werd/wordt geassocieerd met zondigheid (‘het zwakke vlees’)  daarom 
gaan mensen naar het klooster: wijden aan het geestelijke/goddelijke  

o Het lichamelijke kreeg niet echt een plaats  

 Sociale en economische condities  

o Tot voor de industriële revolutie leefden we in een landbouwmaatschappij  tot op die 
moment was het lichamelijke belangrijk, omdat het nodig was voor de landbouw: je was 

constant lichamelijk bezig (fysiek in orde zijn  lichaam nodig om te werken)  
o Industrialisering: veel meer technologie, waardoor we fysiek niet meer heel veel moeten 

doen  we moeten vooral veel nadenken (geest)  

 Doorheen de geschiedenis: geest superieur  

 Filosofische stromingen  gezondheidsfilosofie 
o Marxisme 

 Gebaseerd op andere filosofen  
 Je hebt het stoffelijke en het niet-stoffelijke die we moeten samenbrengen, 

waardoor de ene pool meer evenwicht gaat brengen in de andere pool  
 De ideeënwereld/het materialisme  

 Ideeën zijn verbonden aan/ontstaan door het materialisme  
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o Gilbert Ryle: ‘the ghost in the machine’ 
 Taalfilosoof  
 Alsof onze gedachten in het intellect gevormd wordt en dit naar buiten komt door 

onze mond (het lichaam)  maar wat we denken is niet lichamelijk gevormd 

 Maar taal is iets organisch: taal vorm je door te leven  het is veel meer dan het 
uitdrukken via het lichaam  

o Merleau-Ponty’s gezondheidsfilosofie: ‘belichaamde’ gevoelens en ervaringen 
(fenomenologie) (jaren ’70) 

 “Je hebt geen lichaam, je bent een lichaam”  je leeft door, met, in en via je 
lichaam: alles wat we doen (denken, zeggen, voelen) is embodied  

 Emoties en gedachten zijn verbonden met het lichaam 
 Ervaringen zijn zeer subjectief vs. de wetenschappelijke wereld  

 Lichaam: subject EN object van ervaring  

 Je kan het niet loskoppelen: je bent altijd beide  

 Het lichaam telt dus altijd mee en is niet los te koppelen  
o Je bent je lichaam, je hebt het niet!  

 Ervaring = emoties, fysieke ervaring, cognitieve ervaring, …  

 Lichamelijke taal  
o “Ik heb iets op mijn lever”, “er ligt een steen op mijn maag”, … 

 Spreekwoorden die verwijzen naar het lichaam om emoties te beschrijven  
o Het lichamelijke is onlosmakelijk verbonden met onze emoties en gedachten  
o Het is zeer zinvol om gedachten en emoties te benaderen  

HET LICHAMELIJKE IN DE ZORG  

1930: opkomst psychosomatische geneeskunde  

Jaren ‘70 

 Concepten ‘gezondheid’ en ‘ziekte’  

 Antipsychiatrie beweging + technologische doorbraken  
o In de psychiatrie werd vooral met pillen gewerkt, maar op zoek naar andere manieren  
o Technologie: heel veel doorbraken op vlak van neurologie en celkennis  
o Deze dingen hebben ervoor gezorgd dat er anders gekeken werd naar het lichaam: 

in functie van gezondheid  

 ‘somatic medicine’  

Jaren ’80  

 Ontkoppelen gezondheid – biologische conditie (e.g. Svenaeus 2013)  
o Gezondheid gaat over de lichamelijke én de mentale gezondheid  

 Engel (1977): nood aan ‘bio-psychosociaal’ model  

 ‘holistische’ theorieën  mind-body (< Oosten)  

o Mind-body bekeken als niet wetenschappelijk  risico dat je niet serieus genomen wordt 

 Ontvoogding van ‘lichamelijkheid’  
o Bv. hippies  

o Alles kan en mag  het preutse is eruit, we gooien het overboord  
o We moeten ons lichaam in de kijker zetten, experimenteren met het lichaam (bv. drugs)  
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Jaren ’90 (België) 

 Dutroux, schandalen, …  
o Heeft een invloed gehad op de kijk op het lichamelijke  

o Is enorm blijven leven in het dagelijkse leven  het lichaam blijft iets moeilijk: hoe 
beschermen we het, maar hoe incorporeren we het ook in onze gezondheid? 

 Maatschappelijke ‘preutsheid’, angst rond alles wat met het lichamelijke te maken heeft  
o Persoonlijk en maatschappelijk: “Hoe ver mag je gaan?”  

21ste eeuw 

 Stilaan heropleving mind-body  

 Wetenschap: moeilijk (relatie object-subject)  
o Meer wetenschappelijk onderzoek rond mind-body  

 Bv. onderzoek naar yoga, mindfulness, phsychical education, …  
o Moeilijk, want uiteindelijk onderzoek je iets dat zeer persoonlijk en subjectief is, en het is 

moeilijk om meetbaar te maken wat de relatie tussen de geest en het lichaam is 

 

2. IN RELATIE MET ZORG?  

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGISCH 

 Functionaliteit van het lichaam: beschreven in functie van de mate waarin het lichaam iets 
bijdraagt aan onze groei tot volledige mens  

o Baby: hechting, ‘huidhonger’ 
o Kind: ontdekken 

 Het lichaam dient om de wereld te ontdekken: niet alles draait rond het kind en 
het lichaam ontdekken (bv. ontwikkelen van motoriek)  

o Puberteit: geslachtsrijpheid 

 Het lichaam heeft de rol van het ontwikkelen van geslachtsrijping  hormonaal  
 Enorm veel invloed op hoe een persoon in de wereld staat  
 Als de puberteit goed loopt, krijgt je acceptatie voor het veranderende lichaam  

o Adolescent: identiteit 

 Het lichamelijke heeft zich gezet en dan begint de identiteitskwestie  plaats 
binnen het sociale: het lichamelijke wordt minder fysisch, maar hoe zie ik eruit? 

 Heel veel zorgen en schaamte over het lichaam  

 Bioritme is anders   
o Volwassene 

 Het lichaam takelt af met het ouder worden  

 Individuele beleving  het ‘sociale’ lichaam 
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HULPVERLENING 

 Problematische relatie lichaam ↔ (soms) klinische zorg 
o Lichaam: veel mensen zitten letterlijk niet goed in hun vel (psychologisch) 
o Klinische zorg: we zitten in een zeer afstandelijke zorg  

 Bv. dokters of therapeuten zullen fysiek ‘afstandelijk’ zijn  
 In een geestelijke functie is dit ‘not done’, o.a. omdat er een preutsheid of angst is 

rond het lichamelijke  
 Onze zorg is zeer afstandelijk en verre van lichamelijk  

 Aanraking: helend of dubieus? (Cf. Green 2016) 
o Vanaf het lichaam geslachtsrijp is: is het helend of dubieus? 

 Vanaf wanneer is het problematisch?  

 Beweging/lichaam: 
o 20ste eeuw: geestelijke gezondheid  arbeid als therapie (op het land) 

 Was nog steeds kleinschalig, maar het bestond wel al  
 Nog niet echt een therapie, omdat de psychiatrie nog niet op punt stond  

o ’40: bewegingstherapie: opvoeden door bewegen 
 Een vorm van therapie waarbij je preventief en curatief waar je door bewegen 

lichaams- en zelfbewustzijn ontwikkelt  

 Vooral over de sociale vaardigheden in de maatschappij  samen bewegen!  
 Sterk leeraspect en opvoeden  

o ’60: relatie cliënt-omgeving  ervaringsgerichte benadering Cf. ‘Experiential 
psychotherapy’ (Gendlin); ervaringsleren…. 

 Zeer belangrijke beweging 
 Niet enkel het individu beschouwen, maar ook de omgeving van de persoon  
 Gendlin: Focussing  

 Therapie ontwikkelt waarbij hij op zoek gaat naar hoe we lichaam en 
geest kunnen samenbrengen in de therapie  

 Als je over iets nadenkt, heb je daar toch ook een gedacht bij (bv. als je 
denkt aan een enge slang, heb je daar ook een angstig gevoel bij; bv. als 
je heel blij bent, gaan je gedachten positief zijn)  

 Aspect van taal (persoonlijk): als iemand zaken vertelt, moet je gaan 

checken wat de cliënt denkt bij wat hij/zij zegt  afstemmen: “voelt het 
goed/klopt het wat ik zeg?”  

 Felt sence = een gevoelde ervaring: nadruk op het lichamelijk  

 Felt meaning = een doorvoelde betekenis (lichamelijk doorvoeld)  

 Het lichaam is alles wat je ooit hebt meegemaakt of ervaren  het 
lichaam is in bepaalde opzichten beter geplaatst om te zeggen wat je 
voelt, dan puur je gedachten  

o ’80: effectiviteit (evidence); formaliseren behandelingen 
 Economische crisis: therapieën moesten kort en efficiënt zijn (moest snel gaan) 

 zo weinig mogelijk geld aan besteden  
 Protocollen = wat je moet afwerken binnen een therapie  

 Heeft zijn nu al bewezen, maar het heeft ervoor gezorgd dat het heel 
sterk naar voren kwam dat het snel moest gaan  
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o Begin 21ste eeuw: 
 Nadruk op taal, cognitieve blijft 

 Zowel in onze opvoeding als in alles wat met zorg te maken heeft (bv. elk 
psychiatrisch centrum biedt ondertussen de optie om aan een therapie 
deel te nemen), maar de focus ligt nog steeds op het praten  

o Weinig voelen, veel nadenken  
 Wetenschappelijk fundament? 

 Er zijn openingen (bv. tijdschiften)  er wordt meer aandacht aan 
besteed, maar het blijft heel moeilijk om hier een plaats in te vinden  

 Het zou mooi zijn moest kwalitatief en kwantitatief samenwerken  

PSYCHOFYSIEK  

Woordenboek? Ndl. Vandale: ‘psychofysisch’: de psychofysica betreffend = gebied van onderzoek dat ligt 
tussen psychologie, het terrein van de fysische prikkels en de psychische processen 

 Exacte wetenschap  
o Een wetenschap die met metingen, significantie, … werkt  

Literatuur? R&W, psychomotorische therapie, danstherapie, yoga, mindfulness …. 

 Als je psychofysiek intypt, ga je enkel Rots en Water tegenkomen  

 

3. LICHAAMSGERICHTE METHODIEKEN  

OMSCHRIJVING 

Praktijken die vertrekken vanuit het lichaam en lichamelijke gewaarwordingen.  
Daaraan wordt reflectie over deze lichamelijke gewaarwordingen gekoppeld,  
waardoor er inzicht in en bewustwording over de eigen gedachten, gevoelens en (re)acties groeit. 
(Matthyssen, Naert & Haudenhuyse, 2018) 

 Leefwereld en interesses van de jongeren 
 Sport, beweging, spel 

o Spel: het is luchtig, het is plezierig  
 Verrijkt met sociaal-pedagogische componenten 

o Er moet wel over nagedacht zijn: wat heeft de groep nodig en hoe ga ik het aanpakken? 

 Ook: “lichaamsgericht” 

o Het is niet helemaal juist  je vertrekt vanuit het lichaam om dan naar buiten te gaan  

SETTINGS?  

Therapeutisch, curatief, preventief 
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DOELGROEPEN?  

Zeer breed: kan gaan van jongdelinquenten tot gewoon leerlingen in een klas  

 Je kans ze toepassen op alle doelgroepen waarmee je werkt  

 Zeer breed medium  

WETENSCHAPPELIJK? 

 Verscheidenheid aan praktijken 
o Je kan niet zeggen “dat” is een psychotherapeutische praktijk (bv. sport kan dit zijn, maar 

is het niet altijd)  

 Vage terminologie 

 Vaag (praktijk)veld 
 Effectenstudies ↔ psychofysiek leerproces 

o Als er al onderzoek is, zijn het meestal effectstudies (wat is het effect van de therapie?), 
maar daarmee weten we nog niet waarom het werkt 

 Als we weten waarom, kunnen we dit beter gaan inzetten  
o Weinig kwalitatief onderzoek  

 Weinige onderzoek = veelbelovend (vnl. kwetsbare doelgroepen) 
o Veel onderzoeken staan nog in de kinderschoenen  

CONCREET (VLAANDEREN) 

Bestaan er bepaalde initiatieven in Vlaanderen?  

 Rots en Water (het prototype van de therapie); mindfulness; yoga; educatieve sportprojecten (bijv. 
boks, Chinese en Japanse gevechtssport, …); cirkus/Sherborne; relaxatietechnieken; outdoor 
activities (experiential learning); emotioneel lichaamswerk, energetisch lichaamswerk; eutonie, 
massage ... 

 Dans- en creatieve therapie; psychomotorische therapie (PMT); fasciatherapie; 
Alexandertherapie; Feldenkrais; … 

 Alternatieve, laagdrempelige setting: doel = gezondheidsopvoeding 

 Je hebt geen voorkennis nodig, het trekt je snel over de drempel  het is speels en luchtig  

 Het is een andere vorm van zorg of therapie 

 Gezondheidsopvoeding: je gaat niet op voorhand zeggen dat je personen wilt veranderen, maar 
we willen mensen handvaten aanreiken, waar iemand iets mee is en zelf mee aan de slag kan  

 Populair maar onbekend 

 

4. PSYCHOFYSIEK WERKEN  

 Geen effectenstudie 

 Wel: kwalitatieve analyse 
o Literatuur; 
o 38 interviews met trainers, jeugdwerkers en therapeuten rond ervaringen, know-how en 

good practices; 
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o Deelname aan opleidingen, studiedagen, vormingssessies, intervisies; 
o Gesprekken met jongeren 

DOEL? 

 Inzicht in complexe leerdynamiek 
o Waarom? Hoe ga je handvaten aanreiken? Wat maakt dat er een proces van 

transformatie in gang gezet wordt?  
o Hierin zit de orthopedagogiek  

 Proces naar 'innerlijke transformatie’ 

“Psychofysiek dekt gewoon de lading. En ik denk dat het daarom is dat het werkt. Want anders zit je weer 
te babbelen…  We zien dat al tijdens de kennismakingsgesprekken. Die gasten zitten daar te geeuwen en 
te geeuwen. Die kunnen dat eigenlijk gewoon niet aan, al dat babbelen, een half uur babbelen.” 

 De trainers moeten aan de slag gaan, want de jongeren zakken weg tijdens het mondelinge  
mondelinge therapieën slaan minder aan  

 Tijdens de activiteit worden ze ‘wakker’ en worden ze actief  

 Randvoorwaarden en bevorderende factoren 

 Trainer 

 Leerdynamiek: werkbare elementen 
 Noden en beperkingen 

WERKBARE ELEMENTEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDVOORWAARDEN  

1. RELATIE MET HET LICHAAM: AFKEER, TRAUMA, … 

Relatie met het lichaam moet werkbaar zijn: als je niet bereid ben om met je lichaam te werken (laat staan 

met elkaar te werken op lichamelijk vlak), houdt de therapie op  op zoek moeten gaan naar oplossing  

 Aanraken, relationeel bewegen…? 

 Creativiteit/voelsprieten trainer 
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“Ik werk veel met traumapatiënten, en kankerpatiënten, waarbij het lichaam sowieso iets heel bedreigends 
is. Daar ga ik wel eerst afchecken, de bereidheid en het aankunnen van met het lichaam te werken. Ook 
bij jongeren, vluchtelingen die mishandeld zijn... bij hen heeft dat lichaam echt iets meegemaakt.” 

“Dan ga ik ze altijd eerst tools geven buiten het lichaam die veilig zijn. Of bij voorbeeld met vingers en 
voeten, met handen, neutrale lichaamsdelen, en contact met de grond beginnen. Dus nog niet naar 
binnen gaan, totdat ze er iets mee kunnen.” 

2. REFLECTIEPOTENTIEEL  

Het moet mogelijk zijn om te praten: bv. met mensen met een zware mentale beperking is het moeilijk om 
een mondelinge therapie toe te passen  

 Nodig voor inzicht, transfer  bewustwording  
o Je praat over ervaringen waar de persoon zaken leert over zichzelf en in hoeverre je dit 

kan overbrengen naar het dagelijks leven  maar als niet abstract kan nadenken is dit 
zeer moeilijk  

 Voorbeeld: spelletje met iemand met ASS: knuffeltikkertje  

3. VRIJWILLIGE DEELNAME  

 Bevorderende factor  
 Intrinsieke motivatie, openheid  uitval beperken, actieve deelname bevorderen  

“Ik vind vrijwillig engagement een vereiste, en ben er heel open in. Ik zeg het ook altijd tegen de jongeren: 
‘Als je hier niet wil zijn, moet je van mij hier niet zijn’. En daar ben ik strikt in, dat zeg ik ook naar scholen 
toe. Als jongeren niet zelf willen heeft het geen zin. Er moet een kleine opening zijn, ze moeten ervoor 
open staan, anders kan je bezig blijven.” 

WERKBARE ELEMENTEN  

LICHAAM  

Lichamelijke actie-component: fysieke gewaarwordingen  ‘embodied learning’  

 Beweging, lichamelijke gewaarwording 
 + sport en spel 

 Lichaamsbewustzijn 

 Zelfbewustzijn 
 Zelfkennis (sterktes, zwaktes, grenzen…) 

 Bewustzijn van anderen 

“Een beweging liegt niet. Als mensen gaan bewegen, die ervaren dan sowieso dingen, en het is een heel 
directe ervaring. Dus je kan ook niet rationeel zeggen, “Ik heb dat niet gevoeld”, of “Ik heb dat niet echt 
ervaren”. Terwijl, als je verbaal bezig bent kan je er altijd een verhaal rondvertellen, je kan jezelf iets 
wijsmaken, mentaal, en in de beweging gaat dat niet. Dus je wordt echt geconfronteerd met een aantal 
dingen. En daar kan je daar over gaan nadenken.” 

 Het expressieve lichaam 
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Stress 

“Alles begint met stress, uw lichaam spant op, en als je dan gaat reageren op een moeilijke situatie, ga je 
sowieso fout reageren.  Dan ontplof je. “ 

Voorbeeld: ballon 

“Dat is echt ervaren waar de stress zit, en dat weet je dan van jezelf. Bij mij zit het bij voorbeeld in mijn 
schouders, mijn ademhaling zit van boven, hartslag, kriebels in mijn buik, voilà.  En dan gaan we daar 
mee aan de slag, om die stress aan te pakken, door goed te ademen en goed te ontspannen. Want 
zelfcontrole komt uit die ontspanning.” 

 

Voorbeeld: psychische en fysische grenzen 

 zelfkennis  zelfzorg 

“In het circus is het heel belangrijk voor de jongeren dat ze leren doorbijten. Dat ze niet afknappen op hun 
eigen gedacht dat ze het niet kunnen, ook al gaat het over iets fysieks. De grens tussen iets fysiek niet 
kunnen, en de gedachte dat je het niet kan is heel klein, en dat moeten ze overwinnen, door door te 
zetten. Het moet grensverleggend werken zijn, ze moeten leren waar hun grens echt ligt, en niet waar die 
in hun gedachten zit. Alleen door door te zetten, blijven ze leren, blijven ze groeien.” 

GROEP/TRAINER/PEERS 

Relationele, emotionele, interactieve component  

 In veilige leeromgeving 
o Setting is een omgeving die veilig is om volop te experimenteren met anderen  

o Iedereen is daar voor hetzelfde (ervaren, dingen samendoen)  iedereen is gelijkwaardig 

 Experimenteren met ‘relationeel bewegen’: 
o Reacties op buitenwereld (peers!) 

o Eigen aandeel  verantwoordelijkheid 
o Hoe het anders kan 

 Baas over gedrag en emoties! 

 Sociale vaardigheden 

Eigen aandeel  

“Wat jongeren bij ons leren? Dat ze meer inzicht krijgen in henzelf maar ook in anderen, of in hoe de 
wereld in elkaar zit. Dat ze leren stilstaan bij hun eigen gedrag en gedachten. Ze vragen zich af waarom 
ze bepaalde dingen doen op een bepaalde manier. Waarom reageer ik op die manier en wat zijn de 
effecten daarvan? 

Meestal plegen ze gedrag en weten ze eigenlijk niet waarom de andere kwaad is.” 
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Verantwoordelijkheid  zinvol voelen + emancipatie  

“Wat we ook sterk aanleren en dat vind ik iets heel krachtigs is van: Wat anderen doen heb je nooit 
onder controle. Laat dat een stuk los. Lachen anderen met u? Pesten ze u? Je kan dat niet voor andere 
mensen onder controle krijgen. Je gaat dat niet kunnen veranderen. Je kan alleen maar kijken wat je daar 
zelf mee kunt gaan doen. Daar heb je wel altijd een keuze in.” 

“Het gaat voor mij echt om de inzet die de jongeren tonen. Ze leven, ze groeien op in een situatie die ze 
niet onder controle hebben, in een maatschappij waar ze niet altijd het gevoel hebben dat ze welkom zijn, 
die hen discrimineert en waar er veel racisme is. Maar voor dat deel waar je zelf verantwoordelijk voor kan 
zijn, doe dat dan ook! En verberg je niet achter de façade van de clichés. De dingen die je zelf in handen 
hebt, probeer die goed te doen.” 

 Peers: herkenning, spiegelen (bewust of onbewust) 
“Als ik een stresssituatie aanbreng en vraag hoe ze gaan reageren, en iemand zegt van ‘Ik ga er 
op springen’, en een andere zegt van, ‘Doe jij maar. Ik heb in een instelling gezeten en dat wil ik 
niet meer.’ Dan voel je de groep werken, dat is de sterkte van de groep.” 

 Verbondenheid, solidariteit met elkaar, trainer, omgeving…  versterkend 
o Een plaats hebben en je zinvol voelen 

REFLECTIE  

Cognitieve component: verbale of non-verbale ‘taal’ om emoties en gedrag te benoemen 

 Wanneer? 

 Hoe? actief reflecteren (‘active reviewing’) 
 Inzicht, ‘belichaamd weten’  transfer 

 Taal: laagdrempelig, beeldspraak/metaforen, verhalen, humor …. 

 Reflectie als ervaring op zich (Varela, Thompson & Rosch, 2016) 

“Tijdens zo’n sessie praat je wel, maar je praat over iets dat je doet, of toch over iets dat je net gedaan 
hebt, wat je toen ervaren hebt, heel concreet. Dat maakt het verschil! Vragen over vage emoties als “Hoe 
voel je je vandaag?” of “En hoe was je week?” zijn voor jongeren te lastig, en roepen zelfs weerstand op. 

Taal 

 Geen wetenschappelijke taal waar de jongere voelt dat er een protocol bij te pas komt  

 Vlot, laagdrempelig, herkenbaar 

 Beeldspraak/metaforen, verhalen…. 
 (of non-verbaal: tekening, kleur, post-  its) 

“Wat ik ook veel gebruik om het lichaamsbewustzijn in combinatie met emoties te activeren, is 
spreekwoorden die ermee te maken hebben. Het ligt zwaar op je maag, er ligt iets op je lever, het lichaam 
voelt ‘zwaar’, er zit een krop in mijn keel. Dat voel je ook gewoon zo.” 
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TRAINER 

 Facilitator 
 Kenmerken ‘goede’ trainer? 

o Technische bagage 
o Begeleidershouding: vrij van oordeel, respect, vertrouwen, open en ongedwongen, 

humor, starten vanuit sterktes, geen druk, veel ruimte, ritme van de groep/individuen 
(jongeren), enthousiasme en begeesterend, voorbeeldfunctie, authenticiteit 

“Je moet zeker luisteren en positief bekrachtigen, maar tegelijkertijd moet je het ook wel zeggen, waar het 
op staat, en dat kan volgens mij alleen maar als het oordeel weg is uit wat je zegt. Dan voelen ze zich wel 
aanvaard, en tegelijkertijd leg je de verantwoordelijkheid weer bij hen, omdat er geen ruimte is voor 
zelfmedelijden, zelfbeklag, stigmatisering door anderen.” 

“Wat hier is, is dat iedereen op zijn eigen tempo kan trainen, en leren boksen. Ze zeggen ook vaak 
bijvoorbeeld, “Bedankt, ik voel me echt goed hier”. En ik vraag er ook wel naar, of ze zich OK voelen. Hier 
moet niemand zich bewijzen.” 

 

Authenticiteit, voorbeeldfunctie, enthousiasme, structuur-vrijheid, … 

“Het is fijn als je affiniteit hebt met de jongeren, maar dat betekent niet dat je Justin Bieber goed moet 
vinden. Dat klopt gewoon niet. Blijf bij jezelf, breng je passie over, toon enthousiasme en zin om met de 
jongeren te werken, behandel hen met respect en gelijkwaardigheid. Als je je passie kan overbrengen, 
betekent dat voor hen heel veel, want uiteindelijk zijn jongeren allemaal op zoek naar nieuwe authentieke 
ideeën, ideeën die hen kunnen inspireren, die hun wereld verbreden. Maar dat in een veilige omgeving. 

Dus ze hebben structuur nodig, maar toch willen ze verbreden en veel input krijgen, daarin ook de vrijheid 
voelen om zelf te kiezen. Dit soort context moet je hen bieden. Je moet ze dus een perspectief bieden, en 
dan hebben jongeren zelf wel de reflex om ervoor te gaan of niet. Aan een kathedraalbouwer moet je niet 
laten zien welke stenen hij moet kappen en hoe, maar hoe de kathedraal er uit moet zien, hoe het moet 
worden, waar hij naartoe moet werken." 

 

Kwaliteiten  

 Iets waar je ook echt op kan oefenen als trainer  

 Observeren en luisteren, creativiteit, flexibiliteit, zelfreflectie en -observatie  groeiproces 

“Het is toch echt wel maatwerk, het is echt voelen, want wat vandaag werkt, daar ben je niet zeker van of 
het morgen ook werkt. En toch, altijd na elke therapieblok of zus of zo sessie, altijd heb je weer het gevoel 
van ik heb zus of zo kans laten liggen. Dat neem je dan mee naar de volgende sessie.” 
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5. DISCUSSIE  

 Model niet normatief 
 Noden en beperkingen: 

o Van psychofysiek werken 
o Van het veld: context; vooroordelen; onbekendheid; financiële omkadering 
o Kwaliteit trainers 

 Bijkomend onderzoek: stem jongeren/kinderen; aftoetsen model; context… 
 Kritisch toepassen! (e.g. Breuning, 2005)  

“Als organisatie moet je ook een visie op de maatschappij hebben vind ik. Als club maak je deel uit van 
heel de samenleving. Er wordt veel te vaak gedacht dat sport buiten de samenleving staat, daar houden 
we ons niet mee bezig. Maar eigenlijk is dat niet zo. 

En zeker dat sociale aspect van die gasten waar wij mee werken dan toch, dat is zo overwegend, 
daardoor kan je bijna niet anders dan je ook sociaal te engageren.” 

“Jongeren hebben veel meer in hun mars dan de omgeving soms denkt, maar worden doorgaans veel te 
negatief in de media gebracht. We zouden ze meer tijd en ruimte willen geven, maar dat hebben we niet, 
en daar worden zij dan op afgerekend. Ik heb toch zelf ook lang moeten groeien in mijn werk hier, mijn 
kwaliteiten en talenten? 

We kunnen zo veel bereiken met onze gasten, en dat doen we ook. Maar we missen ook veel, of de 
jongeren bereiken veel niet door de ruimte en tijd die ze vanuit de context niet krijgen. 
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LES 6 – GEHECHTHEID ONDER DRUK?!  
LES VANDAAG?  

 Gehechtheid onder druk  
o Linken leggen met de praktijk en verder bouwen op wat we al gezien hebben  

 Mentaliseren – samen met begeleiders en cliënten  
o De basishouding die we hanteren is mentaliseren  

 Bekijken aan de hand van een voorbeeld  
 En kijken naar hoe we dat samen met begeleiders en cliënten gaan doen  

 Wederzijdse emotionele beschikbaarheid: veilige basis/haven  
 
 

GEHECHTHEID ONDER DRUK  

 Ontwikkeling van gehechtheid  

 Veilig/onveilig gehecht?  
o Continuüm van veilig naar onveilig gehecht  

 Intermezzo: ouderbegeleiding 
 Beeldvorming: verschillende stijlen  

o Belichten omdat je die toch best kijkt want de stijl vraagt dat je je op een andere manier 
afstemt 

ONTWIKKELING VAN GEHECHTHEID  

GEHECHTHEID?  

 Affectieve en relatief stabiele band tussen het jonge kind en één of meerdere zorgfiguren 
o Vb. Ann: veilig gehecht met haar mama, onveilig met papa. Hechting met mama is een 

buffer die ook reflecteert ten aanzien van de begeleiders nl. anders ten opzichte van de 
mama in vergelijking met de papa  

 Aangeboren gerichtheid op een nabije relatie met oog op bescherming en overleven: veiligheid 
/basale behoeften/stressregulatie (arousal) – getroost worden 

o Ze gaan de aangeboren gerichtheid onmiddellijk signaliseren door te lachen of door te 
wenen waardoor ouders onmiddellijk worden uitgenodigd om erop te reageren  

 Blauwdruk (intern werkmodel) voor latere vertrouwensrelaties en zelfzorg: verwachtingen? 
o Impliciet geheugen: in dat geheugen worden beelden opgeslagen bv. mama ruikt zo en 

troost mij en dit impliciet geheugen kleurt je verwachtingen en bepaalt je relationeel 
patroon  
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Veilige basis wordt gecreëerd door een baby die weent en een reactie van de ouder daarop of 
bijvoorbeeld het delen van plezier kan ook een veilige basis creëeren. Wanneer het kind de veilige basis 
opgebouwd heeft dan pas zal het durven om de wereld te exploreren en dan is het belangrijk dat de 
ouders hiermee gaan helpen en plezier gaan delen.  

Als een kind een verstandelijke beperking heeft bv. Jasper die in het begin heel wat operaties moest 
ondergaan waardoor de relatie niet zo heel veilig was. Ook het leren lopen was heel pijnlijk. Er was het 
beeld van een onveilige gehechtheid ookal hadden die ouders heel goede bedoelingen.  

Als er een veilige basis gecreëerd wordt dan kan er ook gesproken worden van een veilige haven. Wat 
belangrijk is is dat je verwijdert, maar als je in de problemen komt dan ga je terug bijtanken. Bv. een 
kleuter die valt en zich pijn doet gaat wenen en keert daarna terug naar de ouders.  

STILL FACE EXPERIMENT (TRONINCK): VEILIGE BASIS EN HAVEN 

Tolerantievenster Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat gebeurt er in de groene zone?  
o Je ziet een vloeiende wederkerigheid en dat vloeiende is heel belangrijk  
o Van bij het begin zie je een enthousiaste peuter en je ziet dat de mama daar positief op 

gaat reageren en dat er wederzijds plezier is. Mama heeft een blauwdruk van de baby, 
maar het kind heeft ook een blauwdruk van de mama. Je ziet in die groene zone dus heel 
wat mooie momenten  

 Daarna krijgt de mama de opdracht om niet meer te reageren: gebeurt ook in de praktijk denk 
maar aan depressieve ouders. Wat zie je dan in de oranje zone gebeuren?  

o De baby beseft niet wat er aan de hand is. Eerst kreeg die veel aandacht en nu oppeens 
niet meer dus de baby is enorm verwonderd en verrast. Hij weet het op den duur niet 
meer, maar hij probeert in het begin te werken met geluidjes die werken. Zaken die 
vroeger werkten, die in het impliciet geheugen zitten.  

o Dan begin je onmacht en een krijs te zien om aandacht. Je krijg in de praktijk vaak een 
koppeling tussen die gevoelens. Hoe langer het niet lukt, hoe meer je merkt naar het 
einde toe dat het kind zich zelf wegdraait omdat het te pijnlijk is om te blijven kijken.  

 Hierbij denk je aan het beeld van de vermijdende gehechtheid. Eerst zie je een 
ambivalente hechtingsstijl en daarna een vermijdende gehechtheid.  

 Je ziet die patronen stijgen en op een bepaald moment zie je het kind ook 
wegzakken  
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 Mama mag daarna terug reageren en dan zie je dat kind onmiddellijk inpikt, hij herstelt zich heel 
snel.  

o Vandaar dat we denken dat het een veilig gehecht kind is nl. als er even geen contact is 
met de ouders kan die het daar enorm moeilijk mee hebben, maar als er terug contact is 
dan herstelt het snel.  

Als je dat ziet in de praktijk dan zie je volwassenen die dit soort patronen ook vertonen.  

Veilige haven: moeder als bron van veiligheid en (affectieve) informatie (visual cliff experiment 
campos)  

Filmpje die toont hoe kinderen sociaal kunnen gaan leren. Er is een groot verband tussen sociaal leren en 
gehechtheid. Tegenwoordig zijn we meer en meer van de overtuiging dat gehechtheid een invloed heeft 
op sociaal leren.  

Visual cliff: is het hier nu veilig of is het hier onveilig?  

Als het kind onzeker is en vertrouwd op het signaal van de ouders. Bv. als het kind naar de 
onthaalmoeder moet gaan dan gaat het kind dat ook voelen als de ouder hier zenuwachtig voor is en zal 
die zich ook anders gedragen.  

Het kind zal leren wat veilig en onveilig is op basis van de ouders.  

GEHECHTHEID?  

 Activatie van gehechtheidssysteem op momenten van scheiding en stress (VSP - ASCT) 
o Op het moment dat er een scheiding is of als er stress is wordt het gehechtheidssysteem 

geactiveerd bv. op het moment van een ziekenhuisopname of op het moment dat je aan 
het blokken bent…  

o VSP: vreemde situatie procedure  
 Een ouder die met een kind speelt en daarna weggaat en vervolgens wordt er 

gekeken naar de hereniging  
o ASCT: attachment story complician task  

 Een spelsituatie waar je mee werkt als kinder therapeut  
 Je bent een situatie voor en je kijkt naar hoe het kind erop reageert. Bv. een 

varkentje dat samen staat met de mama en papa en dat gaat wandelen en 
verdwaald en dan wordt bedreigd door een krokodil dan kijk je hoe het kind 
hiermee verder gaat spelen. Je ziet dan de reacties rond gehechtheid.  

 Een gehechtheidsrelatie komt tot uiting door vreemdenangst en verhoogd appel 
o Deze zaken tonen aan dat kinderen een onderscheid gaan maken tussen die zijn ons 

bekend en die zijn ons onbekend  
 Gebruik van transitionele objecten 

o Een knuffelbeer, foto’s, een gsm…  
o Dat drukt je verbondheid uit met mensen die je hebt en dat kan je zelf vastnemen en 

manipuleren  

 Een gehechtheidsrelatie vormt de socio-affectieve bedding voor de ontwikkeling van relaties, 
zelfbeeld en ik-mogelijkheden 
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BASISVERTROUWEN VS WANTROUWEN 

 

Het kind toont eerst een angstig ambivalent beeld als het dan wat te lang duurt dan komt het kind in een 
vermijdende gehechtheid. Als het kind lange tijd onveilig gehechtheid waarbij de bron van zorg ook de 
bron van gevaar is (bv. door misbruik) komt er een verschuiving naar een gehechtheidsgestoord.  

Het is een continuüm waardoor als je met deze gasten werkt ga je een poging doen om hen iets te 
verschuiven op dat continuüm. 

VOORWAARDEN? 
 Ouders: emotioneel verbonden en beschikbaar 
 Emotioneel beschikbaar: sensitief, structurerend, niet-intrusief, niet-vijandig 

 Kind: herkennen van ouder als veilige basis/haven: responsief en betrekken 
o De meeste kinderen zijn gericht op oogcontact. Het kind met autisme was niet gericht op 

de ogen, maar op het haar. Op een bepaald moment had de mama haar haar laten 
kleuren en daardoor was dat kind volledig zijn/haar kluts kwijt. Kinderen met een 
beperking hebben dus vaak moeite om hun ouders te blijven te herkennen.  

 Invloed van temperament van kind 
 

VEILIG/ONVEILIG GEHECHT?  

VEILIG GEHECHT?  

 Relationeel: vertrouwensrelatie t.a.v. andere volwassenen (opvoedbaar) en vriendschap t.a.v. 
leeftijdsgenoten 

 Ontwikkelen van een stabiel, ‘goed genoeg’ zelfbeeld 
o Een goed genoeg zelfbeeld: een zelfbeeld waar dat positieve overweegt op het negatieve  

 Ik-mogelijkheden: stressregulatie, omgaan met basisgevoelens (emotieregulatie), gedachten 
(mentalisatie), verdediging, communicatie… 
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ONVEILIG GEHECHT?  

Niet enkel het relationele maar er zijn in totaal drie aspecten waarop die onveilige gehechtheid zich kan 
voordoen…  

 Moeite om relationele ondersteuning te aanvaarden/gebruiken: machtsstrijd, aanklampen, 
afstoten, vermijden… 

 Gekwetst, inconsistent, zelfbeeld: hulpeloos vs. Stoer 

 Ik-mogelijkheden: problemen met stress en emotieregulatie, mentalisatie, impulsiviteit, verdedigen 
(ageren, projecteren, splitsen…) 

OUDERBEGELEIDING ONDER DRUK: INPLANTING IN HULPVERLENINGSPROCES  

 Hulpvraag? Probleembesef? 
o We zien het eigenlijk niet meer zitten, maar we willen ook weten wat er nu met ons kind 

aan de hand is?  

 Belang van ondersteunende relaties: helpend? Hoe ervaren? 
o Altijd navraag doen bij wie de ouders terecht kunnen?  

 Affect- en stressregulatie ondersteunen: ademruimte en zelfzorg 

 Vertrouwensrelatie: klankbord voor de ‘eigenwijsheid’ van ouders – ouders als actieve partners 
die mee (onder)zoeken 

WERKEN MET VIDEO-OBSERVATIE:  

Als je werkt met video observatie kan je daarmee werken vanbuitenaf, maar kan je ook de vraag stellen of 
dat je hetzelfde bij het kind ziet gebeuren. Zo’n video opname is spannend als je daar zelf zit dus als je 
met een camera naar de ouders gaat dan zorgt dat voor tamelijk wat spanning bij de ouders en bij het 
kind.  

 Ondersteunen van ouders om een meta - positie in te nemen (reflectieve positie) 
 Voorbereiding: hetzelfde kind? Samen nadenken over situatie/ aandachtspunten 

 Opname als spannend moment 
 Krachten en kwetsbaarheden: ouder/kind 

 Nabespreking: herkenbaarheid? Belang van positieve momenten/bespreken wat zorgen baart: 
begrijpen en omgaan met… 

VIDEO-ILLUSTRATIE: STIJN (8 JAAR)  
 Licht tot matige verstandelijke beperking 

 Traumatische levensstart (neonatologie) 

 Gedragsproblemen: woede/machtsstrijd, afgewisseld met intens verdriet 
 Plaatsing binnen een M.P.I. (na geboorte zusje) 

o Hierdoor kwam de gehechtheid nog meer onder druk te staan  

 Ouders: uitgeput en ten einde raad 

 Goedbedoelde adviezen helpen niet… 
o “Je moet hem structuur geven nl. als hij kwaad wordt zet je hem daar”: dat was het 

centrale advies dat ze gekregen hadden  

 Wat nu? 
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RESPONSIVITEIT VAN HET KIND:  
 Wijze waarop het kind reageert op het aanbod van de ouderfiguren (afhankelijk van de emotionele 

ontwikkelingsfase en stresspeil) 
 Plezier dat het kind aan de interactie beleeft 
 (Co)reguleren van negatieve emoties 
 Volhouden van de interactie (belang van herstel) 

CONTACTINITIATIEVEN 

 Wijze waarop kind zijn behoefte aan contact met een ouder signaleert: vraag of eis? 
(frequentie/indringendheid)  

 Link met gehechtheidsstijl: angstig-ambivalent/vermijdend/gedesorganiseerd 
(chaotisch/controlerend/zorgend)  

TOLERANTIEVENSTER VOOR STRESS (EMOTIONELE AROUSAL)  

 

Hier kom je opnieuw terecht bij het feit dat je de video kan bekijken vanuit dit model. Kijk hiervoor naar de 
responsiviteit van Stijn en naar de contactopname van het kind. Bij het ene gaat het initiatief uit van het 
kind, bij de ander gaat het initiatief uit van de ouder.  

 

Het filmpje:  

Stressregulatie is zowel bij ouders, gasten en begeleiders het kantelpunt.  

 De groene zone was het meest merkbaar zowel bij zijn mama als bij hemzelf in de situatie van het 
gezelschapspelletje  

o Het blijft spannend want hij heeft plezier, maar juist door het spel kan hij zichzelf 
reguleren.  

o Hij kijkt ook heel vaak naar mama en zij blijft er ook heel rustig bij en dat is een voorbeeld 
van structuur die werkt nl. samenwerken met mama  

o Je ziet dat de spanning heel mooi bij het groen blijft, het is een manier van mooie 
structuur aan te bieden  

 Op een bepaald moment vraagt mama wat er moet gebeuren en ze geeft hem een paar 
voorstellen en hij gaat dan dicht bij mama fluisteren wat hij wil omwille van de camera  

o Een teken van veilige gehechtheid omdat het iets is van hen dat hij wil delen  
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 Dan komen we bij de tweede situatie waarbij je ziet vanuit Stijn dat hij zoveel mogelijk controle 
neemt over alles wat te gebeuren is. In plaats van iets te zeggen, is hij aan het roepen. Voorbeeld 
van een kind dat de regie probeert over te nemen.  

o Wanneer lukt dat wel en wanneer lukt dat niet?  
 Als ze het niet met elkaar eens zijn dan begint hij het op te stroppen  

o Hij stelt vrij veel vragen ook over zaken dat hij wel weet, heel wat mensen met een 
beperking stellen heel veel vragen en denken zelf niet meer na. Je ziet op een bepaald 
moment antwoorden die hem rustiger maken, maar voor de rest is het botsen tegen 
elkaar. De mensen zijn hier het fantasiespel zoveel mogelijk aan het structuren want zorgt 
dat de ruimte voor Stijn wordt ingeperkt wat uitloopt in een conflict.  

 De spanning bij de ouders stijgt zelf, ze zijn aan het structuren, maar is het een 
gepaste structuur? De structuur wordt intrusief gegeven. Stijn kan bijgevolg niet 
meer zijn eigen gedachten ontwikkelen, maar gaat eerder in een machtsstrijd.  

 

BEELDVORMING: VERSCHILLENDE STIJLEN  

Gehechtheidsstijlen als overlevingsmechanisme  

 Angstig-ambivalent (gepreoccupeerd)  

 Vermijdend (gereserveerd)  

 Gedesorganiseerd  

ANGSTIG-AMBIVALENTE STIJL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beeld waarbij het kind de ouders veel meer nodig heeft en het kind weinig op zijn eigen krachten 
doet. Bv. Stijn doet continu beroep op zijn ouders ook al kan hij het zelf, maar anderzijds wordt hij dan ook 
wel boos op zijn ouders. Het kind zegt ‘ik heb je heel erg nodig’.  

 Ouders: onzeker – ontmoedigen van exploratie (onveilige basis) 
o Je krijgt vaak ouders die daar zo hard mee bezig zijn dat ze exploratie proberen 

structureren in plaats van aan te moedigen waardoor kinderen een verhoogd appel gaan 
doen vanuit de redenering ‘ik heb jullie nodig’  

 Kind: verhoogd appel op ouders, uitvergroten van gevoelens/ambivalentie 
o Het is een overlevingsstijl van de jongere, je mag die niet zomaar aanpakken  

 Beginfase: vreemdenangst/verlatingangst, nadien mogelijk ontremde contactname 
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 Onveilige wereld: moeite om te exploreren en te leren (op eigen benen te staan) 
o Het heeft ook een vervolg op je vermogen om te leren want om te leren moet je je rustig 

voelen en openvoelen voor de volgende situatie  

 Gesplitst patroon: aanklampen vs. afstoten (Sint vs.  Piet) 
o Bv. Ann die was zo dat ze een vrij veilige relatie aanging met vrouwen en veel meer 

moeite had met mannen. Als een vrouwelijke begeleidster vroeg wat ze wilde dan ging ze 
er altijd onmiddellijk op in omdat ze die begeleidster niet wilde kwijt geraken. Het vervolg 
van er telkens op in te gaan bleef zitten en wanneer er dan iemand anders op een 
mannelijke opvoeder op dienst kwam en juist hetzelfde vroeg, bij die ging ze volledig in 
protest en werd ze heel boos. Als iemand in contact ging en die werd boos dan weet je 
dat er spanningen blijven zitten en kom je van de ene in de andere situatie. Je zou 
kunnen zeggen dat de ene begeleider sint was en de andere begeleider zwarte piet.  

o Door dat uit elkaar te houden ga je overleven want er is iemand waar je altijd bij terecht 
kan en die je ten vriend houdt en iemand waar je je frustraties bij kwijt kan  

 Blijvende invloed van behoeftebevrediging: leegzuigend /uitputtend 
o Begeleiders en ouders voelen zich vaak leeg omdat de kinderen maar blijven vragen  

 Wantrouwen tav volwassenen: machtsstrijd – zich extreem aanpassen 
o Machtsstrijd heeft vaak te maken met een gevoel van onmacht  

 Leeftijdsgenoten/brussen: concurrenten/ jaloezie 
o Leeftijdsgenoten zijn vaak concurrenten voor de aandacht 

 Laag, kwetsbaar, gesplitst zelfbeeld: waardeloos vs. stoer 
o “ik kan hier alles aan” en dan crashen wanneer hij moet gaan werken dan is die jongere 

eigenlijk heel kwetsbaar  

 Ik-mogelijkheden: problematische stressregulatie leidt tot externaliserend of internaliserend 
probleemgedrag (invloed temperament) 

o Op bepaalde momenten pakken ze het ook naar binnen en dan zie je iets meer 
depressief ontstaan 

o Het is niet om te labelen, maar om te begrijpen wat erachter zit. Pas door te kijken naar 
wat erachter zit kan gezocht worden naar de veilige basis en kan er ondersteuning 
worden geboden voor die veilige basis  

VERMIJDENDE STIJL (DIRK)  
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Kinderen die leren van ‘ik heb je nodig als veilige basis, maar je bent er niet voor mij, je kan me afwijzen’. 
Ze gaan als overlevingsstijl hanteren ‘ik zal het zelf wel doen’.  

 

 

 

 

 

 

Dirk: de mama van Dirk was zwanger van een Siciliaanse partner en die man liet haar in de steek en 
mishandelde haar ook. Mama wilde abortus plegen, maar de familie hield haar tegen. Toen Dirk geboren 
werd ervaarde de mama het wenen als pesten en afwijzing van Dirk. Je zit met een kwetsuur bij de 
ouders die terecht komt bij het kind (belangrijk dus om ook aandacht te geven aan de ouders). Na Dirk 
werden nog drie andere kinderen geboren, maar hij was de zondebok in het gezin. Hij werd uiteindelijk 
geplaatst in een internaat. Als je aan Dirk vraagt om zijn gezin om te toveren in een dier. Dan ga je kijken 
naar welke dieren gebruiken ze en hoe zit de relatie tussen die dieren, wat vertellen ze erover?  

Dirk toonde iets belangrijks over de beleving van zichzelf, maar ook over zijn relaties.  

 Zichzelf als een schildpad: die heeft zijn eigen schildje altijd bij  
 Broertje na hem: slijmerige slak  

o Waarom? Je kan die gemakkelijk doodrammen  
o Hij voelde zich in de praktijk heel sterk uitgesloten door dat broertje en had het gevoel dat 

dat broertje sterk zijn problemen veroorzaakte  

 Volgende broertje: lieveheersbeestje  
o Die kan je ook gemakkelijk doodrammen  

 Zusje: kanarievogel die heel mooi kon zingen  
o Hij zag zijn zusje heel graag, maar vanaf hij het kindje wilde vastnemen kreeg hij klachten 

van zijn ouders 

 Papa: een lief varken die heel hard kon stampen  
o Dirk werd af en toe geslagen door zijn papa  

 Mama: een lief varkentje met serieuze klauwen  
o Mama haalde niet fysiek, maar in haar opmerkingen heel sterk naar hem uit  

Er werd ook sterk ingezet op het werken met de ouders over hoe dit vermeden kon worden.  

Zowel de symboliek als de relatie tussen de dieren leert je heel wat over zijn vermijdelijke gehechtheid nl.  

 Zichzelf voorstellen als een schildpad duidt er hard op dat hij zichzelf wil afschermen van de 
buitenwereld en zichzelf wil beschermen, ik heb eigenlijk niemand nodig want ik heb mijn schuld 
en mijn huis altijd bij (=basisidee van vermijdende gehechtheid).  

 De positieve vogel: hij is nog in staat om lief te hebben, om iemand graag te zien, wijst op 
veerkracht  
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 De vakjes waarin de verschillende dieren zitten  
o Het gezin van Dirk is een kluwen gezin: hij toont hier vermijden door de kotjes nl. 

iedereen zit in zijn eigen kotje en zo gaat we het overleven. We hebben elkaar niet 
allemaal nodig.  

o De stijlen zijn overlevingsstrategieën (!) Niet omdat die gasten zin hebben om vanalles 
uit te steken, ze proberen te overleven…  

 

Deze kinderen signaleren wat er aan de hand is en het is belangrijk om die signalen te begrijpen anders 
komen die terug.  

 Ouders: té weinig emotioneel beschikbaar wanneer K hen opzoekt (veilige haven): ontmoedigen 
van ‘bijtanken’ 

 Kind als ‘spook’? 
o Betekent dat de mama in het kind, op het moment dat het kind ambetant is, een flashback 

ziet van de voormalige partner.  

 Kind: wendt zich minder tot zijn ouders, richt zich op vreemden/materiële zaken en exploreert 

 Kind: poging om gevoelens te dempen/af te splitsen - maskeren van stress (wel meetbaar: 
cortisol) 

o Kinderen zijn eerder gespannen, maar je ziet het niet. Je staat voor een muur en 
daarachter vindt zich een explosie af.  

 Volwassenen: worden opgezocht in functie van behoeftebevrediging – waarbij het kind zich niet 
laat kennen of afwijzend reageert 

o Het kind laat zich niet kennen. Soms is dat wat gevaarlijk voor leeftijdsgenoten omdat ze 
geen feeling hebben.  

o Dirk zei altijd ‘ik ben niet bang, ik ben niet angstig’. Hoe zag je wel dat hij bang was? 
Tijdens speltherapie was hij bezig met schaapjes die aan het springen waren over het 
hek. Hij had slaapproblemen dus de therapeut zei ‘schapen tellen is een goede manier 
om in slaap te vallen’ en vervolgens zei hij ‘weet je wat er bij mij gebeurt en vervolgens 
smeet hij al zijn schapen weg’ en vervolgens is hij op zoek gegaan naar een ritueel voor 
Dirk.  

 Leeftijdsgenoten: onafhankelijk, eerder  gebruiksmatig 

 ‘Opgeblazen’ zelfbeeld – schijnindividuatie 

 Ik-mogelijkheden: manipuleren in functie van behoeftebevrediging 
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CIRKEL VAN DESORGANISATIE  

 

 

 

 

 

 

De meest pijnlijke vorm nl. waar de ouders soms beschikbaar gaan zijn maar andere keren heel afwijzend 
gaan reageren.  

Desorganisatie (Jana)  

 Extra classificatie: onveilige basis én haven 
 Ouders: onverwerkte rouw/trauma, waardoor ze zowel bron van veiligheid als van trauma zijn 

(tegenstrijdige beschikbaarheid) 
o Mama werd zelf misbruikt waardoor ze het vreselijk vinden dat het bij hun zoon ook 

gebeurt. Belangrijk om dan te bekrachtigen: ‘jij bent misbruikt geweest en toen werd niet 
naar jou geluisterd, nu luister jij wel goed naar je zoon’ 

 Op die manier kan je trachten die cyclus te doorbreken  

 Controlerende houding: zorgzaam of bestraffend 

 Verlies van coherente strategie, verwarring, angst, vreemde reacties, 
vechten/vluchten/bevriezen… 

Het is niet simpel, maar het is werkbaar (!)  

 

MENTALISEREN  

 Doe niet zomaar iets. 

 Sta even stil en kijk aandachtig. 
 Dit kind en deze ouder (en dit team) willen je met hun gedrag 

 IETS vertellen 

EMOTIONEEL BEGRIJPEN  

 Gedrag heeft een betekenis: een uiting van onderliggende gevoelens (stress), gedachten, 
bedoelingen en wensen 

o We gaan op zoek gaan naar wat het gedrag betekent nl. wat zit er onder qua gevoelens, 
gedachten en stress. Ook je buikgevoel speelt hierin mee.  

 Heen en weer bewegen tussen hoofd en hart: emotioneel begrijpen (bvb.: agressie) 

 Naar binnen en naar buiten kijken… 

 Hypothetisch: toetsen door te bevragen of door de reacties af te lezen 
o Het is altijd hypothetisch: je kan niet in het kind zijn hoofd kijken, maar je veronderstelt 

wel een aantal zaken  
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Je ziet gedrag bij een kind of jongere en je vraagt je af wat zit er achter dat gedrag nl. hoe zou het komen 
dat het kind zo reageert. Tegelijkertijd is het ook de bovenkant van wat doet dat met mij bij mentaliseren 
want dat is heel bepalend voor de manier waarop je gaat reageren.  

STIJGEN VAN EMOTIONELE AROUSAL  

Mentaliseren wordt belemmerd door dit nl. hersenen waar er spanning in ontstaat. Volgend schema zegt 
dat als je sterk geëmotioneerd geraakt dan ga je stoppen met mentaliseren en dan begrijp je niet meer en 
ga je vaak gaan controleren. Heel wat mensen in de pedagogische sector die daar problemen mee 
hebben gaan daar sterk mee gaan controleren. Het betekent vaak dat mensen een probleem hebben om 
rustig en open te denken.  

 

Het probleem heeft te maken met stress regulatie.  
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CENTRALE VRAGEN  

De vragen die je stelt bij mentaliseren  

 Hoe kan ik het gedrag en relationeel appel van mijn kind begrijpen? 

 Wat doet dit met mij: eigen gedachten/gevoelens? 
 Wat heeft mijn kind nodig? 

 Wat heb ik als ouder nodig om dit te bieden? 
 

EEN VOORBEELD: TINNE  

 Tinne van 3 jaar oud mocht vandaag met papa en mama mee naar de kermis. Het was erg leuk 
en opwindend, ze zat op de paardemolen, mocht eendjes vissen en nadien ook nog smoutebollen 
eten. Ze heeft een handtasje met schminkspulletjes gewonnen, dat ze parmantig mee naar huis 
draagt. 

 De ouders moeten nog even naar het grootwarenhuis, want vanavond komen er nog vrienden 
eten. 

 In het warenhuis maakt Tinne een scène, ze laat zich huilend op de grond vallen 
 

MOGELIJKE OUDERLIJKE REACTIES I 

Wanneer je die gaat mentaliseren dan maak je je eigenlijk kwaad…  

 Verdomme, Tinne is een verwend kind. Nu hebben we de hele namiddag voor haar over de 
kermis gelopen, en nu kan ze niet eens de moeite doen om zich hier een half uurtje te gedragen. 

o Gedrag wordt concreet genomen 
 Er wordt een oordeel geveld, als je zo gaat redeneren dan wordt je kwaad  

o Er wordt niet stilgestaan bij de beleving achter/betekenis van gedrag 
 

MOGELIJKE OUDERLIJKE REACTIES II  

Wat is een aanzet tot het mentaliseren?  

 Tinne is natuurlijk moe van de hele namiddag rond te lopen, ze heeft zoveel indrukken opgedaan, 
het was allemaal zo spannend. Dat warenhuis is er een beetje te veel aan. 

o De betekenis van en de belevingen achter het gedrag van het kind kunnen overwogen 
worden 

 Je bent sensitief, ze laat zich vallen, maar misschien is er daar een reden voor, 
misschien is ze overprikkelt  
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MOGELIJKE OUDERLIJKE REACTIES III  

 Tinne is natuurlijk moe van de hele namiddag rond te lopen, dat warenhuis is er een beetje te veel 
aan, maar we moeten hier nog even door want straks moet er eten in huis zijn. Misschien helpt 
het als ik haar met haar knuffel in het karretje zet, en uitleg dat ze zo meteen thuis wat kan rusten. 

o De betekenis van en de belevingen achter het gedrag van het kind kunnen overwogen 
worden 

o Er wordt rekening mee gehouden in hoe erop gereageerd wordt 
 Je gaat het niet alleen gaan begrijpen, maar je gaat er rekening mee houden. 

Sensitief aanhouden maar ook reageren.  
 

MOGELIJKE OUDERLIJKE REACTIES IV 

 Tinne is natuurlijk moe van de hele namiddag rond te lopen, dat warenhuis is er een beetje te veel 
aan, maar we moeten hier nog even door want straks moet er eten in huis zijn. Ik word zelf ook 
wel een beetje nerveus, want er moet nog zoveel vanavond. Op momenten als dit moet ik wat 
uitkijken dat ik niet te ongeduldig wordt, want dan zit het er seffens vierkant tegen. 

o De betekenis van en de belevingen achter het gedrag van het kind kunnen overwogen 
worden 

o Er is verder ook reflectie over de eigen innerlijke toestanden 
 Je gaat ook zelf nadenken over jezelf (!)  
 Bij mentaliseren ga je dus stilstaan bij de ander, maar ook stilstaan bij jezelf (!)  

 

TWEEVOUDIGE INVLOED OP HET KIND  

 Mentaliserende zorgfiguur: 
o Kind voelt zich begrepen en gesteund à veilige gehechtheidsstijl 
o Kind ervaart hoe ouders denken en zoeken à leert zelf ook zichzelf en anderen kennen 

als wezens met gedachten/verlangens… à is van invloed op de sociaal-emotionele en  
cognitieve ontwikkeling 

 

MENTALISEREN IN TEAM, MET OOG OP EMOTIONELE BESCHIKBAARHEID  

Vertalen naar een voorbeeld  

ANJA: EEN NIEUW SAMENGESTELDE CLIËNT  

Lot en gevolgen op haar leven: 

 Lichte verstandelijke beperking 

 Epilepsie 

 Verwaarlozing en plaatsing: onveilig gehecht 
 Ambivalentie en emotionele turbulentie  

 Veerkracht 

 Zorg voor eigen kamer 

 Zorg voor eigen gezondheid 

 Zorg dragen voor anderen 
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UITDAGENDE SITUATIE: GEDRAG EN RELATIONEEL APPEL  

 Roepen, tieren, schelden tav. begeleiders en medebewoners 
 Aanklampen/schaduwen en afstoten v. begeleiders 

 Dreigen  Vluchten 
o Anja had dat goed aangeleerd  

 Groot verdriet – onmacht  

TEAMVERGADERING:  

 Ruimte voor stress en emoties 
o Heel veel stress en heel veel emoties bij de begeleiders maar dat toonde ook dat ze met 

haar meeleefden  

 Gelukkig maar: emotionele betrokkenheid 

 Ademen/gronden en achteruit zitten 
o Wanneer mensen onder stress staan moet je eerst meeleven, ademruimte geven en dan 

pas ga je kunnen mentaliseren  

 Empathie: meeleven en erkennen met verschillende posities 

 Ruimte om te mentaliseren 
 

CENTRALE VRAGEN OM TE MENTALISEREN 

 Hoe zou het komen dat Anja zo reageert? 
 Hoe begrijp ik mijn eigen reacties? 
 Wat heb ik nodig om te kunnen mentaliseren? 

 Wat heb ik nodig om emotioneel beschikbaar te zijn? 
 

HOE ZOU HET KOMEN DAT ANJA NU ZO REAGEERT?  

 Epileptische aanvallen: onveilig lichaam – angsten 

 Thuis zitten: leegte omgezet in ‘verstikkende’ zorg 

 Verlatingsangst wordt omgezet in vastklampen, afgewisseld met afwijzen (1ste  socialisatiefase - 
SEO) 

 Stressregulatie (oranje / rood): basaal zoekgedrag 

 Wegvallen mentaliseren: letterlijk nemen/denken zit vast 
o Ze gaat alles letterlijk nemen vanaf je zegt ‘ik heb even geen tijd’ dan is haar reactie ‘je 

hebt nooit tijd voor mij’  

 Woede overheerst 

 Thema ‘verlies’ dat leeft in de groep 
o Het leefde heel sterk in de groep, maar de begeleiders hadden dat op dat moment niet 

door  
 

HOE BEGRIJPEN WE ONZE EIGEN REACTIES?  

 Naar binnen ‘slaan’ van emoties en stress (tegenoverdracht - besmetting) 
o Je wordt bijna besmet door die emoties. Begeleiders willen vaak zorgen voor iemand 

anders maar schermen zichzelf niet genoeg af, het komt naar binnen.  

 Moeite om zich af te grenzen omwille van het schrijnende appel (‘zorgende kinderen’) 

 Eigen verwerking van verlieservaringen 

 Zich verantwoordelijk voelen voor Anja 
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 Zorgen over wat ze teweegbrengt bij de anderen 

 Weinig erkenning: ‘nooit goed genoeg’ 

 … 
 
 

Tolerantievenster voor stress (emotionele arousal)  

 

 Groene zone (‘Thinking Brain’): optimale ruimte voor (innerlijke) dialoog over jezelf en de relatie 
tot anderen (cliënten – samenwerking) 

 Oranje zone (‘Alarmed Brain): stijgen van stress – gevoelens als ‘kompas’: angst & kwaadheid – 
verbinding tussen hoofd en buik onder druk- energie om te reageren - amygdala: gevaarcentrum: 
low road or high road 

o Belangrijk om in deze oranje zone, als je het niet van jezelf bewust bent dan loop je het 
risico om in het rode te komen  

 Het start eigenlijk altijd bij jezelf nl. eerst jezelf rustig krijgen en dan de andere  

 Rode zone (erosie of trigger: ‘Affected Brain’): bewustzijnsvernauwing – verbinding verbroken 
o Overspannen: overleven (vechten – vluchten – actief bevriezen) 

 Iedereen in deze fase heeft eens zin om te vechten of om te vluchten  
o Onderspannen: gevoelens van onmacht – uitputting – passief bevriezen 

 

WAT HEBBEN JULLIE NODIG?  

Belangrijk om ook na te denken over wat de begeleiders nodig hebben:  

 Deze teamvergadering 

 Elkaar steunen zonder front te vormen 

 Een buitenstaander die meeleeft en mee zoekt 
 Stilstaan bij hoe we ons kunnen afgrenzen en beschermen 

 Gevoel van invloed 

 Anja die tot rust en besef komt 

 Positieve perspectieven 
 

EEN ‘SPANNEND’GESPREK: WEDERZIJDS EMOTIONEEL BESCHIKBAAR  

 Welkom op haar kamer: contactinitiatief 

 Ademen / gronden / achteruit zitten 
 Woordenstroom: emotionele trein (Oranja) 

 Sensitief responsief en niet-intrusief 
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EEN SPANNEND GESPREK: MENTALISEREN  

 Samen begrijpen hoe het komt dat het nu zo moeilijk loopt: luidop nadenken over stressoren 
 Verdriet en verlatingsangst breken door: troosten en geruststellen 
 Samen nadenken over wat haar kan helpen: structuur en houvast 

 

EEN ‘SPANNEND’ GESPREK: HOE SAMEN VERDER?  

Samen kijken naar bijvoorbeeld aquarium, zorgen dat ze ontspant en dan verder gaan. De grote valkuil is 
dat als je in het oranje in gaat op wat ze proberen te zeggen dan wordt het vaak erger. Er moet gezocht 
worden naar een manier om de persoon terug rustig te krijgen.  

 Mildheid vanwege de begeleiders: herstel van relatie  
o Ze begrijpen beter vanwaar het komt haar reacties waardoor de begeleiders ook anders 

gaan reageren  

 Belang van positieve perspectieven én grenzen  

 Responsief: opstaan om verder te ‘dansen’ (veerkracht)  
 

MENTALISEREN EN EMOTIONELE BESCHIKBAARHEID  

Mentaliseren bevordert de emotionele beschikbaarheid van begeleiders. 

Deze houding leidt tot een veilige gehechtheid van cliënten, met ruimte om stress en emoties te reguleren 
en om zelf te mentaliseren 

 Mentaliseren kan heel mooi zijn, maar kan alleen maar als de betrokkenen rustig zijn  

WEDERZIJDSE EMOTIONELE BESCHIKBAARHEID?  

Emotioneel beschikbaar vormt de veilige basis en de veilige haven  

 Relationele bedding voor de ontwikkeling van een veilige gehechtheid 

 Ontvankelijk aanwezig zijn voor de emotionele expressie van het kind (positief en negatief) 

 Ondersteunen van (gerichte) aandacht, emotie en stressregulatie en mentalisatie 

 Ondersteunen van ‘goed genoeg’ zelfbeeld: vasthouden positieve ervaringen/ begrijpen en 
begrenzen van negatieve ervaringen 

 

Amerikaans denkmodel gebaseerd op ouder kind relatie dat proberen vertalen werd naar onze praktijk.  
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Sensitieve responsiviteit: je begrijpt dat ze over haar toeren is en je gaat erop reageren. Dit vaak in 
combinatie met structuur nl. een knuffel erbij halen die haar troost kan bieden. Ook in combinatie met 
ruimte laten nl. je laat haar even verdrietig zijn of triestig zijn. Én in combinatie met mildheid. Pas als je 
voelt dat je kwaad bent kan je er iets mee doen en kan je proberen om eerst wat rustig te worden en dan 
kan je terug helderder denken en bedenken hoe je het anders kan aanpakken.  

EMOTIONELE BESCHIKBAARHEID OUDER/BEGELEIDER  

 Sensitief /responsief: aanvoelen en afgestemd reageren 

 Structuur: houvast en ‘helpende’ grenzen 

 Niet-intrusief: ruimte voor unieke van het kind/respect voor grenzen 
 Niet-vijandig: omgaan met (eigen) negatieve emoties waardoor mildheid ontstaat 

 

VIDEO CÉLINE: REGULATE, THEN RELATE, THEN REASON  

Wat gebeurt er als de situatie onder druk komt te staan?  

Het is een situatie die zich vaak voordoet…  

 Wat werkt niet mbt. Emotionele verbinding?  
o Je merkt dat de begeleidster in het begin ook geen raad weet en haar geduld verliest en 

daarom Céline meesleept en haar stoel draait  
o Focussen op het flink aan tafel zitten: structuur bieden en blijfen bieden, het is een 

menselijke reactie en een begrijpende reactie waar je vaak invalt. In plaats van achteruit 
te gaan ga je nog meer vooruit waardoor begeleiders in de oranje zone naar voor gaan in 
plaats van naar achter.  

 De structuur is intrusief nl. je laat geen ruimte voor het kind, belangrijk om altijd 
ruimte laten om te zien wat er gebeurt met het kind  

 Waarom doen de begeleiders dit dan?  
 Vaak te maken met de regels van de voorziening en de structuur van de 

dag  
 Bovendien werkt structuur voor veel kinderen wel dus belangrijk om een 

onderscheid te maken tussen wanneer is het nodig en wanneer niet  
 Wat werkt wel?  

o Afleiden hier samen en liedje zingen, rustig praten, ruimte geven  
 Je laat haar zich verstoppen en dan zet je je er tussen in  
 De begeleidster kent het kind goed genoeg om te weten dat het liedje aanslaat en 

ze zegt niet ‘je moet het meezingen’ maar ze zet zich er tussen in en ze nodigt 
het kind uit  

 Als je iemand uitnodigd ben je iets sneller geneig om erop in te gaan, 
maar ze heeft wel houvast met dat liedje  

o Zelf rustig zijn 
o Nadat Céline zelf tot rust is gekomen haar de vraag stellen ‘wil je nu gaan eten of kom je 

straks?’  
o Op een bepaald moment zegt ze ook ‘heb je onweer in je hoofd’  

 Dat is ook een goede benoeming voor het kind, maar ze spuugt als reactie 
waardoor dit erop wijst dat ze zodanig veel onweer heeft dat ze er nu niet aan toe 
is om het erover te hebben  

 Op het eerste zicht slaat de interventie niet aan 
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 Onweer in je hoofd is dus een vrij mooie uitdrukking voor wat er aan het 
gebeuren was 

o De begeleidster zit wat in de oranje zone: op het moment dat ze zichzelf kan reguleren, 
lukt het haar om het kind te reguleren  

 Hoe zou dat komen (= reflectie over Céline, begeleidster & relatie)?  
 

CIRKEL VAN HERSTEL 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wordt de relatie hersteld waardoor ze verder kunnen. Wat er belangrijk is is het volgend nl. ik denk te 
weten dat het kind door dit gedrag in een observatiecentrum terecht is gekomen. Het is zo mooi dat het 
ingeplakt kan worden en dat het hersteld kan worden. Dan kan je met dit kind gaan kijken wat er verder 
kan gebeuren.  

De begeleidster komt naar het kind en zegt we gaan straks gezellig naar mama en papa en dat was de 
trigger bij dat kind, maar dat heb je niet door. Je wil een goede boodschap geven maar voor dat kind was 
dat geen goede boodschap. Het zit hem in die kleine details en daar kom je alleen maar op door samen te 
werken in team en samen te zoeken in een team. Belangrijk om dus verder te kijken dan het gedrag.  
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LES 7 - TEMPERAMENT EN EMOTIEREGULATIE 
BIJ KINDEREN, JONGEREN EN GEZINNEN  
AFSTUDEERRICHTING KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK EN DISABILITY 
STUDIES  

 

MIJN ACHTERGROND  

 

FOCUS OP OUDER-KIND RELATIE  
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We willen ons vandaag vooral focussen op de kenmerken van het kind en hoe die bijdragen aan de 
ontwikkeling van gedrags- en emotionele stoornissen bij kinderen.  

DOEL VAN DEZE LES  

 Temperament is belangrijk  

 Temperament is belangrijk voor orthopedagogen (?)  

 Emotieregulatie is een cruciaal mechanisme in GES  

 Nadenken over temperament en emotieregulatie helpt bij het AFSTEMMEN op het UNIEK 
individu en het omgaan met DIVERSITEIT  

 

INHOUD  

1. “Becoming who we are” – de impact van het temperament op de ontwikkeling (GES)  
2. Stimuleren van “goodness-of-fit” (metafoor van de weegschaal)  

 = term die al van in de jaren 60 vooruit gesteld is (door Thomas & Chess): geeft het idee 
dat we onze opvoeding moeten aanpassen aan het specifieke temperament van het kind 

a. Kind/jongere “aanpassen” aan omgeving  
i. Emotieregulatie  
ii. Tekortschietende vaardigheden  

b. Omgeving “aanpassen” aan kind 
i. Sensitieve communicatie  
ii. Nieuwe autoriteit  
iii. Ouderlijke emotieregulatie en hechting 

 

LEERSTOF  
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1. DE IMPACT VAN TEMPERAMENT OP DE ONTWIKKELING 

Als we nadenken over het temperament, gaan we nadenken over wie we zijn: het gaat over jezelf leren 
kennen en daar verder op in zetten 

Wat is temperament?  

TEMPERAMENTFACTOREN ZIJN KRACHTIGE* PREDICTOREN VAN…  

 Geestelijke gezondheid  

 Socio-economisch succes  
 Schools functioneren  

 Veerkracht  
 Burn-out  

 Welzijn  

 Lichamelijk functioneren  
 Emotionele en gedragsproblemen  

 Echtscheiding  

 Burn-out 

 …  

*Temperament is even krachtig als intellectueel functioneren en SES-indicatoren, in typische 
ontwikkeling  

Temperament wordt met alle indicatoren van het leven gekoppeld, waardoor het een heel belangrijk 
element is in de ontwikkeling van mensen 

TERRIE MOFFITT & AVSHALOM CASPI – DUNEDIN STUDY  

Moffit: heeft heel veel onderzoek gedaan naar agressie.  

“you have the most beautiful dataset…” 

“the child is father of the man” (Caspi, 2000; 2003)  

 Als de kinderen 2 of 3 jaar waren hebben ze gedragsobservaties gedaan bij alle kinderen  deze 
observaties hebben ze gecodeerd en daaruit hebben ze 5 temperamenttypes gehaald  

 Person-centered benadering van temperament  

 Dunedin study: volledige cohort geboren in 172-73 vanaf 1975-nu 
o Allemaal heel jonge kinderen (0-2 jaar) van een hele stad meegenomen in hun onderzoek  
o Het onderzoek is nog steeds bezig 
o Nu zijn de kinderen 45 jaar, dus het onderzoek wordt afgerond 
o Het is één van de weinige studies die de ontwikkeling van kinderen zo onderzoekt heeft: 

alles wordt geregistreerd  
 Bv. hoe kan je verklaren dat een persoon een moord gepleegd heeft?  

 1975-76: N= 1037 >> 2010-2012: N=961 (95%) >> 2017-2019: N=955 
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 Op 3 jaar: 5 temperamenttypes (obv. 90’ gedragsobservatie):  
o Well-adjusted  

 Kinderen die niet opvielen: goed meewerken, groep waarmee het vlot mee ging 
o Confident  

 Kinderen die echt opvielen op basis van hun impulsief gedrag, ze staan graag in 
de spotlight en lopen de randjes eraf, maar wel op een sociaal aanvaardbare 
manier  

o Reserved  
 Kinderen die zich niet helemaal op hun gemak voelden in de testsituatie, maar 

uiteindelijk wel deelnamen en open bloeiden  
o Undercontrolled  

 Kinderen die moeite hadden met veranderingen en nieuwe situaties, lage 
zelfcontrole, heel impulsief  

o Inhibited  
 Kinderen die niet van achter de moeder kwamen en die heel teruggetrokken 

waren, moeite hadden met zich goed te voelen in de testsituatie  

 

Wat is er nu met die 5 groepen gebeurd?  

Belangrijke studie: de kwetsbaarheid van kinderen zorgt voor latere problemen  

MEERDERHEID DOET HET REDELIJK GOED ‘LATER IN LIFE’  
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Méér kans op: goede partnerrelatie, stabiel werk, stabiel gezinsleven op 40 & 45 jaar…  

Als je kijkt hoe die later ontwikkelden, dan doen die dat wel goed. Ze hebben een stabiel leven.  

MINDERHEID TOONT KWETSBAARHEID VOOR PROBLEMEN  

 Undercontrollers (10%)  
o Irriteerbaarheid & zelfcontroleproblemen  
o Zorgt voor  

 Meer gezondheidsproblemen, SOAs  
 Middelenmisbruik, criminaliteit op latere leeftijd  

 Inhibited (7%)  
o Verlegen, teruggetrokken  
o Zorgt voor 

 Hoog zelfbewustzijn leidt tot terugtrekken  
 “Hikikomori”: kiezen voor sociale isolatie, kluizenaars, risico op angst/depressie  

Undercontrollers en inhibited doen het veel minder goed. Ze hebben meer gezondheidsproblemen, een 
ongezondere levensstijl. Ook de groep die de meeste criminaliteit vertoonde, meeste middelenmisbruik.  

 Inhibited: minder relaties, meer sociale isolatie, meer depressie en angststoornissen, weinig 
sociale vaardigheden, …  

STERKE, GENETISCHE COMPONENT  

 Gedragsgenetica:  
o Tweelingstudies  
o Adoptiestudies  

 Zeker in de Jaren 70 en 80: tweelingen die apart van elkaar opgroeiden  

 Erfelijkheidsestimates: tussen 20 en 50% 

 Nu ook:  
o Moleculaire genetica  
o Longitudinale studies (cfr. Dunedin)  

 

 

De opvoeding heeft een minder groot effect dan de 
genetische component  

Het is wel genuanceerd: het is niet dat opvoeding 
helemaal geen invloed heeft op de ontwikkeling  

 

 

 

 
 



 

73 
 

GENETISCHE EN OMGEVINGSINVLOEDEN  

 Rhee & Waldman (2002): meta-analyse kinderen met antisociaal gedrag  
o De erfelijke component verklaart 40% van het antisociaal gedrag  
o Obv. Ouder-, leerkracht- en zelfbeoordeling  
o Genetic effects: sign. Vr O-L-K  
o e: L > 0 > K  
o Gelijkaardig voor jongens en meisjes  

 

 

40%: erfelijke component  

18%: omgeving  

31%: unieke ervaringen die elk van die kinderen heeft  

 

 

Relative effects of additive Genetic (a^2), nonadditve genetic (d^2), shared environment (e^2) and 
nonshared environment (e^2) factors in antisocial behavior  

NURTURING NATURE – ECOBIOPSYCHOSOCIAAL MODEL  

De ervaringen in de kindertijd beslissen of het ‘pistool’ afgaat of niet. Het pistool is geladen met de 
erfelijke component. Er is een interactie tussen een belangrijke genetische component en de omgeving en 
de opvoeding.  

Nurture spelt zeer belangrijke rol:  

 Switchen tussen (risico)groepen is mogelijk  
o De risicofactoren gaan in interactie met de sociale factoren en die zorgen ervoor dat er al 

dan niet antisociaal gedrag ontwikkeld wordt  

 Invloed (+/-) op accumulatie van problemen: bv. taalachterstand, leesproblemen > schools falen > 
agressie > druggebruik > delinquentie  

 Belang van ECO-biopsychosociaal model: hou rekening met zowel micro-, meso-, exo-, als 
macrocontext (SES, armoede, netwerk, buurt, ongelijke kansen…)  

 

NURTURING NATURE  

Nature en nurture beïnvloeden elkaar op complexe, transactionele wijze:  

 Cfr. Het epigentisch landschap  
o Een kind zijn leven is zoals een knikker die van een berg rolt en die knikker kan langs 

meerdere paden gaan. Afhankelijk van de omgeving neemt die een bepaalde baan en 
wat deze verschillende trajecten inhouden. De ontwikkeling kan gestuurd worden door de 
omgeving (epigenetica).  

o Hoe kunnen we nog wat bumpers in de omgeving steken zodat de ontwikkeling op een 
juiste manier gebeurt?  
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 Cfr. Ervaring verandert genen (cfr. Les prof. Thierry) – epigenetica  
 
Het is niet zwart wit: het is niet omdat je in een bepaald nest geboren bent, dat je sowieso naar de 
gevangenis gaat om het zo te zeggen.  
 

KRITISCHE ORTHPEDAGOGISCHE REFLECTIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HOE METEN WE TEMPERAMENT?  

HER-ONTDEKKING VAN TEMPERAMENT  

Thomas & Chess  

 De ontdekkers van het temperament  

 Twee psychoanalytische kinderpsychiaters  

 Hadden twee zonen, maar zagen dat deze heel verschillend waren  

 Opmerkelijke verschillen in reactie- en gedragspatronen  
o Zeer vroeg in de ontwikkeling (baby’s!)  
o Broers en zussen 
o Brave ouders, stoute kinderen  
o Stoute ouders, brave kinderen  

 Niet verklaard door behaviorisme of psychoanalyse  paradigmashift  

 Dus zij spraken van: ‘primaire reactiepatronen (1963)’  ‘Temperament’  
o Temperament om deze verschillen te beschrijven  

 

VERSCHILLENDE BENADERINGEN  

THOMAS & CHESS  

Hoe intens weent een kind? Hoe regelmatig is een kind? Hoe ritmisch is een kind? Hoe gevoelig voor 
prikkels in een kind? Hoe sensitief is een kind?  

Je kan temperament zien in termen van variabelen, of je kan echt spreken over types (person centred)  
maar we zijn eerder geneigd om hun te scoren op basis van verschillende dimensies (hoger/lager).  
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Gedragsstijlen – HOE?  

 New York Longitudinal Study (1963)  

 Uitgebreide observaties van infants, interviews 

 9 dimensions: activiteitsniveau, regelmatigheid, aanpassingsvermogen, toenadering-
terugtrekking, responsdrempel, stemmingskwaliteit, intensiteit van reactie, afleidbaarheid, 
taakvolharding  

Geen consensus over één model, wel over kernaspecten:  

 Heel veel ruzies: wat is nu de juiste benadering?  

 Aanwezig vanaf de eerste levensmaanden (vanaf baby) 

 Sterke neurobiologische en genetische basis  
 Per definitie matig consistent over situaties en tijd heen  

o Ze kunnen wel nog veranderen, maar er is stabiliteit over verschillende situaties heen  

 Multidimensionele aard (voorkeur voor variabele-centered benadering)  

 Biologisch gebaseerde kern voor de later ontwikkelde persoonlijkheid  

Temperament gaat over in welke mate je in staat bent om emoties te reguleren en over te dragen. De 
neiging die je hebt om bepaalde emoties, gedragingen, gedachten te ervaren.  

Film: Inside Out  

 

 

 

 

 

ROTHBART & GOLDSMITH  
 Psychobiologisch model  

o Door AANLEG bepaalde verschillen in REACTIVITEIT en ZELF-REGULATIE 

 REACTIVITEIT in AFFECT en ACTIVITEIT:  
o Bepaald door responsiviteit van onderliggende psychobiologische processen  

 ZELF-REGULATIE: processen gericht op het controleren en modeleren van de automatische 
reactiviteit  

VERSCHILLENDE BENADERINGEN  

Meer dan 70 jaar onderzoek:  

 Nog steeds geen consensus over aard en aantal temperament dimensies  

 Discussies over nut leeftijds(a)specifiek meten  
 Wildgroei van temperamentsconstructen, instrumenten en methoden  
 Weinig empirisch onderzoek  
 Hindert de systematsiche integratie van onderzoeksbevindingen maar ook de toepassing in 

de klinische en orthopedagogische praktijk  
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 Algemene consensus: “individual differences in the Affectional, Activational and Attentional CORE 
of personality”  

 Temperament in interactie met omgeving vormt de persoonlijkheid  

 

TEMPERAMENT VS. PERSOONLIJKHEID? 

Echter, 40 jaar persoonlijkheidspcyhologisch onderzoek besluit: “temperament is NIET de biologisch 
gebaseerde voorloper van persoonlijkheid”  

 Er zijn niet zo veel verschillen tussen temperament en persoonlijkheid  

Argumenten tegen de historische opsplitsing komen van:  

 Gedragsgenetische studies (bv. tweelingen, adoptie…)  

 Ethologische studies (bv. primaten…)  

 Longitudinale studies  

McAdams en Pals (2006): verschillende niveaus in persoonlijkheidsonderzoek:  

 

 

BESLUIT  

Temperament en persoonlijkheid zijn twee complementaire talen om individuele verschillen bij kinderen en 
jongeren te beschrijven  

 Belang van een gemeenschappelijke trektaal  
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EVOLUTIE IN TREKSTRUCTUUR  

 

STABILITEIT IN DE DUNEDIN-STUDIES (CASPI ET AL., 2003)  

 

NIEUWSGIERIG NAAR JE EIGEN PERSOONLIJKHEID?  

Een vaak gebruikt instrument (vanaf 10 jaar) is de Big Five Inventory 

Deze kan je invullen (en laten invullen) op: http://nl.outofservice.com/bigfive/ 
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3. HOE ONTWIKKELT TEMPERAMENT?  

TEMPERAMENT TOONT MATIGE STABILITEIT…  

 

… EN MATIGE VERANDERING!  
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4. TEMPERAMENT IN (DE ONTWIKKELING VAN) GEDRAGS- EN EMOTIONELE 
STOORNISSEN 

TEMPERAMENT ALS TRANSDIAGNOSTISCHE RISICOFACTOR  

 

DSM-5: OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER (ODD)  

Volgens DSM-5:  

A) Een patroon van negativistisch, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag met een duur van ten 
minste zes maanden waarin vier (of meer) van de volgende aanwezig zijn:  

a. Boze en prikkelbare stemming  
i. Is vaak driftig  
ii. Is vaak prikkelbaar en ergert zich gemakkelijk aan anderen  
iii. Is vaak boos en gepikeerd  

 EMO+ cfr. Temperament/ER => stemmingsstoornissen  
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b. Dwars en uitdagend gedrag  
i. Maakt vaak ruzie met volwassenen  
ii. Is vaak opstandig of weigert zich te voegen naar verzoeken of regels van 

volwassenen  
iii. Ergert vaak anderen met opzet  
iv. Geeft anderen vaak de schuld van eigen fouten of wangedrag  

 ONW+ cfr. Gedragsstoornis, escalaties gezinsrelaties  
c. Wraakzuchtig gedrag  

i. Is minstens twee keer hatelijk en wraakzuchtig geweest in de afgelopen 6 
maanden  

Tegenstanders: ODD = problematisering van leeftijdstyperend gedrag? Fit met omgeving?  

Voorstanders: ODD = vaak voorloper van andere problemen, “zachte optie” om gezinnen te alarmeren om 
stappen naar de hulpverlening te zetten  

DSM 5: CONDUCT DISORDER (CD)  

Gedragsstoornis (CD) volgens DSM 5  

A) Een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon waarbij de grondrechten van anderen of 
belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen of regels worden overtreden zoals blijkt uit de 
aanwezigheid gedurende de laatste twaalf maanden van die (of meer) van de volgende criteria, 
met ten minste de laatste zes maanden één criterium aanwezig:  

a. Agressie gericht op mensen en dieren:  
i. Pest, bedreigt, of intimideert vaak anderen;  
ii. Begint vaak vechtpartijen;  
iii. Heeft een ‘wapen’ gebruikt dat anderen ernstig lichamelijk letsel kan toebrengen 

(bijvoorbeeld een knuppel, kei, gebroken fles, mes, vuurwapen);  
iv. Heeft mensen mishandeld;  
v. Heeft dieren mishandeld;  
vi. Heeft in een direct contact een slachtoffer bestolen (bijvoorbeeld iemand van 

achteren neerslaan, tasjesroof, afpersing, gewapende overval);  
vii. Heeft iemand tot seksueel contact gedwongen  

B) Vernieling van eigendom:  
a. Heeft opzettelijk brand gesticht met de bedoeling ernstige schade te veroorzaken  
b. Heeft opzettelijke eigendommen van anderen vernield (anders dan door brandstichting)  

C) Leugenachtigheid of diefstal:  
a. Heeft ingebroken in iemands huis, gebouw of auto;  
b. Liegt vaak om goederen of gunsten van anderen te krijgen of om verplichtingen uit de 

weg te gaan (bv. oplichting);  
c. Heeft zonder direct contact met het slachtoffer voorwerpen van waarde gestolen (bv. 

winkeldiefstal maar zonder in te breken, valsheid in geschrifte)  
D) Ernstige schendingen van regels:  

a. Blijft vaak, ondanks het verbod van de ouders, ’s nachts van huis weg, gebinnend voor 
het 13e jaar;  

b. Is ten minste tweemaal van huis weggelopen en ’s nachts weggebleven (of eenmaal 
gedurende een langere periode zonder terug te keren);  

c. Spijbelt vaak, beginnend vlak voor het 13e jaar  
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Specifier: “callous-unemotionel traits” (CU-kenmerken)  risicofactor voor ongunstigere ontwikkeling 
(samen met lager IQ, ADHD+) 

 Meer roekeloos en op zoek naar sensaties/kicks 

 Lagere angstniveaus  

 Meer ernstige, stabiele en agressieve gedragspatronen  

 Meer proactieve agressie, meer wreedheid  
 Minder effect van strafgerichte behandelingsbenaderingen (time out), mogelijk omdat ze minder 

overstuur zijn van het effect van hun gedrag op anderen  

 

Specifeer ernst:  

 Licht: weinig of nietmeer gedragsproblemen dan nodig zijn om de diagnose te stellen en de 
gedragsproblemen veroorzaken slechts geringe schade aan anderen (bv. liegen, spijbelen, 
zonder toestemming buiten blijvan als het donker is)  

 Matig: het aantal gedragsproblemenen het effect ervan op anderen ligt tussen ‘licht’ en ‘ernstig’ 
(bv. stelen zonder confrontatie met het slachtoffer, vandalisme)  

 Ernstig: veel meer gedragsproblemen dan nodig zijn om de diagnose te stellen of de 
gedragsproblemen veroorzaken aanzienelijke schade aan anderen (bv. gedwongen seks, 
lichamelijke weerdheid, gebruik van een wapen, stelen met direct contact met het slachtoffer, 
inbraak)  

Cfr. Er bestaat zeer grote heterogeniteit en heel veel variatie! Er zijn heel grote verschillen.  

 

 

Beide types hebben een andere prognose en hebben een andere aanpak nodig:  

1) Child-onset:  
a. Ernstig, aanhoudend, indringend (diagnose op kleuterleeftijd?  5 à 15% persisteert)  
b. Gelinkt met ernstigere familiale situatie: ouders met antisociaal gerag, grotere genetische 

belasting, neurocognitieve beperkingen, IQ, ADHD, problemen op school en met peers  
c. Meer kans op geweldpleging, veroordeling, middelenmisbruik, werk & familieproblemen  
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2) Adolescent-limited:  
a. Cfr. ‘normaal aftasten van grenzen’ in adolescentie (diefstal, geweld, drugs & alcohol)  
b. Weinig voorspellende factoren in genetische/ouderlijke omgevingsfactoren  
c. Motief ligt eerder in zoeken naar sociale status  
d. Slechtere prognose indien druggebruik en plegen van onopgemerkte misdaden  

 

ONTWIKKELINGSPADEN IN AGRESSIE  

 Drie grote ontwikkelingstrajecten bij kwetsbare jongens (Pittsburgh):  
o Openlijk (overt) probleemgedrag: liche agressie > vechten > geweld  
o Heimelijk (covert) probleemgedrag: lich > schade > ernstig; meest stabiel  
o Autoriteitsconflicten voor leeftijd van 12 jaar: halsstarrig > ernstig ongehoorzaam > 

vermijden van autoriteit; overgaan naar overte/coverte paden   

 Hoe jonger, hoe groter kans doorlopen tot einde  

 Hardnekkige gedragsproblemen: thuis > school > buurt  

 Schade: eerst familieleden/vrienden > vreemden  

 Aanvang stap 1 (licht): 7j, stap 2 (matig): 9,5j, stap 3 (ernstig): 12 j  vroegtijdige interventie is 
mogelijk: “je hebt 5 jaar om in te grijpen”  

 

 

5. WERKEN MET TEMPERAMENT IN DE ORTHOPEDAGOGISCHE PRAKTIJK  

Wat zijn pros en contras van trekdiagnostiek in de orthopedagogische praktijk?  

MEERWAARDE VAN TEMPERAMENT  

1. BETER BEGRIP VAN FUNCTIONEREN KIND IN ZIJN/HAAR OMGEVING  

 Diagnostiek en behandeling afstemmen op het individu  
 Bv. 

o EMO+: meer aanmoediging/ondersteuning  
o SOC- & ONW+: individueel in plaats van groep 
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o ACT+ & CON-: gestructureerd, rustpauzes 
o SEN+: meer creatieve werkvormen  

2. SIGNAALFUNCTIE 

 “Red flags”: hints voor verdere diagnostiek naar bijkomende problemen (cfr. Gelijkenissen met 
trekprofiel ASS, …)  

 “Risicofactoren”: hoe kunnen we ontwikkeling van verdere gedrags- en emotionele problemen 
voorkomen? (cfr. Tabel supra)  

 “Change from the usual state”: veranderingen ten aanzien van ‘baseline’ trekken kunnen wijzen 
op ontstaan van psychische problemen  

 Pas op voor ‘gevaar van stigmatiseren’ en ‘stereotyperen’ 

3. DE WAARDE VAN HET DIMENSIONEEL PERSPECTIEF  

 Erken: veel types psychopathologie hebben een dimensioneel karakter  
o Hij/zij “heeft meer of minder van deze trekken” versus “heeft een stoornis” 
o Élke trek heeft positieve als negatieve kanten, diversiteit mag er zijn  

 Doel: “verschuiven op spectrum” versus “genezen”, realistische doelstellingen begeleiding, minder 
stigmatiserend en ondermijnend  

 

 

 

 

 

 

 

4. STERKE ÉN ZWAKKE PUNTEN, GERICHT OP WELNESS EN ILLNES 

 Zeer brede waaier aan individuele verschillen  
 Past in sterktegericht perspectief (trekken en gedrag)  

 Aandacht voor diversiteit, sterktes én kwetsbaarheden van elk individu  

 Oppassen voor stereotyperen en stigmatiseren  

 Aandacht voor bronnen van veerkracht  
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5. AANDACHT VOOR HET GEZIN: HELP OUDERS HUN KIND TE BEGRIJPEN  

 (H)erkennen van trekken in het gezin: praten over angsten en escalerende conflicten, breder 
lexicon dan ‘stout’ of ‘lastig’, ouderlijke emotieregulatie 

 “Sommige kinderen hebben meer nodig dan een ‘gewone’ opvoeding”  

 Wees waakzaam voor de reacties die je kind bij jou uitlokt (de appelboom)  

HERKENNEN VAN TREKKEN IN HET GEZIN  

 In kaart brengen van temperament in kind en gezin  

 Hoe zie je jezelf en de ander? Welke reacties lokt dit uit?  

 Elke trek heeft positieve en negatieve kanten:  
o Negatieve kanten hanteren, positieve kanten versterken: goodness of fitt!  

 

 

 

 

 

 

GOODNESS-OF-FIT (THOMAS & CHESS, 1977)  

 Optimistische visie: mits juist afgestemde aanpak door omgeving, kan elk kind floreren  

 Interactie tussen temperament en omgeving is cruciaal!  

 Goodness-of-fitt: minder problemen, betere ontwikkeling  

 

 

 

 

 

 

KINDEREN VERSCHILLEN IN GEVOELIGJEID VOOR OPVOEDING  

“Differentiële susceptibiliteit” voor omgevingsinvloeden:  

 ! Kinderen met minder extreem temperament:  
o Omgeving voorspelt slechts in beperkte mate ontwikkelingsuitkomsten  

 ! Kinderen met meer extreem temperament:  
o Extra vatbaar voor negatieve (en positieve?) ontwikkelingsinvloeden  
o Kinderen die extra gevoelig zijn voor negatieve opvoeding, zouden ook meer gevoelig 

voor goede opvoeding: zij kunnen meer groeien/openbloeien 
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Kinderen in extreme verwaarlozing: op basis van bepaalde zaken in het temperament  kinderen met 
GES die in een negatieve omgeving zitten, zullen betere uitkomsten hebben binnen een positieve 
omgeving: MAAR dit heeft eerder een dual-riskmodel, omdat het eerder uitzonderingen zijn waarbij dit 

duidelijk is  het is altijd zo dat kinderen beter ontwikkelen in een goede omgeving. 
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2A. “AANPASSEN KIND”: INZETTEN OP EMOTIEREGULATIE 

Link tussen temperament en emotieregulatie:  

 Temperament is de neiging om te voelen, te reageren  

 Emotieregulatie gaat eerder over het hier en nu: wat ga je nu doen?  
o In welke mate gaan de emoties naar boven of naar beneden?  

 

 

Het kan ook een probleem zijn dat je te weinig 
positieve emoties hebt (bv. depressie)  

 

 

 

 

 

EMOTIEREGULATIE ALS TRANSDIAGNOSTISCH MODEL  

De laatste jaren is hier veel meer aandacht naar gegaan: het is lang enkel over gedrag gegaan, maar 
emoties en het reguleren van deze emoties is de kern 

 Depressie, woedebuien, middelenmisbruik, dwanggedrag, sociale angststoornis, boulimia 
nervosa, automutilatie, …  

 Gemeenschappelijk:  
o Ervaren van negatieve emoties 
o Zoeken naar manier om deze emoties te onderdrukken, niet moeten voelen, kwijt te 

raken, …  
o Vastlopen in dysfunctionele emotieregulatie (helpt op korte termijn, maar niet op lange 

termijn)  

 Bij vele (cfr. 75% DSM) psychische problemen speelt maladaptieve emotieregulatie een grote rol 

 Er bestaat een hoge comorbiditeit tussen psychische problemen  

 Er bestaan veel behandelings- en preventie-protocollen, maar vnl. probleemspecifiek (wel vaak = 
elementen)  

 Steeds meer interesse voor een transdiagnostisch model dat een verklaring biedt voor het ontstaan en 
blijven bestaan van verschillende stoornissen vanuit onderliggende gemeenschappelijke mechanismen  
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EMOTIES 

 Hoe emoties definiëren?  
o Heel wat verschillende vormen  
o Verschillende intensiteit  
o Positief of negatief  
o Publiek of privé  

 Bv. privé: schaamte, angst, schuld, eenzaamheid  
o Kortdurend of langdurend 
o Primair of secundair (gelaagdheid)  
o …  

5 basiskenmerken ven emoties:  

1. Emoties hebben een trigger of situationele antecedent(en) die extern en/of intern kan zijn 
2. Emoties kunnen niet ontstaan zonder aandacht voor de situatie waarin de emotie optreedt  
3. Emoties zijn onlosmakelijk verbonden met een “appraisal” (beoordeling) van de situatie in 

verhouding tot zijn/haar doelstellingen in het leven  
4. Emoties bestaan uit een (gecoördineerd) geheel van losse responstendensen, zowel 

experiëntieel (voelen), gedragsmatig, als fysiologisch  
5. Emoties zijn kneedbaar, eens ze ontstaan zijn, volgens ze niet steeds hetzelfde verloop  

 emotieregulatie is dus ook mogelijk  

 

Modal model van emotie (Gross, 2004)  

 

 

EMOTIEREGULATIESTRATEGIEËN  

 Welke ER-strategieën ken je?  
o Automutulatie 
o Het onderdrukken van emoties (‘ik mag er niet aan denken)  
o Het vermijden van emoties of situaties 
o Dissociatie  

 Niet zwart-wit, vaak afhankelijk van de situatie  

 Individuele verschillen (temperament)!  

 Definitie van emotieregulatie = “processen die als functie hebben het doen afnemen, behouden 
of doen toenemen van een of meerdere aspecten van emoties”  

 Kenmerken van deze processen:  
o Automatisch of bewust  
o Intrinsiek (zelf gereguleerd) of extrinsiek (extern gereguleerd)  

 Emotieregulatie kan alle componenten van de emotionele respons op een verschillende wijze 
beïnvloeden  

 Emotieregulatie treedt op in sociale contexten en deze contexten worden in sterke mate beïnvloed 
door bredere maatschappelijke factoren  

o Cfr. Stoere jongens huilen niet…  
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EMOTIEREGULATIESTRATEGIEËN (ALDAO ET AL., 2010)  

1. Aanvaarding – emoties aanvaarden zonder oordeel aan te koppelen  
2. Vermijding – stimuli of situaties uit de weg gaan  
3. Herinterpretatie – herevaluatie van een betekenis van een emotionele gebeurtenis (aandacht 

richten + herinterpreteren)  
4. Probleemoplossend denken  
5. Ruminatie – energie wordt gefocust op emoties en hun gevolgen (zorgt voor toename in 

depressieve symptomen)  
6. Suppressie – onderdrukken van emoties  
7. Jezelf de schuld geven  
8. Concentreren op positieve zaken/andere zaken  
9. Concentreren op planning  
10. Relativeren  
11. Catastroferen  
12. Anderen de schuld geven  

 

 

 

 

 

 

 

5 CATEGORIEËN  

1. Selectie van situatie: ervoor kiezen om wel of niet een emotie-opwekkende situatie te betreden 
(dus toenadering of vermijding)  

2. Verandering van situatie: de emotionele impact van de situatie wijzigen  
3. Aandacht richten: kiezen op welke aspecten van de situatie de aandacht gericht wordt  
4. Cognitieve verandering: de betekenis van de situatie veranderen  
5. Beïnvloeding van responstendensen: opgeroepen emotionele respons-tendensen (voelen, 

gedrag, fysiologie) veranderen 
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EMOTIEREGULATIE: VERMINDEREN VAN NEGATIEVE EMOTIES  

 

 

 

 

 

EMOTIEREGULATIE: VERSTERKEN VAN POSITIEVE EMOTIES  

 

 

 

 

 

 

EMOTIEREGULATIE EN PSYCHISCHE PROBLEMEN  

 Emotieregulatie is maladaptief wanneer de emotionele respons niet op de gewenste wijze wordt 
veranderd (bv. negatief gevoel verminderen) of wanneer de nadelen op lange termijn (bv. minder 
vitaliteit, beperkt sociaal functioneren) groter zijn dan de voordelen op korte termijn (bv. 
opluchting, vermindering van angst, …) 

 Wat is dan adaptieve emotieregulatie?  

 “het reguleren van emoties op een flexibele wijze, rekening houdend met de context en bedoeld 
om persoonlijke doelstellingen op lange termijn te kunnen bereiken”  

 Psychopathologie wordt vaak gekenmerkt door maladaptieve emotieregulatie, o.a. 
o Wanneer de emoties intens zijn  
o Wanneer de persoon onvoldoende emotieregulatiestrategieën geleerd heeft  
o Wanneer de emotieregulatiestrategieën op een onhandige of rigide wijze uitgevoerd 

worden of zonder rekening te houden met de context  
o Wanneer volwassenen emotieregulatiestrategieën toepassen die in hun kindertijd effectief 

waren, maar niet meer in de actuele situaties 
o Wanneer mensen hun primaire emotionele respons onderdrukken en vervangen door een 

maladaptieve secundaire emotionele respons  
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TOEPASSING CASUS  

Sybren (11 jaar)  

 Is enig kind. Woont bij zijn moeder. Ouders zijn gescheiden toen hij 6 jaar was.  
 Denkt vaak iets niet te kunnen. Vindt zichzelf “een sukkel” en zegt soms hardop dat hij het niet 

waard is om te leven. Slaat zichzelf soms.  

 Heeft schrik om alleen te zijn (durft niet alleen naar het toilet of op zijn kamer blijven), slaapt bij 
moeder in bed en is nog banger geworden na het zien van een griezelfilm op televisie.  

 Wordt gepest in de voetbalploeg, zeker als er verloren wordt.  

 Rijdt in een ponyclub, maar wordt razend kwaad op zichzelf wanneer iets niet lukt.  

Welke emoties herken je (primair-secundair)? Welke ER strategieën herken je (+/-)?  
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TRANSDIAGNOSTISCH BEHANDELMODEL: UNIFIED PROTOCOL  

 Bij vele psychische problemen speelt maladaptieve emotieregulatie een grote rol  

 Dezelfde emotieregulatiestrategieën komen voor bij verschillende stoornissen en daarom kan het 
soms zinvoller zijn om te denken in termen van emotieregulatie dan in termen van stoornissen  

 Het is belangrijk om na te gaan welke maladaptieve emotieregulatiestrategieën bij een 
bepaalde persoon bijdragen of bijgedragen hebben tot het ontwikkelen van zijn of haar problemen 
en kijken hoe we de ondersteuning hierop kunnen richten  

 Ontwikkeling van het Unified Protocol door Barlow en collega’s (2008) = een transdiagnostisch, 
emotiegerichte, cognitief-gedragstherapeutische behandeling  

o Bedoeld voor volwassenen met  
 Angst- en depressieve-stemmingsstoornissen  
 Andere stoornissen waarbij dysregulatie van emoties een belangrijke rol speelt 

(bv. somatisch-symptoom- en dissociatieve stoornissen, verslaving, …)  
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TRANSDIAGNOSTISCH BEHANDELMODEL BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN  

 Emotieregulatietraining volgens Michael A. Southam-Gerow (2013)  
o Bedoeld voor kinderen van de basisschool (6-12 jaar) en voor adolescenten die de 

aangeleerde vaardigheden kunnen gebruiken, los van een specifieke diagnose of 
problematiek  

8 modules:  

1. Emotion awareness skills 
2. Emotion understanding skills  
3. Empathy skills  
4. Emotion regulation skills I: prevention skills  
5. Emotion regulation skills II: mastery  
6. Emotion regulation skills III: expression skills  
7. Emotion regulation skills IV: basic cognitive skills  
8. Emotion regulation skills V: emotion-specific cognitive skills  

 

ERIC-METHODIEK BIJ KWETSBARE JEUGD  

 

 

Beloftevolle resultaten bij 
jongeren met problematisch 
gebruik, complexe POS, GES 

Belangrijk aspect van 
‘mindfulness’ (niet oordelen, 
hier en nu, focus)  

 

 

 

 

https://blogs.deakin.edu.au/eric/what-does-eric-target/ 
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IMPLICATIES VOOR ONDERSTEUNING  

1. Maak een grondige analyse van de problemen van kinderen en jongeren en betrek hierbij zowel 
de kenmerken van kind of jongere, de contextkenmerken, de levensgebeurtenissen, de cognities, 
de emoties, en het gedrag (cfr. Ook ontwikkelingsangsten)  

2. Ga niet alleen in op de problemen, maar leer ook de positieve krachten van kinderen en 
jongeren en hun context kennen  

3. Visualiseer in een voorlopige samenhang  maak een theorie  
4. Ga na welke adaptieve en maladaptieve emotieregulatiestrategieën gehanteerd worden 

(volgens het procesmodel van emotieregulatie)  
5. Vertaal in handelingsplanning: bekijk of de standaardaanpak die je zou hanteren dient aangevuld 

te worden met een aanpak gericht op het adequater leren omgaan met emoties en wat eerst en 
wat later dient toegepast te worden  

Een goede volgorde is vaak:  

 Adaptieve emotieregulatiestrategieën aanleren en/of versterken 
 Maladaptieve emotieregulatiestrategieën verminderen en zo mogelijk stoppen  

 Zo mogelijk ook werken rond oorzakelijke en/of instandhoudende factoren  

MAAK VOORLOPIGE SAMENHANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSING CASUS  

Sybren (11 jaar)  

 Is enig kind. Woont bij zijn moeder. Ouders zijn gescheiden toen hij 6 jaar was.  

 Denkt vaak iets niet te kunnen. Vindt zichzelf “een sukkel” en zegt soms hardop dat hij het niet 
waard is om te leven. Slaat zichzelf soms.  

 Heeft schrik om alleen te zijn (durft niet alleen naar het toilet of op zijn kamer blijven), slaapt bij 
moeder in bed en is nog banger geworden na het zien van een griezelfilm op televisie.  

 Wordt gepest in de voetbalploeg, zeker als er verloren wordt.  
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 Rijdt in een ponyclub, maar wordt razend kwaad op zichzelf wanneer iets niet lukt. 

Maak een visuele samenhang van je analyse. Maak een handelingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATIE EN BESLUIT  

 Sterktes van de transdiagnostische aanpak  
o Verschillende vormen van psychopathologie worden binnen één gemeenschappelijk 

referentiekader begrepen en aangepakt  
o Er kan zeer duidelijk gecommuniceerd worden naar cliënten (en ouders) toe  
o Er wordt rechtstreeks ingegrepen op de veronderstelde onderliggende mechanismen die 

problemen hebben doen ontstaan of doen voortbestaan  
o Terugval zou dan ook minder waarschijnlijk moeten worden  

 Maar:  
o De wetenschappelijke kennis over de basismechanismen (‘core processes’) bij 

psychopathologie is nog beperkt  
o Meer onderzoek naar (langdurige) effecten van ER-training is nodig  

 

2B. WERK AAN TEKORTSCHIETENDE VAARDIGHEDEN  

VERANDERING IN MINDSET  
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ROSS GREENE: COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING  

 

 

 

 

 

 

“KIDS DO WELL IF THEY CAN” (ROSS GREENE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUIT  
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LES 8 – FORENSISCHE ORTHOPEDAGOGIEK 
PROF. DR. STIJN VANDEVELDE & DR. LORE VAN DAMME 
 

FORENSISCHE ORTHOPEDAGOGIEK? 

“Forensische orthopedagogiek bestudeert de aanwezigheid en het ontstaan van ernstige problemen 
(jeugddelinquentie, trauma’s) van kinderen, jongeren en jongvolwassenen en de daarmee 
samenhangende opvoedings- en gezinsproblemen, waaronder kindermishandeling en –verwaarlozing. De 
problemen zijn zodanig ernstig dat justitieel ingrijpen dreigt of reeds is ingezet” (Stams et al., 2014, p. 233) 

 Hoe komt het dat sommige jongeren in de problemen komen en anderen niet? Welke zijn deze 
factoren en hoe kunnen we hierop inspelen?  

 Onderzoek rond hechting:  
o Specifieke subgroepen binnen de forensische orthopedagogiek (Lore Van Damme): 

meisjes in gemeenschapsinstellingen, internering, mensen met een verstandelijke 
beperking  

 Sterk bezig met sterktegerichte interventies: niet enkel kijken naar wat niet goed loopt  

 

DELINQUENTIE (HARDER & KNORTH, 2014) 

Delinquentie is geen gemakkelijk begrip om te omschrijven vanuit orthopedagogisch standpunt:  

 Vanuit orthopedagogisch standpunt – brede definitie, bvb.  
o Het begrip is cultuur- en tijdgebonden 

 “Continuüm van gedragingen waarbij een inbreuk wordt gepleegd op regels, normen en wetten 
en/of schade wordt berokkend aan individuen of de maatschappij” (Grietens, 2005 in Harder & 
Knorth, 2014). 

o Het gaat niet enkel over het overtreden van de wet, maar ook over bepaalde regels en 
normen in onze samenleving die geschonden worden  

o Antisociaal gedrag is niet altijd delinquent gedrag, maar de definitie schuift mee 

 Jongeren en jongvolwassenen (in de literatuur tot 25 jaar)  
 
 

PREVALENTIE (HARDER & KNORTH, 2014)  

Om in te schatten met hoeveel deze jongeren zijn, zijn er verschillende methodieken: 

 Officiële statistieken (bv. Lore Van Damme), zelfrapportage én rapportage door slachtoffers 
o Iedere methode hebben hun voor en nadelen 

 Officiële statistieken: niet alle criminele feiten worden geregistreerd 
 Zelfrapportage: jongeren zijn hier heel vaak open over  
 Rapportage door slachtoffers: er is een heel grote groep (‘the dark number’) waar 

we geen zicht op hebben  
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 Onderscheid tussen ‘late starters’ (adolescent-limited), ‘vroege starters’ (life course) (cf. dual 
taxanomy van Moffitt) en ‘lastige kinderen’ (childhood limited) 

o Ongeveer 50% van de 12 tot 18-jarigen gaf aan dat ze feiten hadden gepleegd 
o Het aantal mensen die feiten pleegden, ging door tot 16 jaar en dan daalde het 
o 2 groepen van jongeren die delinquentie plegen 

 Late starters: het normale experimenteergedrag waar jongeren door gaan. Het 
plegen van de feiten is beperkt tot de adolescent  

 Vroege starters: jongeren die al op kinderleeftijd met feiten beginnen en deze ook 
doorzetten met het ouder worden   

 Lastige kinderen: zij vertonen autoriteitsconflicten en houden dit ook vol. Ze zijn al 
zeer vroeg moeilijk in de omgang 

o Elke typologie heeft zijn voordelen en beperkingen  
 

 

 

 

 

 

 

Noom et al., 2009, p. 42 (zie ook Knorth & Harder, 2014) 

Onderzoek in 2013 (Lieve Bradt) 

 Ongeveer 23% tussen de … en … jaar een delict gepleegd hebben 
 Deze cijfers zijn zeer aanzienlijk  

De jeugddelinquentie lijkt te dalen en hier zijn verschillende mogelijke oorzaken voor:  

 Toenemende digitalisering: jongeren zitten meer op hun computer, dan buiten dingen te doen 

 De samenleving lijkt meer gecontroleerd te worden, dus jongeren hebben het moeilijker om feiten 
te plegen (overcontrolerende samenleving) 

 

ONTWIKKELINGSPADEN VAN DELINQUENT GEDRAG  

 3 trajecten (Loeber et al., 1998) 
o Openlijk probleemgedrag 
o Heimelijk probleemgedrag 
o Traject van autoriteitsconflicten 
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  Noom et al., 2009, p. 44 (zie ook Knorth & Harder, 2014)  

 Er zit ongeveer 5 jaar tussen het starten en het effectief plegen van ernstige delinquentie  

 Je hebt dus veel tijd om interventie te plegen  

 

RISICO- EN PROTECTIEVE FACTOREN (STAMS ET AL., 2014) 

Er zijn al heel veel onderzoekers geweest die nagedacht hebben over: “Hoe komt het nu dat sommige 
jongeren op het slechte pad geraken en anderen het goed doen?” 

 Bronfenbrenner 

 Er zijn interacties die te maken hebben met heel veel factoren: 
o Individuele factoren, gezinsfactoren en de bredere sociale context 

 Vroegkinderlijke trauma’s spelen een heel grote rol: deze gebeuren vaak in de 
gezinscontext  

 Bredere sociale context = ‘the broken window hypothese’: delinquentie komt 
vaker voor in maatschappelijk achtergestelde buurten 

o De omgeving is zeer belangrijk: beïnvloeden hoe de hersenen zich ontwikkelen  
o Kinderen die het al lastig hebben, die voortdurend in een stresssituatie zitten, zullen 

sneller tot delinquent gedrag komen wanneer zij in bepaalde situaties terecht komen  

 Statische en dynamische factoren (cf. infra) 
o Statische factoren: ze zijn onveranderlijk, maar jammer genoeg ook voorspellend  

 Het zullen deze jongeren zijn die meer kans hebben om later feiten te plegen  
 Klinisch gezien niet zo interessant, omdat we er niets aan kunnen veranderen  

o Dynamische factoren: zijn veel relevanter vanuit een behandelingsstandpunt, omdat je 
deze kan beïnvloeden en aanpassen 

 Naast de factoren die de kans groter maken, is er de laatste tijd ook meer aandacht voor 
protectieve factoren, die de kans op het plegen van feiten verlagen: bv. hoog IQ, goede 
vrijetijdsbesteding, hebben van goede vrienden, een goede gezinscontext  

 ‘dose-response’-relationship 
o Het aantal risicofactoren te beperken en het aantal protectieve factoren te verhogen  

 
We weten al zeer veel over de inhoud van de verschillende aspecten, maar hoe deze samenhangen en in 
interactie staan met elkaar is nog onduidelijk  
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DIAGNOSTIEK 

Het is zeer moeilijk om te proberen inschatten hoe groot de kans is dat mensen feiten gaan plegen. Er zijn 
modellen die bijna uitsluitend op dit soort modellen gebaseerd zijn.  

 Risicotaxatie (4 generaties) 
o  Ongestructureerde klinische inschatting 

 In het verleden dacht men klinisch te kunnen inschatten hoe gevaarlijk iemand 
was, maar dit werkte niet goed natuurlijk (psychopathie: het zijn mensen die vaak 
goed in staat zijn mensen te manipuleren en om de tuin te leiden) 

o  Actuariële benadering 
 Zeer empirisch onderbouwd 
 Factoren in kaart brengen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze in relatie 

staan met het plegen van feiten: door deze te gaan turven, dacht men de 
oplossing te hebben. Hoe groter de score, hoe groter de kans 

 Leek ook niet goed te werken: veel van deze variabelen waren statische factoren 
en er zat zeer weinig theorievorming achter (weinig theoretische inzichten) 

o  Gestructureerd klinische taxatie 
 Niet enkel statisch, maar ook dynamische factoren en men gaat ook klinische 

observaties doen: hoe zou het komen dat een jongere tot feiten komt? We 
proberen een soort verhaal te maken, theoretisch te redeneren hoe de 
verschillende variabelen samenhangen  

 Bij het inschatten van het risico van het plegen van feiten, worden we misleid 
door de aard van de feiten: wat is de kans dat de jongere de feiten opnieuw zal 
plegen?  

 Bv. moord: de kans op hervallen is vaak kleiner dan bij kleinere feiten  
 De hulpverlener moet zelf redeneren en nadenken.  

o Integreren systematische behandelinterventies en een regelmatige (her)beoordeling van 
een breed spectrum aan risico/behoefte factoren en andere persoonsgebonden factoren 

 De behandeling is pas geslaagd wanneer je het risiconiveau kan verlagen  

 

BEHANDELING/REHABILITATIE: VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN 

 Theoretische modellen 
o RNR / What Works 
o Good Lives Model 
o Biopsychosociaal model 
o Rehabilitatie / recovery 

RISK – NEED – RESPONSIVITY (RNR) 

VAN “NOTHING WORKS” NAAR “WHAT WORKS” 

 Martinson (1974)  “get tough” 
o Jaren ’70: enkele grote studies  
o Welke behandelingen werken en welke niet?  
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o Meta-analyse: wat zijn de effecten van verschillende studies samen?  
 Maar: de statistische methoden waren nog niet zo geavanceerd als vandaag  
 Vrij eenvoudige conclusie: niets werkt  alles wat met rehabilitatie te maken had, 

was zinloos want het had geen effect  

 Heeft geleid tot grote besparingen in het forensische werkveld  
 Heeft geleid tot een beweging van repressie (mensen opsluiten) tegen daders in 

plaats van te investeren in onderwijs, rehabilitatie 
o Heeft zijn resultaten opnieuw bekeken en kwam tot een genuanceerder beeld: er waren 

effectief modellen die wel effect hebben en zo is de What Works beweging ontstaan  
 Wat doet het wel goed? Wat verlaagd de kans op recidive?  

 RNR (risk need responsivity) gebaseerd op General Personality and Cognitive Social Learning 
o Gebaseerd op een nogal omvattend model over menselijk handelen en dat sterk 

teruggaat op een aantal aspecten van persoonlijkheid, cognities en sociale context  
o Het kan niet alleen crimineel gedrag verklaren, maar ook andere vormen van gedrag  
o Persoonlijkheidsaspecten: niet enkel over de DSM-beperkingen, maar het gaat ook over 

bepaalde persoonlijkheidstrekken (bv. tics, uitdaging, …)  
o Cognitieve aspecten: er zijn bepaalde cognitieve ideeën, misvattingen, rationalisaties die 

de kans op het plegen van feiten verhogen  de schuld wordt weggehaald van wat je zelf 
aan het doen bent  

 Bv. “Je mag op de politie slaan” 
o We leven niet in een vacuüm, maar we leven in een sociale context: we worden sterk 

beïnvloedt door het netwerk waarin we leven (peers) 
o Men heeft geprobeerd om het model ook goed te gronden (kritiek)  

RNR / WHAT WORKS?  

 CBT-programma’s (Ward & Brown, 2004) 
o Gedragscognitieve programma’s  

 RNR/What Works (Andrews & Bonta, 2010) 
o De what works benadering die ook gebruik maakt van dit soort interventies 

 
Dit is op dit moment hetgeen wat wetenschappelijk goed onderbouwd is.  

“EVIDENCE-BASED PRACTICE IN OFFENDER REHABILITATION” – 8 PRINCIPES 
(WILKINSON, 2010) 

 

1. Goede risicotaxatie: hoe groter de kans op het plegen van risico, hoe uitgebreider de 
behandeling. Dit is een zeer sterke en unieke focus op de risico’s 

2. Inspelen op de intrinsieke motivatie: dit is soms een moeilijke opdracht  
3. Focus op de criminogene noden: als je weet welke risicofactoren er zijn, kan er ook iets aan doen. 

Dit is een eenvoudig medisch denken: er is een probleem en je zoekt de oorzaak, waar je dan 
een oplossing voor zoekt  
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4. Mensen meenemen door in de praktijk met deze mensen aan de slag te gaan: al handelend of al 
doende mensen behandelen  aantal vaardigheden aanleren (link met gedragsmatig denken) 

5. Positief bekrachtigen van positief gedrag: focussen op wat wel goed loopt 
6. Werk aan het integreren van mensen in natuurlijke contexten. We weten uit onderzoek dat 

hulpverlening in de natuurlijke context van jongeren veel effectiever is dan wanneer we jongeren 
uit hun context halen. Het opsluiten van jongeren (zeker zonder behandeling) werkt niet. Het kan 
zelfs averechts werken.  

7. Meet wat je doet: dit is niet evident. Er is niet heel veel onderzoek over recidieven (niet alleen in 
België, maar ook in het buitenland): we weten nog heel veel niet  

8. Wanneer je zaken in kaart brengt, koppel dit ook terug naar de persoon zelf (dialoog) 

‘CORE’ PRINCIPES VAN RNR-MODEL (ANDREWS & BONTA, 2010; BUSCH, 2012; EFP, 
2012) 

 

3 basisprincipes: risk, need en responsivity  

Er zijn ook nog een aantal andere principes (ongeveer 18) die ook naar boven komen wanneer je het 
model goed uitvoert, maar vandaag focussen we enkel op de kernprincipes 

RISK 

 “De kans dat een persoon zich inlaat met crimineel gedrag” (Busch, 2012) 
 Afstemmen behandelintensiteit op recidiverisico 

o Het betekent niet dat iemand die een hoog risico heeft, dat die altijd institutioneel 
behandeld zal worden (kan ook intensief ambulant)  

o De intensiteit van behandeling is ook iets wat het voor de mensen moeilijker maakt: link 
met behandelmotivatie  

 Belang goede risicotaxatie (statisch – dynamisch) 
o Het is zeer moeilijk om risico’s in te schatten  

 Bv. Dutroux  
o Het is geen exacte wetenschap  

NEED (ANDREWS & BONTA, 2010) 

Eenmaal je weet hoe groot het risico is, waarop moet je dan inzetten? Welke factoren kennen we die 
delinquentie veroorzaken?  

Behoeften die een invloed hebben op recidive: criminogene behoeften (cf. “central 8”) 
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Dit zijn de factoren die in relatie staan met delinquentie 

 Big four: de meest voorspellende uit wetenschappelijk onderzoek  
o Dus: hier primair op inzetten  

 Moderate four: deze hebben iets minder sterke relaties  

DE “CENTRAL EIGHT” RISICO/BEHOEFTE FACTOREN 
BEHANDELDOELEN EN –INTERVENTIES VOOR RECIDIVEBEPERKING  

(bron: McNeill, F., Raynor, P., & Trotter, C. (eds.) (2012, p. 27-28); Andrews, D.A., Bonta, J., & Wormith, 
J.S. (2006, p. 11). 

In veel behandelingsmodellen gebruikt men dit als raamwerk om elk van de elementen te beoordelen  

Tabel: De “central eight” risico/behoefte factoren 
Behandeldoelen en –interventies voor recidivebeperking 

Factor Risico Dynamische behoefte 

1/ Geschiedenis van 
antisociaal gedrag 
(statisch!) 

Vroege en aanhoudende 
betrokkenheid bij een aantal en een 
verscheidenheid van antisociale 
handelingen in een verscheidenheid 
van instellingen. 

Werk aan niet-criminele alternatieve 
gedragingen in risicovolle situaties. 

2/ Antisociaal 
persoonlijkheidspatroon 

Avontuurlijk plezier zoeken (kick), 
zwakke zelfbeheersing, rusteloos 
agressief 

Werk aan probleemoplossende 
vaardigheden, zelfmanagement 
vaardigheden, woedebeheersing en 
coping vaardigheden. 

3/ Antisociale cognities Attitudes, waarden, overtuigingen 
en rationalisaties welke crimineel 
gedrag ondersteunen; cognitief 
emotionele condities van woede, 
wrok, en trots; criminele versus 
hernieuwde identiteit, criminele 
versus anti-criminele identiteit. 

Verminder antisociale cognities, 
herken risicovolle manieren van 
denken en voelen, ontwikkel 
alternatieve en minder risicovolle 
manieren van denken en voelen, 
maak een hernieuwde en/of anti-
criminele identiteit eigen. 
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4/ Antisociale peers Nauwe contacten met criminele 
anderen en relatieve isolatie met 
niet-criminele anderen; directe 
sociale steun voor criminaliteit. 

Verminder contacten met criminele 
anderen, bouw contacten/banden met 
niet-criminele anderen uit. 

5/ Familiale en/of 
echtelijke relaties 

Twee belangrijke elementen zijn 
enerzijds de opvoeding en/of de 
zorg en anderzijds de controle en/of 
het toezicht. 

Reduceer conflicten, bouw positieve 
relaties uit, verbeter de controle en het 
toezicht. 

6/ School en/of werk Lage niveaus van prestaties en 
voldoening op school en/of werk. 

Verbeter deze prestaties, beloningen 
 

7/ Vrije tijd en/of 
recreatie 

Lage niveaus van betrokkenheid en 
bevrediging bij niet-criminele 
vrijetijdsbesteding. 

Verbeter betrokkenheid, beloningen, 
en voldoening. 

8/ Druggebruik Misbruik van alcohol en/of drugs. Verminder drugmisbruik, vermindering 
van de persoonlijke en 
interpersoonlijke steun voor 
verslavingsgedrag, ontwikkel 
alternatieven voor drugmisbruik. 

RESPONSIVITEIT 

 “Persoonlijke sterktes en/of specifieke individuele factoren die de effectiviteit van de behandeling 
kunnen beïnvloeden” 

 Algemene en specifieke responsiviteit 
o De individuele inkleuren: wat is belangrijk voor het individu in zijn of haar context?  
o Derde graag 
o Dit lijkt evident, maar het is zeer moeilijk omdat je vaak met grote groepen werkt in de 

behandeling  moeilijk om in te spelen op responsiviteit  
 Als jongeren niet voelen dat je rekening met hen houdt, gaat de behandeling niet 

aanslaan  
o Dit is de grote kritiek op het RNR-model: hoe kan je het model zo individualiseren?  

 Belang van multi-modale aanpak en motivatieverhogende technieken 

EMPIRISCH ONDERZOEK TOONT … 

 

 

 

 

 

Ambulante begeleiding lijkt meer effect te hebben dan residentiële behandeling: natuurlijke ecologie  

De effectgroottes zijn niet extreem groot, maar het is wel veruit het beste model als het over terugdringen 
van recidieven gaat dat we op dit moment hebben  
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INTEGRITEIT 

Doe je wel wat je zegt dat je doet? 

 Behandelingsmodellen lijken allemaal beter te werken wanneer ze onderzocht worden, dan 
wanneer ze in de klinische praktijk gebruikt worden  

 Programma’s verwateren, maken er hun eigen verhaal van, doen dingen die niet meer in lijn 
liggen met de bedoeling van het programma 

 Paradox: we hebben goede programma’s, maar als we deze in de praktijk gebruiken gaat de 
effectiviteit sterk dalen: we moeten programma’s maken die in de praktijk bruikbaar zijn  

 Onderzoek: we stellen onze steekproef zo mooi samen om goed de effecten te isoleren, maar we 
vergeten dat de mensen in de praktijk niet zo goed gematcht zijn.  

o Willen we een interventie die goed werkt in de praktijk? Of willen we een interventie die 
wetenschappelijk goed op punt staat, maar die in de praktijk niet goed werkt?  

‘Het behandelprogramma wordt geïmplementeerd wordt zoals het bedoeld is’ 

 Protocollen, draaiboeken 
o We maken het opvolgbaar, maar hierdoor verlies je effectiviteit  

 Visie 

 Opvolging en evaluatie van behandeling  

PROFESSIONALITEIT 

 Onder meer het kennen van de eigen grenzen van het handelen 
 Madrid Declaration of Ethical Standards  

(zie http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=5&content_id=48) 

 

EFFECTIEVE ZORGPROGRAMMA’S (GECITEERD UIT BUSCH, 2012) 

 

Onderzoek in de forensische psychiatrie  

 (2) RNR is zeer gezaghebbend: het wordt bijna overal gebruikt  

 (4) Men zegt dat een goed forensisch programma moet focussen op recidieven, maar dit zorgt 
ervoor dat je veel aspecten aan de kant zet (zoals bv. QoL): als je werkt aan de psychiatrische 
stoornis, dan kan je de persoon wel gelukkiger maken, maar zal dit niets veranderen aan de 
recidieven 

 (7) Heel veel crimineel gedrag zit in het sociale verweven, dus er moet ook gewerkt worden in de 
natuurlijke context van de jongeren  
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 (8) Goeie hulpverleners zijn heel belangrijk, maar moeilijk te vinden: moeilijke context om te 
werken omdat je constant met de spanning zit tussen controle en zorg  hoe kan je je 
therapeutische relatie vrijwaren als je ze moet opsluiten of moet dwingen om dingen te doen?  

 (9) Hoe ga je zorgen voor de continuïteit van zorg en ondersteuning?  

 

EMPIRISCHE EVIDENTIE VOOR RNR 

Zeer goed onderzocht en een lange onderzoekstraditie 

Ook al zijn de effecten niet gigantisch groot, is het RNR wel het model waarvan de effecten het grootst zijn  

 Zeer omvangrijke én aangetoonde evidentie 
o Verschillende meta-analyses tonen positieve effect aan (Andrews & Bonta, 2007; 2010; 

Andrews et al., 2006; Dowden & Andrews, 2000; Koehler et al., 2013). 
o In verschillende landen en contexten wordt RNR beschouwd als het ‘leading model’ (zie 

bvb. Grieger & Hosser, 2013; Wilson & Yates, 2009) 

 

RESPONSIVITEIT ONDER DRUK? (NEE ET AL., 2013, P1348) 

Het meekrijgen van de mensen in de behandeling is essentieel!  

Mensen die feiten hebben gepleegd en die in behandeling komen, zitten vaak met andere vragen dan 
waar de behandelaars aan willen werken (bv. persoon heeft vraag naar het herstellen van contact met 
een persoon of op zoek gaan naar een goede woonst, maar hier wordt niet specifiek aan gewerkt omdat 
er eerst aan de primaire aspecten gewerkt moet worden)  

RNR-approaches soms onder druk omwille van 

 Het ontbreken van de relevantie voor het leven van de delictpleger 
 Te weinig aandacht voor de ethniciteit  

 Te weinig afstemmen van behandeling op specifieke noden 

 Intellectuele mogelijkheden 
 Cognitieve deficieten 

GEVAAR OP EEN ONE-SIZE-FITS-ALL BENADERING 

RESPONSIVITEIT – ILLUSTRATIE (VAN YPEREN ET AL., 2010, P. 13) 
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Belangrijke afbeelding!  

Wat zorgt ervoor dat psychotherapie werkt?  

 Op een bepaald moment heeft men ontdekt dat heel veel verschillende stromingen in de 
psychotherapie werkten, maar wat maakt nu dat een stroming werkt? Studies hebben gezocht 
naar wat de factoren zijn waardoor de psychotherapie werkt.  

 Methoden: we denken dat hoe beter we methodieken aanleren, hoe beter de methodieken zijn, 
maar dit is niet helemaal zo, want er zijn nog heel veel andere aspecten die meespelen:  

o Placebo-effect: het idee dat iemand hen kan helpen. Je kan hier dus therapeutisch 
gebruik van maken 

 Er zijne en aantal algemeen werkzame factoren in de behandeling die altijd belangrijk zijn, 
ongeacht welke methode je gebruikt. Het gaat niet over wat je doet, maar wel over hoe je het 
doet: hoe pak je het met een bepaalde cliënt aan?  

 De responsiviteit is ook zeer belangrijk = de klik tussen de verschillende partijen. Dit is zeer 
moeilijk: je kan dit wel toelichten, maar dit effectief in de praktijk gebruiken is moeilijk  

 Er zijn ook heel wat factoren die de cliënten zelf meehebben (rugzak) en waar je geen invloed op 
hebt, maar deze beïnvloeden wel het effect van de behandeling 

Je zet het best in op een aantal van deze factoren in plaats van op één enkele factor!  

 

GOOD LIVES MODEL (GLM) 

Sterktegericht werken met mensen die feiten plegen  

ONTSTAAN 

 RNR onder druk op ethisch, etiologisch en klinisch niveau  
o Ethisch: de onderliggende ethische principes, de onderliggende basishouding waarmee 

we met mensen aan de slag gaan  
o Etiologisch: op welke manier gaan we het antisociale gedrag verklaren?  
o Klinisch: hoe ga je met de mensen in de praktijk aan de slag?  

 GLM kan helpen om deze beperkingen te overkomen  
 RNR en GLM als complementaire rehabilitatiemodellen (niet tegenstrijdig)  

o Er zijn manieren om de twee modellen te integreren  

COMPONENTEN VAN EEN REHABILITATIEMODEL (WARD ET AL., 2007) 
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GOOD LIVES MODEL 

‘a strengths-based rehabilitation theory that aims to equip clients with internal and external resources to 
live a good or better life—a life that is socially acceptable and personally meaningful. Criminogenic needs 
(i.e., dynamic risk factors) are conceptualized as internal or external barriers toward living a good life and 
are thus addressed within the broader strengths-based framework’. (Ward et al., 2011, p. 95) 

 Enerzijds zeggen ze dat het leven waar we naar streven voor die persoon binnen de normen moet 
zijn (RNR: verlagen van recidieven), maar belangrijk is dat het ook een betekenisvol leven moet 
zijn (GLM), waar de persoon zelf ook iets aan heeft   hierdoor ga je het risico op recidieven 
automatisch verlagen  

 
Prof. Tony Ward: https://www.youtube.com/watch?v=I3hhamnUSIc 

 Combinatie van het betekenisvolle en dit bereiken binnen de normen van de samenleving  

CENTRALE THEORETISCHE CONCEPTEN 

 Primary goods  

 Secondary goods  
 
4 problemen die zich kunnen voordoen binnnen het leven van een persoon:  

 Capacity  

 Means  

 Scope  

 Coherence  
 
De wegen naar het plegen van feiten:  

 Pathways  

ETIOLOGISCH MODEL - GLM (PURVIS ET AL., 2011) 
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3 grote delen  

1. Het verleden van de persoon voor het plegen van feiten  
2. Het leven van de persoon tijdens het plegen van de feiten  
3. De ontwikkeling van het leven van de persoon na het plegen van de feiten  

PRIMARY GOODS 

Deze staan centraal. Het zijn de universele basisbehoeften waar iedere mens naar streeft.  

 Fysieke gezondheid (gezond leven en functioneren) 

 Relaties (inclusief intieme, romantische, vriendschappelijke en familierelaties) 
o Iedere persoon is op zoek naar een vorm van verbondenheid: 1 op 1 

 Gemeenschap (erbij horen, bijdragen tot een ruimer geheel) 

 Voortreffelijkheid in werk 
 Voortreffelijkheid in spel  

 Creativiteit  
 Persoonlijke keuze & zelfstandigheid (voortreffelijkheid in ‘agency’) 

 Kennis 

 Gemoedsrust (psychische gezondheid) 
 Geluk (plezier in het hier en nu) 

 Betekenis & doel (spiritualiteit) 
 
Deze primary goods kunnen niet slecht zijn, want het zijn dingen die mensen nastreven. We kunnen 
hiermee met mensen aan de slag gaan: alles wat je nastreeft is goed.  

SECONDARY GOODS (GECITEERD UIT WARD ET AL., 2011, P. 96)  

Staan in funcyie van de priamry goods: de manieren waarop je de basisbehoeften gaat proberen 
vervullen. Het kan gaan over het werken rond financiële stabiliteit of stelen om dit te creëren, …  

 “Provide concrete means of securing primary goods” 

 “… specific roles, practices, and actions that provide routes to the primary goods” 
o Dit kan gepast of ongepast zijn (maatschappelijk onaanvaardbaar en het gaat problemen 

geven op langere termijn bv. stelen) 

 “… appropriate secondary goods represent socially acceptable means of securing primary goods” 

VIER PROBLEMEN ROND ‘LEVENSSTIJL’ EN ‘-PLAN’ 

Indien er zich een probleem voordoet, verhoogt dit de kans op antisociaal gedrag  

 Capacity 

 Means 

 Scope 

 Coherence 
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CAPACITY 

Het feit dat iedere mens capaciteiten en sterktes heeft (intern en extern), maar iedere mens kan ook in 
aanraking komen met verschillende obstakels tijdens het leven. Het vervullen van basisbehoeften kan 
onder druk komen staan en dan is de kans groter dat er antisociaal gedrag wordt gesteld. Er zijn zowel 
interne als externe obstakels in het leven van een individu.  

 Intern  
o Vaardigheden en mogelijkheden  
o Interne obstakels 
o Kunnen cognitief, psychologisch of gedragsmatig zijn 

 

 Extern 
o Externe omstandigheden en contexten 
o Externe obstakels 

 

Psychische gezondheid was ook nie goe want mijn psychische gezondheid was alleen maar depressie, 
negativiteit in mijne kop. Het enige wa ‘k wou doen was wegvluchten.  

Ik … was ook euh … omda ‘k thuis die geborgenheid en genegenheid miste, was ik ook echt hopeloos 
op zoek naar liefde. Naar iemand die mij liefhad, die mij goed liet voelen, die d’er voor mij was …  

MEANS 

 Ongeschikte middelen om goederen na te streven 
 Kan leiden tot een daling van Quality of Life omwille van frustraties 

 

Ik was echt erg. Ik vocht voor alles. Stond het mij nie aan, toek, op zijn gezicht. (…) Over mij moeten ze 
gene baas spelen, ik ben baas over mijn eigen.  
 

Hele dagen ruzie, slagen gekregen en ja… Proberen echt weg te vluchten. Ik zocht alles voor weg te 
vluchten. Ik ben mijn eigen beginnen snijden voor weg te vluchten, voor echt mijn zeer wat sneller te 
kunnen focussen.  (…) Ik smoorde, ik smoorde totdat ‘k ver niet meer recht kon staan, da ‘k plukke 
scheef was, da ‘k met alles zat te lachen é, gewoon omda ‘k er niet meer aan zou moeten peinzen.  

SCOPE 

 Lack of scope: verwaarlozing van ‘goods’ m.b.t.  
o Body 
o Self 
o social life 

 Negatieve impact op psychologisch functioneren en Quality of Life 

Ik had ook zoiets van: “iedereen en alles rondom mij, pff, het interesseert me nie, wa da ‘k ook kwijt 
geraak, het interesseert me nie”. Ik dacht nie na. Bij niks. Euhm, ja, ik had ook nie veel mensen nie meer. 
Ik had dan juist ja, mijne vriend toen. Maar die heeft nen helen slechten invloed op mij gehad. En da leek 
voor mij alles op da moment, ik zou der alles voor gedaan hebben. Ma echt alles. (…) Ik denk da ‘k ik 
mij toen inderdaad echt wel zo hard had vastgeklampt aan den dienen, da ‘k ik echt gewoon niks nie meer 
zag.  
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COHERENCE 

 Horizontale coherentie 
verband tussen ‘goods’ vanuit een complementaire visie i.p.v. tegengesteld (bvb. relatedness – 
agency) 

 Verticale coherentie 
belangrijkheid/ prioriteit van één of meerdere primary goods 
 

Maar dan achteraf bezien, ja, eigenlijk maakte ik mijn keuzes nog niet zelf want mijn vrienden maakten 
mijn keuzes, allé, de keuzes voor mij. Want als zij zeiden ‘we gaan naar het park’, ja, dan gingen we ook 
naar het park. Dan was het niet van ‘ja, nee, maar ik ga naar daar’. Dat was… Ja, dan loopt ge weer mee 
met uwe groep. En ja, dan maakt ge nog niet zelf de keuzes dat ge eigenlijk zou willen maken 
waarschijnlijk. 

PATHWAYS 

 Directe route: primaire goederen worden via crimineel gedrag nagestreefd/ verworven 

 Indirecte route: er ontstaat een opeenvolging (“ripple effect”) van gebeurtenissen, die uitmonden 
in crimineel gedrag 

Ik liep weg van m’n problemen en ik was eigenlijk op zoek naar altijd iets beters. Wat eigenlijk altijd iets 
slechters was. Want ‘k kwam dan ook eigenlijk … allé bij gasten enal 
terecht en (…) Ja. Da was echt zo, en ook van die situaties da je terecht komt. Je moe soms gaan slapen 
als je geseind staat, ja … bij wie slaap je dan? Bij junkies hé. Ja, de meeste 
mensen dan da je bij slaapt zijn echt junkies. Dus ja …daar zie je ook nie al te veel goeds, ja. 

DIRECTE ROUTE (PURVIS ET AL., 2011) 
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INDIRECTE ROUTE (PURVIS ET AL., 2011) 

 

ETIOLOGISCH MODEL – GLM (PURVIS ET AL., 2011) 

 

ETIOLOGISCH MODEL - GLM-FM (BARNAO ET AL., 2010)  

 

GLM toegepast op personen met een psychiatrische problematiek: waar kunnen we deze stoornis en 
symptomen plaatsen binnen het model? Het kan gezien worden als een intern obstakel in het vervullen 
van basisbehoeften (bv. ADHD kan een obstakel zijn voor het goed doen op school). Anderzijds kunnen 
psychiatrische symptomen ook gezien worden als een ongeschikt middel om basisbehoeften te bekomen. 
Ook hier ga je zien dat deze een link kunnen hebben met onderliggende factoren.  
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ETIOLOGISCH MODEL - GLM-DFA (VAN DAMME ET AL., 2017)  
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GLM IN DE PRAKTIJK 

 

GLM ASSESSMENT & HANDELINGSPLANNING 

 Assessment: de praktijkwerker helpt de persoon bij het identificeren van: 
o Levensplan (impliciet ‘vs’ expliciet, direct ‘vs’ indirect) 
o Belangrijkste primaire levensbehoeften 
o Interne en externe vaardigheden en mogelijkheden (sterktes) 
o Interne en Externe obstakels (tekorten en noden) 
o Middelen om primaire levensbehoeften na te streven 
o Routes naar delinquent gedrag (direct ‘vs’ indirect) 

 Handelingsplanning: de praktijkwerker helpt de persoon bij het formuleren van doelstellingen en 
het opzetten van strategieën om hun sterktes uit te bouwen en/of geïdentificeerde problemen aan 
te pakken 

o Alle acties zijn gericht op het ondersteunen van de persoon om zijn/haar ‘good lives plan’ 
te bereiken 

“GLM MAPPING TABLE” – ASSESSMENT 
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DOEL VAN “GLM MAPPING TABLE” 
1. Duidelijk maken wat ‘goed’ en ‘sterk’ is bij de persoon en zijn/haar leven (sterktes en kwaliteiten) 
2. In kaart brengen van de routes/interne en externe obstakels die tot crimineel gedrag leiden 
3. In kaart brengen van de domeinen waarop verbetering/verandering nodig is 
4. Domeinen voor behandeling prioriteren (zie verder) 

 
→ opstap naar handelingsplanning 

“GLM REHABILITATION PLAN” – HANDELINGSPLANNING 

 

STELLEN VAN PRIORITEITEN (PURVIS, S.D.) 
1. Selecteer prioritair aan te pakken levensbehoeften: deze die DIRECT aan delinquentie gelinkt 

zijn 
2. Selecteer prioritair aan te pakken obstakels: deze die gelinkt zijn aan de levensbehoeften met 

directe trajecten naar delinquentie en die terugkeren of een rol spelen bij verschillende 
levensbehoeften (‘repeated obstacles’) 

3. Maak een assessment via Motivational Interviewing van het stadium van verandering waarin 
de persoon zich bevindt m.b.t. de ‘repeated obstacles’  
→ kies obstakel waarvoor persoon meeste motivatie tot verandering vertoont 

FORMULEREN VAN DOELEN (PURVIS, S.D.) 

STRENGTH GOAL CONSTRUCTION 

Ga na waarvoor de persoon vlot te motiveren valt en waarvoor de persoon zich zal willen inzetten 

 Wat doet de persoon echt graag? 

 Waar is de persoon trots op? 

 Waar vertelt de persoon graag over? 



 

115 
 

“It may be that he has a skill in a particular area that can be built upon. Choose this type of thing for the 
Strength Goal. This is something that the offender needs to feel good about. It might appear to just be 
about fun or enjoyment, but its impact on other areas of his life and well-being, and the level of 
engagement it brings to case management interviews, must not be underestimated.” 
 

RISK GOAL CONSTRUCTION 

 SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden 

 Approach goals (vs avoidance goals) 

 Toekomstgerichte taal 

 Optimistisch 

 Strategieën die iets toevoegen aan het functioneren/de vaardigheden van de persoon 

 

RNR EN GLM: COMBINEERBAAR OF NIET? 

RNR VS. GOOD LIVES: COMPATIBILITEIT? 

 RNR vooral gericht op terugvalpreventie 
o Wordt vaak in de risicohoek gezet  
o Er zijn veel meer principes dan de 5 dat we besproken hebben  

 GLM vooral gericht op verhogen van welzijn 
o Quality of Life 

    INTEGRATIE van beiden (Braet, 2008; Willis et al., 2014)? 

EÉN MOGELIJKE CONCLUSIE (UIT GARRIDO & MORALES, 2007) 

“Service provision should be reconceptualized as an ongoing care model that emphasizes intervention in 
multiple spheres of an adolescent’s life. The most promise lies in a comprehensive, long-term 
commitment, not in the development of any singular, more powerful approach”  

(Tate, Reppucci and Mulvey,1995, p. 780 geciteerd in Garrido & Morales, 2007). 

RNR: MOGELIJKE PROBLEMEN (WARD & FORTUNE, 2013; WILSON & YATES, 2009) 

Als je naar de literatuur kijkt, kom je vaak dit soort zaken tegen:  

 Focus op criminogene behoeften is noodzakelijke, maar geen voldoende, voorwaarde voor 
effectieve behandeling (de rest moet ook betrokken worden voor een volledige behandeling) 

o Holistisch, integratief werken! 

 RNR geeft weinig antwoorden op ‘responsivity issues’ + gevaar om vooral naar verleden te kijken 
o Zeer weinig onderzoek dat hier diep op in gaat: we weten wel iets over wat belangrijk is, 

maar we weten niet alles in deze responsiviteit issues, dus veel aspecten waar we nog 
niet zo heel veel over weten.  
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 Beperkte link met desistance-aspecten 
o Factoren die ervoor zorgen dat mensen geen feiten plegen. In de positieve criminologie is 

er veel aandacht voor wat ervoor zorgt dat mensen stoppen met het plegen van feiten. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het vaak kleine aspecten zijn in het leven van mensen 
die ervoor zorgen dat ze opnieuw zin krijgen in het leven en het willen veranderen (bv. 
kinderen krijgen, partner vinden, …). Dit maakt vaak het verschil. Dit zijn kleine haakjes 
die ervoor zorgen dat mensen hun leven anders aanpakken en ook anders naar hunzelf 
gaan kijken: men ziet zichzelf niet meer als een misdadiger, maar men schrijft zichzelf 
een andere rol aan. Je probeert een soort verhaal te creëren met de persoon. 

o Vaak heeft de behandeling minder te maken met het feit dat mensen geen delicten meer 
plegen, maar eerder deze kleine veranderingen.  

 Focus op “avoidance” ipv. “approach” goals 
o Positieve of toenaderingsdoelen zijn veel sterker om iemand te motiveren dan de 

vermijdende doelen, waarbij dingen afgenomen worden. Het proberen zoeken naar een 
leven dat de moeite waard is, blijkt krachtig te zijn.  

 Beperkte aandacht voor “offender agency” (autonomie, betrokkenheid)  
 Belang van kenmerken van de hulpverlener (empathie, warmte, respect, …) – treatment alliance 
 ‘Forceert’ mensen in risico-categorieën en de hieraan gekoppeld behandelingspaden 

o Wanneer je de stempel ‘high risk’ opgeschreven krijgt, draag je dit mee doorheen heel je 
leven. Dit heeft een invloed op de toekomst, bv. werk zoeken.  

GLM: MOGELIJKE PROBLEMEN (ANDREWS ET AL., 2011) 

 GLM is tot nu toe weinig empirisch onderbouwd 
o Lore Van Damme heeft veel onderzoek gedaan naar de onderbouwing van assumpties. 
o We hebben een aantal aanzetten die niet allemaal in dezelfde richting lijken te liggen, 

maar hier is zeer weinig onderzoek naar.  

 Draagt, volgens Andrews et al., weinig bij tot een RNR-benadering  

 “Crime prevention is easily overlooked if the primary pursuit of therapy is a life fulfilled as 
completely as possible” (p. 750)  

o Er wordt te weinig gefocust op waarover het echt over gaat in de forensische 
hulpverlening, namelijk risicoverlaging. Het gevaar is dat er mensen verward worden: 
hulpverleners worstelen wel met de rol die ze hebben. Moeten ze focussen op de 
risicoverlaging of moeten we werken aan de levenskwaliteit van de mensen? Dit zorgt 
voor veel verwarring. Er is niets mis met het beschermen van de maatschappij en te 
focussen op recidieven, maar enkel dit zal niet helpen.  

o Mensen die feiten plegen hebben ook rechten en plichten.  

 Maakt gebruik van “weak assessment approaches” 
o Er zijn geen geprotocolleerde methoden om het model af te nemen. Het lijkt simpel, maar 

het blijkt heel moeilijk: je moet op een systematische manier bevragen naar wat er goed 
of slecht loopt, anders zal je hier niet voldoende informatie uit halen. We moeten op zoek 
gaan naar manieren om deze ervaringen en informatie naar boven te krijgen. In dialoog 
gaan en een gesprek aangaan met de mensen is zeer belangrijk en dit kan je enkel doen 
in een interview of een gesprek.  

 Introduceert “verwarring” in het behandelplan  
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INTEGRATIE RNR – GLM  

Belang om  

 Behandeling te focussen op ‘level of risk’ 
o Het risiconiveau is belangrijk, ook in het GLM. Je probeert altijd de primary goods en wat 

mensen belangrijk vinden, te koppelen aan de risicofactoren. In hoeverre zijn die 
belemmerend voor het bereiken van levensdoelen?  

 Aandacht voor alle domeinen die met het risico-gedrag samenhangen met aandacht voor de 
persoon als geheel 

o Niet enkel aandacht voor de risico’s, maar ook op de sterktes van een persoon. Dit is 
vaak een kritiek op het GLM-model: de focus wordt te veel bij de persoon zelf gelegd en 
te weinig op de omgeving. Focus ook op wat voor de mensen zelf belangrijk is.  

 Écht op responsiviteit te focussen 

 Belang om naast Risk, Need en Responsivity in assessment ook op Priority (wat is het meest 
belangrijk voor iemand) te focussen  

 

It would seem that an integration of RNR and the GLM might assist us in achieving those additional 
reductions in recidivism by focusing on problem areas and offering interventions commensurate with risk 
and need, while ensuring consumer buy-in and attending to the overall well-being and pro-social 
functioning of offenders. This would seem to be an admirable treatment goal. 

 Risk-Need-Responsivity-Motivation model (RNRM model) (Ziv, 2018) 

 “Sterktegericht What Works” (Decoene, 2019) 

 

ROL VAN TRAUMA: EEN BELANRIJKE LINK TUSSEN RNR EN GLM 

PREVALENTIE 

 “75 – 93% in the juvenile justice system experienced some type of trauma (vs. 25-34% of general 
population)” (Baglivio et al., 2015) 

o De traumatische ervaringen zijn niet zo onschuldig 

 “Cumulative effect of exposure to traumatic stress (cf. ACE) ---- impaired brain development ---- 
impact on self-regulatory behavioral and emotional responses” (Baglivio et al., 2015) 

 “experiencing trauma and abuse during childhood increased the odds of juvenile violent behavior 
by more than 200% (Maxfielf and Wisdom, 1996” (in Fox et al., 2015, p. 164) 

 Implications on emotional development / affect regulation (Bollinger, 2017; Hahn Fox et al., 2015; 
Dosen, 2007; 2013; Levenson, 2013) 
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ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES (ACE) 

1. Physical abuse 

2. Sexual abuse 

3. Emotional abuse 

4. Physical neglect 

5. Emotional neglect 

6. Mother treated violently 

7. Household substance abuse 

8. Household mental illness 

9. Parental separation or divorce 

10. Parental Incarceration 

Cf. https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/ 

DUAL TAXONOMY (MOFFITT, 1993, P. 677) 

 

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES EN PLEGEN VAN FEITEN (HAHN FOX ET AL, 
2015, P. 169) 
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ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES EN PLEGEN VAN FEITEN (BAGLIVIO ET AL., 
2014, P. 21) 

 

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES EN HET PLEGEN VAN FEITEN (BAGLIVIO ET 
AL., 2014, P. 21) 

 

NAAR INTEGRATIE VAN RNR EN GLM -- TRAUMA 

Bvb. RNR-I (Abracen, Looman & Gallo, 2015): 

“We have also argued that, given the frequent histories of physical, emotional, and sexual abuse among 
such groups of offenders issues associated with what has been called complex trauma  need to be 
included in any comprehensive model of offender treatment.” 
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TRAUMA-INFORMED CARE (LEVENSON, 2013, P. 3) 

As we ponder the development of sex offender treatments thus far, we might acknowledge that little 
attention has been given to the offender’s own developmental history compared to the emphasis on 
cognitive and behavioural change. It is clear, however, that early adverse experiences can alter 
neurodevelopment, interfere with relational attachment and contribute to a reliance on maladaptive 
interpersonal skills (Anda et al., 2006; Creeden, 2009; Felitti, 2002; Finkelhor & Kendall-Tackett, 1997; 
Weiss & Wagner, 1998).  

It is, therefore, important to consider the role of childhood adversity in the development of high-
risk behaviour. 

PRINCIPES VAN TRAUMA-INFORMED CARE IN JUSTITIËLE CONTEXTEN  (LEVENSON, 
2014, P. 2) 

 Geen focus op interventies, maar op het ontwikkelen van een veilige omgeving met aandacht 
voor: 

o Vertrouwen 
o Keuzes 
o Samenwerking 
o Empowerment  

 

CONCLUSIE (LEVENSON ET AL., 2014, P. 10) 

“TIC can be integrated into common programme models or theories of practice, including relapse 
prevention, cognitive behavioural therapy, the Good Lives Model and Risk/Needs/ Responsivity models. 
TIC simply delivers clinical services in a way that recognises the prevalence and impact of early 
trauma on behaviour across the lifespan. In this way, therapists can establish a non-threatening 
treatment environment that facilitates trust, emotional safety, empowerment and intimacy and 
responds to maladaptive behaviour in the context of traumatic experiences” 

When clinicians respond to traumatised clients with compassion, validation and respect, corrective 
emotional experiences allow new skills to be learned, 

enhanced, practiced and reinforced. These new positive experiences allow not only for the healing of the 
soul but might assist the brain to discover neural pathways to new behaviours. 
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LES 9 - LEEFWERELDGERICHT WERKEN, 
TOEGANG TOT ZORG EN CONTINUÏTEIT  
Jan Naert  

Drie grote lijnen vandaag:  

 Leefwereld, leefwereldperspectief, oriëntatie en onderzoek  
o Leefwereldperspectief verhoudt zich voor een stuk tot de evoluties van zaken in de 

jeugdhulp  

 Alles te maken met jeugdhulpverlening  

 Continuïteit/discontinuïteit  
o Hot item in de jeugdhulpverlening namelijk hoe gaan we om met het feit dat er een 

fragmentatie bestaat in de jeugdhulpverlening? Dat de verschillende overgangen in de 
jeugdhulpverlening niet zo evident zijn  

o Kijken naar hoe jongeren deze continuïteit en discontinuïteit zelf ervaren  

 

OVERZICHT  

1. Inleiding  
2. Leefwereldgericht denken? Van toegang tot zorg naar concrete actie in de leefwereld van 

jongeren  
3. Wat weten we over toegang en continuïteit van zorg?  

a. Welke systemen kunnen we dan wel gebruiken die nu wat in de weg zitten?  
4. De stem van jongeren over continuïteit  

a. Existentiële chaos  
b. Zoektocht naar steun  
c. Helpende interventies of…?  

5. Enkele conclusies voor praktijk en beleid  

 

INLEIDING 

KINDEREN EN JONGEREN IN KWETSBARE POSITIES EN HUN LEEFWERELD?  

EEN STUKJE PRAKTIJK  

 Wie zijn die kinderen en jongeren?  

 Wat zijn hun noden?  

 Wat dan met ondersteuning?  
o Hoe komen we dan voor een stuk tegemoet aan wat zich daar afspeelt  
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Als we het hebben over maatschappelijke kwetsbaarheid:  

“Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon die in zijn contacten met de maatschappelijke instellingen 
vooral en steeds opnieuw te maken krijgt met de controlerende en sanctionerende aspecten ervan en 
minder profiteert van het positieve aanbod.” (Walgrave, Vettenburg & Van Kerckvoorde, 1984) 

 Een aantal kinderen en jongeren komen voornamelijk als ze in contact komen met de instellingen 
de sanctionerende reacties van die instituten. Dat zegt iets over de interactionele component 
namelijk hoe gebeuren die interacties tussen al die dienstverleningen?  

 De theorie zegt dat we met een groot probleem zitten.  
o Het probleem komt niet uit de lucht gevallen. Bepaalde vormen van interventies komen 

niet ten goede aan de mensen zoals ze eigenlijk bedoeld zijn  
 Een Mattheus effect met een afroming: mensen die goed gewerkt hebben kunnen 

er wel gebruik van maken en de mensen die kwetsbaar zijn in de instellingen hun 
stem komt minder aan bod.  

 Bv. JAC: We zien in bepaalde JAC’s dat het een heel bijzonder segment 
is van de doelgroep dat ze bereiken. Als het gaat over superdiversiteit 
dan worden deze veel moeilijker bereikt door een JAC.  
 Door de vormgeving van je interventie niet bij de jongeren geraakt die 
het echt nodig hebben.  

 Interactief proces (machtsongelijkheid)  
o Ook een component van leefwereld die met elkaar in conflict komen 

 De interactie gebeurt gebrekkig, maar het grootste slachtoffer is de persoon die in 
de mindere machtspositie zijn dus niet de leerkracht bijvoorbeeld.  

 Cumulatief proces  
o Als we niet procesmatig gaan kijken, als we niet rekening gaan houden met het volledige 

verhaal van iemand met een kwetsbare situatie dan gaan we er niet in slagen om te 
begrijpen welke processen er aan de hand zijn.  

 Risicofactoren: er zijn een aantal risicofactoren om te gaan spreken over die kwetsbaarheid  
o Leven in kansarme buurt  

 Een kansarme buurt in Gent? Bv. Rabbot: de inkomens in de wijken zijn heel 
laag. Het is geen kortstondig fenomeen, men heeft daar te maken met generatie 
armoede.  

o Opgroeien in generatiearmoede  
o Behoren tot etnisch-culturele minderheid  

 Wezenlijk verschil in kansen op de verschillende levensdomeinen  
o Geen inkomen uit arbeid  
o Cumulatie van risicofactoren  

 Ruimte 

 Je ziet ook een slechte bebouwing, kleine huizen: wat betekent het voor 
kinderen om op te groeien in dergelijke context?  

 Maar ook de openbare ruimte… Die is vaak heel beperkt.  
 Weinig voorzieningen in die wijken zoals reguliere sportvoorzieningen  

 Veel verschil op basis van verschillende steden of er effectief actie wordt 
ondernomen om daarop in te spelen 

 Ook vaak conliften over de ruimte  
 Een cumulatie van die factoren maakt het dus wel heel moeilijk voor de mensen  
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 Sociale binding  
o De sociale binding vermindert. Bv. wij geloven allemaal dat het zin geeft om hier te zitten 

omdat de toegang geeft tot een aantal zaken. Moesten we die aspiraties niet hebben dan 
zouden we hier niet zitten. We geloven in de binding met dit instituut. Als we gaan kijken 
in het jeugdwelzijnswerk dan staat dat heel sterk onder druk. Niet enkel bij onderwijs, 
maar ook andere levensgebieden zoals sport of cultuur.  

IN DAT SOORT WERK KOM JE TE MAKEN MET VERSCHILLENDE VRAGEN  

 Wat is het probleem?  
o Afhankelijk van de bril dat je opzet ga je op een andere manier gaan kijken naar de 

problemen  

 Wiens probleem is het?  

 Complex  
o Meerdere niveaus: micro, meso, macroniveau  
o Interactie en processen als selffulfilling prophecy  
o Machtsongelijkheid in het maatschappelijk debat: Becker: “whose side are we on?”  

 Moeten we ons de vraag niet stellen langs welke kant we staan nl. kan 
hulpverlening wel neutraal zijn? Moet er geen keuze gemaakt worden?  

 Kom je op een ideologisch debat  
 Een stevig debat die gevoed is door verschillende etiologische 

perspectieven 

 Risico van vereenvoudiging: slachtoffers/daders van feiten  
o De klassieker: als het gaat over complexe problemen waar we moeilijk vat op krijgen dat 

we ze gaan vereenvoudigen om er toch enigszins vat op te krijgen  
 Bv. binair denken: dit zijn slachtoffers en dat zijn daders. Theoretisch krijg je 

inzicht dat de opdeling niet zo eenvoudig is, maar in de feiten maak je wel heel 
sterk die opdeling. De opdeling is problematisch. In het debat wordt het wel vaak 
zo binair gesteld…  

HOE GEVEN WE DAT WERK DAN VORM? WE KOMEN ER NIET MET DE REDUCTIE…  

 Categoriaal: hulpverlening > op basis van bepaalde categorie cfr. Diagnostiek  
o Moeten we kijken naar specifieke problemen zoals diagnostiek?  
o Moeten we bezig zijn met opdeling meisjes en jongens?  

 Territoriaal: locaties waar men van weet dat er meer mensen leven in kwetsbare situaties  
 De twee zijn niet altijd eenvoudig te combineren met elkaar. Je krijgt discussie in het werk over 

waar de aandacht naar toe moet gaan…  
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LEEFWERELDGERICHT WERKEN?  

 Wat betekent dat nu concreet?  
o Aansluiten van wezenlijk belang: de beweging maken naar de plaats waar de jongeren 

zich bevindt 
 Niet zo’n evidentie. Het lijkt enkel een probleem van mobiliteit, maar het is veel 

meer dan dat.  
o Empathie: je leeft je in in de situatie van waar kinderen en jongeren zich bevinden  
o Erkennig geven  

 Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?  
o Meer vraaggericht dan aanbodsgericht werken: als je momenteel gaat luisteren in de 

hulpverlening ga je er weinig tegenkomen die gaan zeggen dat ze niet vraaggericht gaan 
werken  

 Er is iets aan de hand met dat vraaggestuurd werken? Hoe komt dat dat zo 
moeilijk is?  

o Rekening houden met de machtstructuren die er voor zorgen dat er beelden bestaan van 
leefwerelden die primeren: wie bepaalt wat het juiste en goede leven is?  

 Dan zit je al op een niveau die voorbijgaat aan een micro-ervaring: hoe kijkt men 
naar kwetsbaarheid in verschillende instituten  

 Verklaringsmodellen rond armoede van Vrancke (zit op het niveau waarna wordt 
verwezen namelijk een clash in de manier van kijken)  

 Maatschappelijk schuldmodel: de maatschappij is schuldig aan het feit 
dat mensen zich in armoede bevinden. Men kent de handvaten om er iets 
mee te doen, maar men doet het niet. Men maakt andere keuzes.  

 Maatschappelijk ongevalmodel: we gaan er altijd mee te maken krijgen. 
Het gebeurt. Op een of andere manier ontstaat er armoede, maar je kan 
moeilijk spreken van schuld.  

 Individueel ongevalmodel: niet iedereen maakt dezelfde levenstrajecten 
mee. Je hebt eigenlijk niet alles in de hand.  

 Individueel schuldmodel: ‘je moest maar beter je best gedaan hebben op 
school’  
 Dit zal bijzonder veel effect hebben op de manier waarop je tot 
oplossingen gaat komen. Als je denkt dat er een maatschappelijk 
probleem situeert dan ga je aan het systeem werken.  

 Wat is hierbij van belang volgens jullie?  

LEEFWERELDGERICHT 

 Presentietheorie: stukje A. Baart 
o Het betekent uit je kot komen, bij die mensen zijn 
o Bijzondere kaders rond ontwikkelt door bij mensen in kwetsbaarheid te gaan vragen ‘wie 

vind jij een goeie hulpverlener’  
 Wanneer hij daar een antwoord op had is hij gaan kijken naar wat die mensen 

speciaal doen dat mensen hem een goeie vinden 
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 Actieve outreaching 
o We zitten niet in een winkel te wachten tot de klanten komen. Als je dit verhaal hoort en je 

refereert naar hoe jeugdhulp zich organiseert dan wordt de vraag gesteld of we er wel 
voldoende zijn. Er zijn zeker projecten en vormen aanbod in jeugdhulpverlening te vinden 
die daarop werken.  

o De term is ook moeilijk want heel vaak gaat men pas spreken over outreaching op het 
moment dat men al contacten heeft met iemand en dat verdwijnt. Het wordt dus vaak heel 
nauw ingevuld.  

 Je moet op geregelde momenten uit je kot komen  
  

 Autonomie (tov afhankelijkheid) 
o Vergt een zekere mate van autonomie. Mensen gaan op straat, je moet ze niet op de 

hielen zitten.  
o Ook op het niveau van jongeren wordt er autonoom gewerkt. Er wordt niet geprobeerd om 

de jongeren afhankelijk te maken van ons. Je zit met een heel grote aandacht voor 
autonomie. Het eigenaarschap van iemand zijn leven ligt bij de persoon zelf en niet bij 
eigen leven.  

 Gelijkwaardigheid  
o Zit ook in de presentietheorie als een soort houding. Je staat op gelijke voet in de 

leefwereld. Tegelijkertijd zie je de gelijkwaardigheid niet als een houding, maar als een 
reflectiviteitswinkel.  

GRONDSLAGEN VAN HET LEEFWERELDGERICHT WERKEN  

 Leefwereld benadering als praktijk 

 Kritisch historisch kader (Duitsland, na WOII) > link met totalitaire systemen! > bevragen van de 
functie van hulpverlening! 

o Hulpverlening was sterk meegegaan met het facisme wat leidde tot een heel kritische 
bevraging van de functie van de hulpverlening 

 Grondvragen om de leefwereld terug naar de voorgrond te trekken  

 ‘De vraag naar het alledaagse’, het leven van de mensen zelf, hun ervaringen centraal, hun 
vaardigheden, hun verantwoordelijkheid, hun verhaal!  

o Heel veel aandacht gaat naar het tempo en het ritme van de mensen zelf. Opgelegd 
tempo’s en opgelegde ritmes.  

LEEFWERELD HERCONSTRUEREN OP 3 MANIEREN: HOE KUNNEN WE DEZE GAAN 
BEKIJKEN OP VERSCHILLENDE MANIEREN?  

1. Onmiddellijk-heid, overleven hier en nu 
a. Je werkt in de leefwereld van de mensen dus dan wordt je onmiddellijk geconfronteerd 

met de problemen van de mensen die zich voordoen.  
b. Bv. een jongere staat in putje winter buiten zonder dak boven zijn hoofd: hoe ga je hier 

mee om? Je kan die jongere moeilijk buiten laten staan…  
2. De plaats waar alles samenkomt, waar politieke en structurele eisen/conflicten samenkomen 

(ongelijke bronnen, messy social structures) 
3. Conflict tussen ‘the given’ enerzijds en het mogelijke, ‘the possible/potential’ anderzijds. 

a. Wat kan hier anders? Wat kunnen we doen samen om tot verbetering te komen? Een 
aanvaarding van de context van de mensen zelf, maar terzelfdetijd ook disruptie ervan.  
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RISICO’S VERBONDEN AAN HET LEEFWERELDGERICHT WERKEN 

 Je komt zelf in het maatschappelijk conflict terecht  
o Dat is eigenlijk geen risico maar dat is het gevolg van leefwereldgericht werken  
o Je gaat met de mensen de strijd aan op maatschappelijke ongelijkheden 

 Je gaat actief opkomen voor de jongere waar je mee werkt  
 Je gaat op de breuklijnen terecht komen en je zal ook mee positie kiezen  

 De heel nauwe aansluiting bij de leefwereld draagt het risico in dat je teveel gaat samenvallen met 
de leefwereld en dat er te weinig beweging is  

o Als pedagoog wil je iets doen bewegen  
o Het is iets dat je niet oplost via teamwerking, door het installeren van reflectiviteit. Je lost 

ze niet op, maar je moet er wel constant mee bezig zijn anders krijg je blindevlekken.  

GEVOLGEN VOOR HULPVERLENING? 

Het leefwereldgericht werken is volledig vraaggestuurd. Er is geen vooraf bepaald hulpverleningsding dat 
je op de jongere drukt. De jongere is aanwezig, jij bent aanwezig en samen onderhandelen van wat kan 
ondersteuning voor jou betekenen?  

1. Conflict:  
a. Respect voor leefwereld –  
b. De leefwereld kapot maken –  
c. Werken naar een  
d. Succesvolle leefwereld 

 Het ligt soms onder vuur in de huidige hulpverlening en dat komt doordat het proces misschien 
weinig kans krijgt in de hulpverlening.  
2. Preventie: goed uitgebouwde sociale dienstverlening & proactieve tweede lijn 

a. Als je beleidsmatig keuzes maakt om te investeren in wijken waar nodig dan ga je 
kijken naar hoe je dit concreet kan gaan uitbouwen.  

b. Dat trechterdenken is problematisch. Het is een heel andere vorm van kijken naar 
expertise dat je nodig hebt. Je hebt heel grote experten nodig om die eerste 
contacten te gaan leggen met mensen in kwetsbare situaties. Het vergt expertise.  

c. De outreacher gaat niet met een hele boekentas op straat rondlopen om jongeren te 
detecteren. Zo werkt het niet.  

3. Relevant in het hier en nu (toegang, lage drempel, holistisch) 
a. We gaan niet fragmentair gaan werken. Het is een breed beeld van de mensen 

waarover het gaat.  
4. Sociale omgeving = referentie voor planning 

a. Wat je kunt en gaat doen heeft ook te maken met wat je kan doen binnen de context  
5. Kritische sociaal ethische dimensie  

a. Integratie  
b. Participatie  

i. Zoals het omschreven staat in het kinderrechten verdrag (drie P’s: 
participatie, provisie en protectie)  

1. Protectie: beschermen  
2. Provisie: bv. aan begin van de activiteit maaltijd koken en iedereen 

eten geven  
a. Je moet continu de eigen werking herzien en bekijken wat er 

precies gebeurt om erop in te spelen  

Onderhandeling!  
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CONTINUÏTEIT VAN ZORG?   

Conflicthantering: schema voor de verschillende wijzen rond conflicthantering begrijpen (met de dieren) en 
coöperatief leren: weten wat het betekent (!) = ZELFSTUDIE  

 Veel aangehaald als probleem in de zorg, specifiek ook aanleiding voor integrale jeugdhulp  

 Verschillend aanbod dient tegemoet te komen aan gebrek aan continuïteit  

 Onduidelijke terminologie, verwarring met termen, beperkt onderzoek!  

 

Schema aan de hand van kwalitatief onderzoek. De rechterkant wordt even achterwege gelaten. Op de 
linkerkant staat een schema die vrij dominant is als het aankomt op het denken over continuïteit in de 
hulpverlening. Het schema zegt dat als je rond continuïteit spreekt dat je verschillende vormen van 
continuïteit kan creeëren. Als je ervoor zorgt dat je informatie continuïteit in orde is, als de relationele 
continuÏteit in orde is (bv. stabiliteit in personeel), managment continuïteit dan zal dat wel leiden tot 
continuïteit bij de gebruiker.  

Bijkomend zegt men in de literatuur dat die vormen van continuïteit wel voor een deel bepaald worden 
door een diagnose georiënteerde zorg. Hierrond zijn veel minder onderzoeksmatige gegevens. Hierover is 
er weinig gekend. Zijn onderzoek gaat hier wel meer op inzoomen nl. wat zegt de jongere zelf over de 
continuïteit.  

 Als die zaken voldaan zijn > ervaring van continuïteit bij de gebruiker  
 Front en back office logica!  

o In het schema kan je deze logica terugvinden  
o Bv. als je met je auto naar de garage gaat moet je niet per se weten wat ze allemaal doen 

om je auto te vermaken.  
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o Denk terug aan vraag of aanbod gestuurd, het leefwereldgerichte. Als we samen de zorg 
organiseren dan zal een front en back office niet ter sprake komen.  

 Beeld van continuïteit lijkt veel complexer te zijn!  

 

DE STEM VAN JONGEREN OVER CONTINUÏTEIT IN DE ZORG?  

 Opzet onderzoek  
o Interviews met jongeren (16-32)  
o Beroep op ondersteuning in JWW 
o Bereikt in residentiële voorziening bijzondere jeugdzorg (minimaal twee jaar)  
o Retrospectieve bevraging over continuÏteit in hun traject  
o Thematische analyse  

 Drie grote thema’s die de jongeren zelf aanhalen in relatie met continuïteit  
o Noden zijn groot: existentiële chaos in hun traject  

 Omdat het fundamenteel raakt aan de bestaansreden van de jongeren zelf  
 Ze verliezen voor een stuk de hoop  

o Jongeren vinden ergens wel steunfiguren en hebben toekomstdromen waar ze voor 
samen en samen bricoleren  

o Werkende en minder goed werkende interventies  
 Die al dan niet tegemoetkomen aan de ervaringen met continuïteit  

EXISTENTIËLE CHAOS IN HUN TRAJECT OP DIVERSE NIVEAUS  

De zaken lopen meestal door elkaar.  

“wanneer we op straat leefden in Brussel, dat was een beetje crisis, we zochten een huis ja … het was 
een moeilijke periode […] er was niets, alleen de integratiedienst, anders niets niets niets … dan na drie of 
vier maanden, ik weet het niet meer, wist een vriend een kraakpand zijn in Gent en we kwamen daar 
terecht voor enkele jaren […] Ik heb de plaats zelf opgelapt, maar er was geen water en alles was kapot. 
Het is daar dat ik Annie ontmoette, ze kwam langs en heeft me geholpen met papierwerk. Vanaf dan kon 
ik werken … het was veel beter, ik moest niet meer denken ‘waar ga ik slapen?’ ‘Wat ga ik eten?’ ‘Ik heb 
geen dak’ enz enz.”    

“Al mijn problemen kwamen tesamen … met mijn moeder … mijn stiefvader zei dat hij niet meer naar huis 
wou komen als ik er was …. En ok, stel dat ik bij mijn moeder was en hij komt langs, wat dan? En ik was 
kwaad op mijn moeder en ik lag echt in ruzie met haar. Ik had op dat moment het gevoel dat ik niemand 
meer achter me had … versta je … mijn moeder wou me verlaten … dat was hoe het voelde … dat ze me 
achter liet. Ik ken mijn vader niet dus … ja … met hem … had ik geen hoop. Dat is hoe de vraag in mijn 
hoofd kwam ‘wat doe ik hier nog?’ Ik had geen vader, geen moeder. Mijn grootmoeder, ok, zij zou geraakt 
zijn … maar wie ging me missen als ik er niet meer zou zijn?” 
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DE ZOEKTOCHT NAAR STABILITEIT EN STEUNFIGUREN  

Zoekende naar het krijgen van steun op die chaos, om daar grip op te krijgen. Wat helpt om grip te 
krijgen?  

 Familie  
 Vrienden  

 Volwassenen  
o Gaat over een heel ruime groep nl. vrijwilligers, professionele hulpverleners, 

professionelen in onderwijs of vrije tijd  

Drie grote groepen die jongeren benomen in functie van steun en continuïteit  

 Hoe kwetsbaar ook op bepaalde vlakken, jongeren hebben ideeën en bouwen aan 
toekomstdromen 

 Label van kwetsbare jongeren verlaten en spreken van jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
posities of situaties 

 Jongeren zijn ook zelfredzaam en vinden diverse wegen om ergens toch progressie te maken en 
oplossingen te vinden (dubbel!) 
 

HELPENDE JEUGDHULPINTERVENTIES OF…?  

Ervaringen van jongeren over ‘de jeugdhulp’  

 Reguliere jeugdhulp staat veraf  

 Wordt aanzien als niet bereikbaar  
o De reguliere hulpverlening als niet bereikbaar  
o Als ze dan toch bereikt worden dan heb je een volgend probleem dat verschijnt nl. niet 

alleen het veraf staan. Met andere woorden op momenten dat het bereikt wordt, wordt het 
aangezien als niet zinvol.  

 Wordt ervaren als niet zinvol  

 Wordt ervaren als beschuldigend “ik ben/was altijd het probleem” 
o Er is een tendens zichtbaar. Heel veel jongeren ervaren heel weinig steun in het begin 

van hun reguliere hulpverlening. Maar als er dan gekeken naar later dan wordt het ineens 
heel dringend.  

 In het begin zie je er geen en eenmaal je erin terecht komt laten ze je niet gerust.  

Uitzonderingen?  

 Steun vanuit de leefwereld door onder andere vrijwilligers, jeugdwelzijnswerkers, andere 
‘toevallige’ volwassenen  

 Mensen die binnen ‘het systeem’ een bijzondere rol opnemen  
o Ze maken een onderscheid nl. er zijn ook hulpverleners die binnen het systeem iets heel 

bijzonders doen. Die eigenlijk binnen dat systeem iets anders doen. Waarover gaat dat 
dan?  
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 Ontgrenzend werken: hulpverleners die voorbij hun eigen dienst blijven 
aanhechten aan de jongeren  

 Vorm een eerste connectie, een opstap om verder te gaan  
o De opstap is vaak al aanwezig voor de crisis zich voordoet. Er is 

al presentie.  
o “nu weet ik waar naartoe maar in het verleden was het moeilijk, ik 

wist mijn weg niet. Versta je, van Caroline uit leerde ik mensen 
kennen in het jeugdhuis in de wijk, van één persoon leerde ik 
dertig à veertig personen kennen, dat is geluk hebben! [] Ja, zie 
je, nu kan ik naar Evelyne gaan van het jeugdhuis voor 
ondersteuning met papieren of andere dingen, ik weet gewoon 
dat het goed komt. Ik word sterker, ze kan met mij meekomen 
een eerste keer, een tweede keer doe ik het zelf. Zo word je 
sterker denk ik.”  

 Engagement als vertrekpunt  
o Niet alleen blijven staan, maar is ook voorbij de grenzen geweest 

van de eigen hulpverlening  
o “Ja, maar met de sociale dienst, ja … ik had niets te maken met 

hen, met het jeugdhuis en Evelyne wel! Je doet activiteiten, 
kampen en je begint elkaar te kennen. Maar met de sociale 
dienst is het anders, je zit daar gewoon en je hebt geen contact 
met hen. Met Evelyne en David en het jeugdhuis … dat is een 
groep die je kent, dat is belangrijk, het feit dat je dingen kan 
delen met iemand waarvan je weet dat het tussen die muren zal 
blijven!”  

 Blijven staan en meer doen dan verwacht… buiten de lijnen kleuren  
o Je ziet dat de systemen niet eenduidig zijn. Sommigen passen 

die systemen anders doen dan anderen.  
o “Ze deed meer dan wat een hulpverlener of opvoeder zou 

moeten doen voor een jongere. Ja, we hebben een sterke band! 
En nu, in deze plaats hier [jongere zit momenteel in residentiële 
voorziening] komt ze naar hier, ik krijg een cadeau met kerstmis 
en nieuwjaar. Ik zend haar iets via facebook, haar persoonlijke 
facebook en dat van haar man, dus ja, ik heb nog steeds veel 
contact met haar.” 

 Staat tegenover wat jeugdhulp vaak niet biedt:  

 Tijd en ruimte om connectie op te bouwen?  
o Dit herkennen de jongeren als een heel belangrijk iets binnen 

hun traject.  
o “Ze leken niet echt een goed zicht te hebben op mijn context [] je 

werd verkeerd benaderd … omdat de mensen die me 
benaderden, ik deelde daar de verkeerde zaken mee … Ik 
gedroeg me op een bepaalde manier, waarschijnlijk om mezelf te 
beschermen, en men keek niet door dat gedrag. Er was, of 
misschien was het doordat ik toen al zo’n sterke persoonlijkheid 
had … Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er iemand een 
idee had van wat er aan de hand was …” 
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 Wat zijn de vragen/noden van jongeren zelf?  
o “Het was niet het juiste [interventie CLB], het was helemaal niet 

cool, het hielp helemaal niet, weet je … Door wat er gebeurd was 
liet ik het pesten wat achter mij en focuste ik op mijn familie, 
maar zij haalden alles terug … van de laatste jaren van mijn 
leven, alles wat ik zelf aan het verwerken was, waar je aan denkt 
op dat moment, ze haalden dat allemaal naar boven … naast 
alles wat al aan de hand was … het was gewoon echt niet ok” 

 A priori, individuele en intra-psychische probleemvertaling  
o “Ik was het probleem, ik had vanalles. Ik veranderde van 

voorziening naar voorziening [] Op het einde, alles is van korte 
duur en je gaat niet zo gemakkelijk meer een band aan met een 
nieuwe opvoeder, omdat … versta je … Ik ga van één plaats 
naar een andere [] wat continu was doorheen mijn traject in de 
jeugdzorg was “wat gaat niet goed met hem?” Ja, met hem! 
Zeker, zeker! … dat is het eigenlijk … dat is wat een continu ding 
was” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Veel jongeren geven aan dat zij het centrum van ‘het probleem’ 
zijn en dat dit ervoor zorgt dat zij hun eigen verhaal niet of te 
weinig kunnen doen en dat alles door die probleem/diagnose 

 Inspraak in eigen traject?  
o Zoals op momenten van transitie wanneer de hulpverlening wordt 

stopgezet op 18-jarige leeftijd.  
 Vaak de ervaring van men neemt zaken over. ‘Men leert 

mij niet op mijn eigen benen staan, men doet het voor 
mij’  

o “het verlies van controle, dat is zo’n gevoel dat ik heb als ik terug 
kijk en erover nadenk … ja … wie ben ik om het zo te zeggen, 
dus in feite vraag ik me af … het is alsof als je in de jeugdhulp zit, 
in een voorziening zit … je hebt het gevoel dat je een robot bent, 
versta je?, je zit in de voorziening en je denkt dat je controle hebt 
over je leven maar hoe ouder je wordt, zeg je … shit … ik had 
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geen enkele controle, dat is wat er hard is voor mij nu. Zij 
beslisten voor mij en over mij, zij zeiden wat je moest doen en 
wanneer … maar uiteindelijk moet je je eigen beslissingen 
nemen over je leven … dat is het probleem … nu dat ik moet 
beslissingen nemen … het is moeilijk omdat je gewoon bent aan 
het feit dat iemand anders dat voor jou doet” 

GEVOLGEN  

 Mandaat van de jeugdhulp verdwijnt  
o Zelfs als je vervolghulp zou installeren wil dat niet zeggen dat ze daar gebruik van gaan 

maken. Vaak omwille van de slechte ervaringen die ze hadden.  
o Ondanks de jongeren zelf aangeven dat ze hulp nodig hadden op dat moment, deden ze 

het niet. Ze wilden niet teruggaan naar de hulpverlening.  

 Steun die nodig is, blijft achterwege  
o Binnen de marge moeilijker om te bereiken  
o We hebben weinig zicht op stem van jongeren die buiten al die klassieke kaders vallen. 

Er is weinig know how over. Dat wil wel zeggen dat het zicht dat we wel hebben 
vertekend is door jongeren die wel aansluiting vinden.  

 Bepaalde stemmen vallen buiten de klassieke mazen van het net  

 

CONCLUSIES UIT VERHALEN VAN PRATKIJK EN ONDERZOEK  

 Jeugdhulp begint waar jongeren vastlopen, niet met een toegangspoort of toegang tot bepaalde 
soorten aanbod  

 Veel helpende interventies bevinden zich buiten de huidige professionele opdracht van 
jeugdhulpverlners, jeugdwerkers en vrijwilligers  

 Ondanks vooropgestelde participatieprocessen slaagt de jeugdhulp er niet in voldoende inspraak 
te geven aan kinderen en jongeren in hun eigen traject  

o Participatie is heel gelimiteerd  
o Het verder doordenken van participatie zal belangrijk zijn want er zijn verschillende 

vormen van participatie  

 Hierdoor ervaren jongeren geen impact op hun eigen levensverhaal  
o Ze hebben het gevoel dat ze geleefd worden  

 Uit het onderzoek wordt duidelijk dat macht gebruiken in een hulpverleningsrelatie niet werkt  
 Strategieën van jongeren: ze ontwikkelen strategieën telkens in de ontwikkeling (scholen, 

hulpverlening…). Binnen hulpverleningstrajecten zijn deze begrippen echter vaak niet concreet.  
o Vechten  
o Vluchten  
o Bevriezen  
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WELKE ZAKEN DIENEN WE AAN TE PAKKEN?  

 Van loketten naar de straat  
o Jeugdhulp dient zich veel meer te bewegen in de leefwereld van kinderen en jongeren  
o Tijd vrijmaken om gewoon aanwezig te zijn (presentie!)  
o Letterlijk ook flexibele tijd kunnen toewijzen afhankelijk van het verhaal en de noden die 

zich presenteren  

 Van psychodiagnostiek naar leefwereld  
o Indien we niet breed beluisteren, hoe kunnen we dan noden detecteren die buiten onze 

scope liggen?  
o Structurele noden aanpakken, samen met jongeren is ook jeugdhulp! Het leefwereld 

perspectief verbreedt de opdracht van jeugdhulp  
 Perspectief en handelingsmarge gaan verbreden van de hulpverlening  

o Van a priori probleem toewijzingen naar co-constructue ‘on the road’  
o Ander verhaal dat het ‘niet weten’ en de dissensus plaats geeft  

 Dissensus toelaten, hoe gaat hulpverlening om met conflicten: terwijl hv relatie is 
inherent conflictueus van aard, is een onderhandeling met ongelijke 
spelers/macht  

 Van deelname naar mee maken van de hulp 

DISCUSSIE: ONTGRENZING VAN JEUGDHULP MOGELIJK?  

Toegankelijkheidsdiscussie is misschien op zich te veel bepaald door een achterliggende visie op wat 
hulpverlenig is en niet over wat het zou moeten zijn.  

 Toegang verwijst misschien te veel naar een voorafbepaald aanbod > nood aan 
onderhandelingsrelatie over hoe dit aanbod er zou moeten uitzien 

 Gevolg: andere machtsverhouding waarbij jongeren meer mastery (of agency) ervaren over hun 
eigen traject 

 Leefwereldactoren aanzien als evenwaardige partners met andere en veel knowhow 

DISCUSSIE: WAT MET MACHT?   

Wat is de kijk op participatie?  

 

Model Arnstein 
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Het blijft hangen op heel primaire vormen van participatie. Mensen die zich bevinden in het 
leefwereldperspectief gaan veel hoger staan op de participatie ladder.  

Jeugdhulpverlening gebruikt te veel instrumentele macht ten aanzien van kinderen en jongeren.  

RANDVOORWAARDEN?  

Kritische randvoorwaarden voor toepassing?  

 Belang van steunende basishouding voor jongeren  

 Coaching en steun voor veldwerkers  
o Waarom? Belangrijk dat er een teamwerking is, een degelijke ondersteuning om dat 

zoekende samen te doen en niet individueel.  

 Belang van inbedding in een breder organisatiebeleid  
o Logisch dat we willen stem geven aan jongeren en dat we dat doortrekken naar de 

manier waarop we onze organisatie organiseren. Het beleid zo dicht mogelijk gaan 
vormgeven bij de praktijk.  

 Ruimer beleid dat visie prioriseert tegenover afpuntlijsten en registratie = ontvlooiing van regulitis  

CONCLUDEREND  

Er is niets dat niet iets anders aanraakt  

 Tijd, ruimte en onderhandeling met reële inspraak voor andere leefwereldactoren, jongeren en 
gezinnen 

 Vertalen van problemen op meerdere dimensies 

 Jongeren versterken om zelf actief partner te worden in het verhaal 

Beleidsaanbevelingen  

 Fragmentatie in modulaire systemen is gebrekkig 
o Meer nadenken over de eigen identiteit kan ruimte ontstaan voor een andere zorg  

 Jeugdhulp als systeem dient meer legitimiteit te geven aan andere mogelijke werkvormen en 
‘bricolage’ in de leefwereld 

o Dit verhaal situeert zich niet op één enkel niveau, maar het lijkt aangewezen om van 
onderuit te werken  

 Beleidskeuzes richten op het opheffen van ongelijke verhouding tussen dienstverleners en 
jongeren en het maximaliseren van controle van jongeren over het eigen traject 

o Jeugdhulpverlening die in die richting wil evolueren dient zich maatschappelijk te 
profilieren vanuit de beleefde verhalen van jongeren  

 

SAMENVATTEND  

Betere ondersteuning voor jongeren start niet vanuit een systemische hervorming, maar vanuit de basis 
(nu vaak omgekeerde redeneringen)  

 In de leefwereld + 
o Niet enkel een fysieke verplaatsing, het gaat over het in vezels leren kennen van waar, 

hoe, water leeft  
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 Brede scope + 
o Geen reductie, maar de hele persoon  

 Tempo jongere +  
o Indien er te snel of te traag bewogen wordt, zien we afhanken zowel letterlijk (weglopen) 

als figuurlijk mentaal afhaken  

 Ruimte/tijd voor connectie +  
o Niet ine en klimaat van registratie en overbevraging  

 Voldoende basiswerk en steun voor veldwerk +  
o Indien er te weinig reële bezetting is op het veld en voor de ondersteuning kunnen we de 

vraag stellen of het dan op zich raadzaam is om dit te doen  

 Relativerend vermogen!  
o Er is nood aan erkenning van een leven buiten de zorg en erkenning van 

leefwereldverhalen van jongeren, dit vergt een stuk lossen van dominante 
referentiekaders  

= op/in de naad van jeugdhulp en jeugdwelzijnswerk, de binnenstebuiten persoon 
 

 

(1) Concrete plaats binnen buiten  
(2) Mediëring tussen logica’s  
(3) Subjectiverend door logica’s te vestoren  
(4) Empowerend door toewijzing van 
actorschap aan jongeren in kwetsbare positie  
(= pedagogisch schuivende rol)  

 

 

Met functie ‘advocacy’ of het opkomen voor de jongere omdat die feitelijk minder systemische macht bezit, 
niet statisch, want ook in de andere richting kritisch pedagogisch, empoweren (niet overnemen), en ook 
grenzen stellen en opvoeden (discussie voeren over geldende regels en afspraken) 
Inherent veranderende/zoekende rol binnen maatschappelijke realiteit 

ECHTE PARTICIPATIE HEEFT OOK PARTICIPATIE VOOR OGEN EN GEEN 
GEMASKEERDE BEHEERSING  

Participatie linken aan een breder structureel niveau en niet enkel micro niveau:  

“In some respects group therapy, masked as citizen participation, should be on the lowest rung of the 
ladder because it is both dishonest and arrogant. Its administrators - mental health experts from social 
workers to psychiatrists - assume that powerlessness is synonymous with mental illness. On this 
assumption, under a masquerade of involving citizens in planning, the experts subject the citizens to 
clinical group therapy. What makes this form of "participation" so invidious is that citizens are engaged in 
extensive activity, but the focus of it is on curing them of their "pathology" rather than changing the racism 
and victimization that create their "pathologies." 
 Echte participatie zet ‘de ander’ in machtspositie in plaats van in te kapselen in behandelingslogica’s  
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LES 10 – EFFECTIVITEIT VAN INTERVENTIES 
DEEL STIJN VANDEVELDE  

BRONNEN 

Van Yperen, T. (red) (2010). 55 vragen over effectiviteit. Antwoorden voor de jeugdzorg. Nederlands 
Jeugdinstituut, Utrecht (pp. 7-29) + schema p. 53). 

Hendriks, J., & Stams, G. J. (2016). Forensisch orthopedagogische behandeling: een kritische 
beschouwing. Orthopedagogiek: onderzoek en praktijk, 55(9/10), 214-222. (interessante 
achtergrondliteratuur) 

 

EFFECTIEF WERKEN MET INTERVENTIES IN DE JEUGDZORG 

 Ze zijn gericht op het aanpakken van een probleem 
 Ze zijn gericht op een bepaalde doelgroep: maar hier zit een probleem want je kan niet voor 

iedereen dezelfde interventie opzetten  

 Kunnen integratief zijn (gericht op de gehele context)  
 Ze zijn systematisch: je probeert een bepaalde methodiek in te brengen  

 Je probeert dit te doen in een bepaalde duur en met een bepaalde frequenties  

 

 Wat zijn “interventies”? 
o Methodieken 

 De wetenschap van hoe je op een systematische manier moet gaan handelen 
o Modules 

 Dit is een eenheid van een programma. Men probeert zorgprogramma’s te 
ontwikkelen waarin men een continuïteit van zorg wil garanderen. Hierdoor is er 
een coördinatie van de zorg. De overheid heeft aan programma’s gevraagd om 
deze modules te ontwikkelen, om deze te kunnen combineren.  

o Zorgprogramma’s 

 Effectieve professionals – effectieve interventies? 
o Er wordt vaak veel aandacht gegeven aan de methodiek zelf. Er is de laatste jaren veel 

discussies: wat maakt een interventie effectief? Is het de methodiek zelf of zijn het de 
professionals die de methodieken uitvoeren (professionele relatie)?  

o Wat gaan we doen? Wat is de doelgroep? Hoe gaan we het aanpakken?  
o De professional gaat in vrijheid van gedachten de best mogelijk aanpak moet kiezen. De 

mensen komen met de vraag “Wat moet ik doen?” en als professional moet je hier een 
gepast antwoord op kunnen geven.  

o Er is de laatste tijd veel meer openheid om met de cliënt in gesprek te gaan om af te 
toetsen of de keuzes over de aanpak aanvaard worden. Het gaat niet over ‘We gaan het 
zo doen’, maar de cliënt heeft zelf inspraak in welke behandeling het best past.  
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o In hoeverre krijgen we als professional ondersteuning vanuit de voorziening waarin we 
werken? Het management van de organisatie heeft een grote rol in het implementeren en 
het borden van interventies. Mensen worden getraind in de methode en we gaan ervan uit 
dat zij het zo gaan blijven doen, maar dit is niet zo in de praktijk: er worden aanpassingen 
gedaan en het krijgt zijn eigen verhaal.  

o Ook de rol van de cliënt zelf is heel belangrijk (bv. als de cliënt zijn/haar medicatie niet 
neemt, dan gaat de behandeling niet werken).  

 Waarom aandacht voor effectiviteit: 
o Tijdsgeest 

 Alles moet gecontroleerd worden, alles ligt vast en moet gemanaged worden. 
Vroeger waren er veel minder regels en kon je onderling zaken afspreken. Er 
zitten zoveel protocollen en regels op.  

o Kwaliteit interventies 

 Kwaliteit is een moeilijk concept. Er zijn heel wat kwaliteitscriteria of -labels. We 
zijn als samenleving geïnteresseerd met hoe we interventies zo kwaliteitsvol 
mogelijk kunnen maken. We moeten dit ook controleren en monitoren. Maar 
monitoren we wel de juiste zaken?  

o Financiële redenen 

 We investeren enkel in interventies waarvan we weten dat ze werken.  
o Professionalisering 

 Betere opleidingen, certificeren op veel aspecten, werken met protocollen, …  

 Erkenning van de klinisch orthopedagogen en psychologen: natuurlijk moeten we 
zo professioneel mogelijk handelen, maar we kunnen ons hier vragen bij stellen.  

We moeten als hulpverlener voldoen aan een heel grote vraag. Deze vraag kunnen we moeilijk naast ons 
neerleggen en dit is terecht. Als hulpverlener moeten we zo goed mogelijke zorg bieden.  

 

ILLUSTRATIE (VAN YPEREN ET AL., 2010, P. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verklaart de effectiviteit van een interventie?  
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Het wordt vaak ook gebruikt als een soort alibi dat we niet in de methoden moeten investeren omdat ze 
niet meer genoeg opbrengen. Maar als we de methodieken meer uitwerken en er meer kennis over 
kunnen vergaren, kunnen we deze cijfers eventueel veranderen.  

 Wat is een “effectieve interventie”? Wanneer is een interventie effectief?  
o Doel  

 Als de doelen gerealiseerd worden. Het stellen van de doelen is cruciaal. Hoe je 
deze doelen formuleert is belangrijk om de effectiviteit in kaart te brengen.  

o Doelgroep en aanpak 
 Waar gaan we ons op richten?  

o Voldoende studies die de effecten aantonen  
 Als je in onderzoek kijkt is dit de plaats waar het schoentje wringt. Vaak is het 

onderzoek uitgevoerd door de mensen die deze interventies ontwikkeld hebben. 
Hierdoor kunnen we ons vragen stellen over de onafhankelijkheid.  

o Voldoende effect 

DUS: effectief waarvoor? 

 

ILLUSTRATIE 

Heel bekende criteria over effectiviteit die ontwikkeld zijn door Hill. Het is de eerste onderzoeker die 
gebruik heeft gemaakt van randomised trial. Hij heeft op een wetenschappelijke manier de effecten 
gemeten van roken op longkanker. Er was veel onduidelijkheid over en hij heeft een aantal criteria 
ontwikkeld om na te gaan of er sprake is van causaliteit: heeft het ene invloed op het andere? Het is iets 
anders van voorspellen, want het gaat over verklaren.  

Criteria van Bradford Hill (slides lezing Tony Ward, maandag 20 november 2017) 

Zie ook: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1898525/pdf/procrsmed00196-0010.pdf 

BRADFORD HILL’S CRITERIA: FROM RISK FACTOR TO CAUSAL STATUS 

Another strategy is to identify possible causal elements in DRF and test them against the following criteria: 

Argues that reasonable to infer that a risk factor is a cause of a disease/problem if it is consistent with the 
following guidelines:  

1.  Strong association with an specific outcome 
a. Er moet een verband zijn tussen de variabele en de uitkomst: correlatie.  

2. Consistency (e.g., place, circumstances, time, and observers) 
a. De verbanden moeten sterker worden als je die onder verschillende omstandigheden kunt 

aantonen. Als je overal hetzelfde verband vindt, wordt het waarschijnlijker dat de 
causaliteit aanwezig is.  

3. Specificity (e.g., to particular groups, body systems and sites, and diseases) 
a. Er zijn bepaalde omstandigheden/groepen die het verband sterker maken of beïnvloeden. 

Dit kan je vrij ‘gemakkelijk’ statistisch toetsen.  
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4. Temporality (a putative cause precedes outcome) 
a. Hier worden heel veel fouten over gemaakt: de oorzaak moet komen voor het gevolg. 

Veel onderzoek dat we doen is cross sactioneel en daar kan je geen causaal verband uit 
afleiden. Om hier wel uitspraak over te kunnen doen, heb je het tijdsaspect nodig. Dit lijkt 
heel eenvoudig, maar dit is zeker niet het geval. Hier worden heel veel fouten in gemaakt 
in onderzoek.  

5. Biological gradient (e.g., expect decrease in effect with decrease in cause) 
6. Plausibility (i.e., is the cause reasonable within the context of current knowledge?) 

a. Is een bepaalde verklaring betrouwbaar?  
7. Coherence (i.e., does it cohere with knowledge about the domain?) 

a. Hoe komt het overeen met de kennis die we al hebben?  
8. Experimental manipulation (evidence) 

a. Je moet variabelen manipuleren, met toeval werken, designs opzetten, … zodat je 
vergelijkingen kan maken. 

9. Analogy (i.e., the existence of other similar causal relationships).  

Hij had een aantal concepten die interessant zijn om te bekijken wanneer we het hebben over interventies 
en methodieken in de orthopedagogiek. Veel van deze criteria zijn niet gemakkelijk onder controle te 
houden in ons soort van onderzoek: in de echte wereld gebeurt er van alles, waardoor dit niet altijd 
mogelijk is.  

Problem is that unlike epidemiology (e.g., smoking and lung cancer), risk factors do not refer to causes in 
clear way, they are inherently vague: 

Useful analytical strategy to test viability of causal possibilities once have broken down DRF into their 
components: possible causes, contextual features, and mental state/behavioral variables 

 

 Wat is “evidence-based” werken? 
o Wetenschappelijk onderzoek  
o Praktijkervaring van de hulpverleners: we zoeken manieren om de kennis die 

hulpverleners hebben op een of andere manier vast te pakken. Het is interessant om veel 
praktijkervaring te hebben, maar als dat bij één persoon of team zit, ben je er niet veel 
mee. Het is interessant om deze ervaring naar buiten te brengen.  

 Gecollectiveerde praktijkervaring 
 Private praktijkervaring (cf. “tacit knowledge”) 

 Kennis die bij mensen zit, maar niet noodzakelijk in het publieke domein.  
 Dit is de kennis waarnaar professionals naar op zoek zijn: luisteren naar 

mensen die in de hulpverlening staan. Welke kennis hebben ze vanuit de 
praktijkervaring?  

 Individuele kennis zoveel mogelijk in het publiek bewustzijn brengen.  
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 Verschillende vormen van kennis?  
o Cf. verschillende paradigmata (Broekaert et al., 2010) 

 Mens als machine 
 Mens als verhaal 
 Mens als gerechtigheid 
 Integratieve visie 

MENS ALS MACHINE 

 

Artikelen die heel kwantitatief de effectiviteit van de therapeutische gemeenschap proberen aantonen. Het 
zijn geen evidente studies om uit te voeren, omdat je altijd met ethische componenten zit: je kan geen 
‘minder goede’ behandelingen geven aan cliënten. 

Kwanitiatief onderzoek is sterk gebaseerd op de natuurwetenschappelijke methodes. 

MENS ALS VERHAAL 

De percepties, ervaringen van mensen in kaart brengen. Ze vormen een deel van de wetenschappelijke 
evidentie die we hebben.  
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MENS ALS GERECHTIGHEID 

De meer kritische denkers. Ze kijken ook een deel naar welke rol de samenleving speelt en welke 
verantwoordelijkheid we als orthopedagoog moeten opnemen. Zo krijg je het verhaal van de disability 
studies: met een kritische blik krijgen en het handelen hierop afstemmen.  

 

 

EVIDENCE-BASED PRACTICE  

"absence of evidence is not evidence for absence“ 

 

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KENNIS 

 Evidence-based ~ research-based 

 Practice-based ~ expert-based 
o Ervaringskennis omdat we over heel veel nog heel weinig weten. Onze kennis groeit, 

maar als we kijken naar de fundamentele vragen, dan weten we nog heel veel niet. Dit 
kan je niet tegen een cliënt zeggen en daarbij zal de ervaringskennis bij helpen. Wat 
weten de hulpverleners? Wat voelen ze aan? Veel mensen voelen aan dat een bepaalde 
methodiek werkt. We kunnen dit dus ook meer in de wetenschappelijke literatuur 
terugvinden, omdat we dit in de praktijk aanvoelden.  
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 Consensus-based 
o Een groep mensen (hulpverleners) hebben een bepaalde consensus over bepaalde 

problemen. In een bepaalde situatie moet je zus of zo handelen, ook al weet je het niet 
helemaal zeker. Er zijn allerlei manieren om mensen hierin te ondersteunen.  

o Het is onmogelijk om op ieder gebied op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken. 
Je kan niet verwachten dat mensen dit allemaal opvolgen. Daarom zijn er mensen die 
binnen een bepaald gebied, de meest recente state of art samen te vatten. Hier kan je 
gemakkelijk gaan kijken naar bepaalde onderwerpen/gebieden: bv. wat weten we op dit 
moment over de meest effectieve behandelingen voor druggebruikers?  

 Value-based 
o Je kan niet niet handelen. In bepaalde gevallen gaan we iets moeten doen en laten we 

ons leiden door wat we denken = waarden gebaseerd.  
 Client-based 

o Dit lijkt voor ons evident. We proberen rekening te houden met wat de cliënten zelf 
zeggen. Als we in wetenschappelijk onderzoek kijken, dan is het eerste 
persoonsperspectief niet aanwezig en als het wel aanwezig is, is het vaak beperkt. 

ILLUSTRATIE: CLIENT-BASED 

 

1. Patient-generated 
2. Patient-centered 
3. Patient-valued 
4. Patient irrelevant patient-reported outcome measures  

 

 

 

“INGREDIËNTEN” VAN GOEDE ZORG 

In de jaren ’60 begon men zeer geïnteresseerd te geraken in de effectiviteit van psychotherapie. Als men 
onderzoek deed, vond men dat de verschillende therapeutische stromingen allebei effecten hadden. Dit 
had te maken met een aantal algemeen werkende factoren.  

 Algemeen werkzame factoren 
o Dit zijn zaken die voor iedere interventie werken.  
o Bv. therapeutische relatie, goede opleiding 

 Specifiek werkzame factoren die de effectiviteit beïnvloeden  
o Werksoort 
o Doelgroep 
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Je kan nadenken over welke algemene en 
specifieke factoren er zijn op drie niveaus: 

 Organisatie  
 Hulpverlener 

 Specifieke methodiek  
Op die manier krijg je een schema om over de 
effectiviteit na te denken.  

 

 

 

ANDERE BELANGRIJKE ELEMENTEN 

Waarom is dat zo belangrijk de laatste jaren?  

 Wet- en regelgeving 
o Dit is niet allemaal te volgen. De directeurs van de voorzieningen weten dit allemaal wel. 

Maar het is wel zeer belangrijk: hoe zet je bepaalde punten en opportuniteiten in?  

 Kwaliteitsmodellen 
o Wat komt er allemaal bij het kwaliteitsbeleid kijken? 

 Beroepsstandaarden  
o Waar moeten we ons als hulpverlener aan houden? Dit gaat over de deontologische 

codes en deze worden steeds belangrijker. Cliënten kunnen aankloppen bij de 
tuchtcommissie als zij het gevoel hebben dat het niet loopt hoe het zou moeten.  

 

EFFECTIVITEIT EN ONDERZOEK 

 “Effect size” 
o Maat om de effectiviteit in te schatten.  
o Cohen wordt in de meeste studies de dag van vandaag gerapporteerd.  

 

 

 

 



 

144 
 

 

 

 

 

 

Cijfers niet vanbuiten leren. 

 

 

 

 

In wetenschappelijk onderzoek zegt men vaak dat de effect sizes ongeveer rond de 70 scoren. Maar als je 
in de praktijk kijkt, zijn deze effectgroottes veel kleiner (0.01). Dit kan ook een onderschatting zijn, 
aangezien de onderzoeken goed georganiseerd zijn. Het gaat hier over demonstratie effecten: in 
onderzoek zal de interventie altijd beter werken dan in de praktijk. De effectieve effectgrootte zal ergens 
tussenin liggen. Het doel is om deze effectscores in de praktijk te verhogen.  

 

MOGELIJKE NUANCERING… 
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EFFECTLADDER (VAN YPEREN, 2010, P. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: de interventie kan goed scoren, maar het is een black box: we weten eigenlijk niet wat er gedaan wordt.  

1: goed beschrijven wat je doet.  

2: het beschrijven van een programmatheorie: wat zijn de theoretische achtergronden van een 
interventie? Er zijn bepaalde literatuurstudies en meta-analyses, waardoor we weten dat er een 
theoretische achtergrond is.  

3: is de interventie doeltreffend? We gaan cijfers verzamelen (bv. wat vinden cliënten van de interventie? 
Bereiken we onze doelen?), maar er wordt nog niet vergeleken met andere condities.  

4: vergelijken van verschillende condities en groepen.  

Hoe hoger je in de ladder komt te staan, hoe sterker de onderbouwing voor de interventie van de 
interventie.  
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LES 10 – GEDRAGS- EN GEZINSINTERVENTIES 
DEEL SARAH DE PAUW  

Paradox tussen de praktijk en het onderzoeksveld: er zijn heel wat interventies die gebruikt worden, maar 
als je gaat kijken naar welke interventies wetenschappelijk getest zijn zie je dat niet veel interventies 
voldoende beschreven zijn om te gebruiken in de praktijk.  

 Slechts een fractie van de gebruikte interventies is ook onderzocht  

 De meeste onderzochte interventies worden nauwelijks gebruikt  

 Onderzoeken van de dagelijkse praktijk laten slechts een klein effect zien  
 De meeste interventies in de praktijk zijn onvoldoende beschreven om onderzocht te worden  
 Het ideaal (‘randomized controlled trials’) is vaak onmogelijk  

Evidence-based practice  practice-based evidence  

 

 Wetenschappelijke kennis  
EN  

 Individuele klinische/pedagogische expertise  
EN  

 Voorkeuren, wensen en verwachtingen client en cliëntsysteem  

 Integratieve handelingsorthopedagogiek  

 Investeer in kennis van onderliggende theorieën en modellen  

 Integreer kritisch beoordeling in eigen pedagogische expertise  

 Hou rekening met waarden, leefsituaties/omstandigheden cliënt(systeem)  

 Evalueer je eigen effectiviteit en efficiëntie  

Protocol of maatwerk?  

Wetenschappelijke protocollen zijn geen garantie voor succes in therapie  
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WERKZAME METHODIEKEN VOOR AGRESSIE BINNEN DE VLAAMSE 
JEUGDHULPVERLENING  

ONDERZOEKSVRAGEN  

1. Op welke manier kan preventief gewerkt worden bij de doelgroep met risicofactoren inzake 
agressie (primaire preventie)?  

2. Welke goede praktijken zijn er voor het voorkomen van agressie (secundaire preventie)?  
3. Welke goede praktijken zijn er voor het omgaan met agressie (interventie)? Wat zijn de werkzame 

factoren van deze interventies? Zijn deze interventies getoetst op hun effectiviteit?  

ONDERZOEKSMETHODEN  

1. Studie van nationale en internationale onderzoeksliteratuur (fiches)  
2. Online bevraging van voorzieningen/werkvormen Jongerenwelzijn  

a. 168 (op 283) private voorzieningen namen deel (59,4%)  
b. 10 werkvormen/voorzieningen binnen bijzondere jeugdzorg (voor IJH)  

3. Focusgroep experten in agressie (stappenplan agressiebeleid in een voorziening)  

AGRESSIEHANTERING IN DE PRAKTIJK  

Praktijken gericht op:  

 Jongeren  
 Jongeren en ouders/gezin/context  

 Ouders  
 

 Herstel tussen dader en slachtoffer  
 Medewerkers en teams  

 Procedures en beleid  
o Elke voorziening heeft tegenwoordig wel een agressiebeleid.  
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De verschillende soorten interventies zijn opgelijst: welke praktijken pas je toe en welke praktijken raak je 
aan? Rots & Water en LSCI worden het meest aangeraden. Je ziet ook dat de andere praktijken zeer 
breed zijn (jongeren, context, …).  
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WAT WERKT EN WAT MAAKT HET VERSCHIL?  

 Oud effectonderzoek wijst op belang van non-specifieke factoren  er is nu veel meer aandacht 
voor factor cliënt-hulpverlener-relatie  

 Van Yperen (2010): investeer in ZOWEL de algemeen werkzame ALS de specifieke factoren  

 

VAN EVIDENCE-BASED PRACTICE NAAR PRACTICE-BASED EVIDENCE  

Effectladder van Van Yperen & Veerman  

 

GOEDE PRAKTIJKEN (2012)  

 Nieuwe NJI-evaluatie  
o Rots en water  dossier niet ok  
o EQUIP  verlopen erkenning  
o Strenger  

 Er zijn er nog veel meer  
o Evidence base update  
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KRITISCHE REFLECTIE: “DODO-BIRD VERDICT”?  

Komt vanuit de anti-psychiatrie: hoe kan je nu zomaar zeggen dat een interventie over groepen heen 
effectief is of niet?  

 “everybody has won and all must have prizes.”  
o Zijn alle therapieën (even) effectief?  
o Cfr. Algemeen werkzame factoren  

 Meest succesvolle interventies zijn vnl. Gedragsmatig georiënteerd: cognitieve gedragstherapie 
wint vaker en krijgt meer prijzen?  

HET ‘DODO-BIRD VERDICT’ IN GES-INTERVENTIES  

ALGEMEEN WERKZAME FACTOREN  

 Goede kwaliteit van de relatie cliënt-behandelaar  

 Aansluiten bij de motivatie van de cliënt  
 Goede structurering van de interventie (duidelijk doel, plan, fasering)  

 Goede ‘fit’ van de aanpak met het probleem en de hulpvraag  

 Uitvoering van interventie zoals het hoort  

 Professionaliteit (goede opleiding en training) van de behandelaar  

 Goede werkomstandigheden van de behandelaar (bvb. Draagelijke caseload, goede 
ondersteuning, veiligheid)  
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SPECIFIEKE WERKZAME FACTOREN IN GES-INTERVENTIES  

 
Bij kinderen jonger dan 12 jaar  

 Versterken van pedagogische vaardigheden is cruciaal (liefst in combinatie met versterken 
zelfcontrolevaardigheden bij het kind)  

 Belang van secundaire preventie en vroege interventie!  

Bij kinderen vanaf 12 jaar:  

 Ontwikkelen probleemoplossende en (pro)sociale vaardigheden  
 Ook: verminderen denkfouten, verhogen woedebeheersing, geven van positieve feedback  

 Bij ernstige GES: steeds combineren met interventies bij gezin en ruimere context (peers)  

 

 

 

 

Jongere 

 (pro)sociale 
vaardigheden  

 Woedebeheersing 
en emotieregulaie  

 Zelfcontrole en 
probleemoplossing 
(stop-denk-doe)  

Jongere en gezin 

 Probleemoplossende 
vaardigheden  

 Communicatie 
binnen het gezin  

 Conflictshanterings-
vaardigheden  

Ouders 

 Versterken van de 
pedagogische 
vaardigheden  

 Hechting en sensitiviteit 
in opvoeden (families 
first, videofeedback)  

 Versterken van 
opvoedingscompetentie  

Herstel 

 Het bespreken van 
belevingen en 
gevoelens m.b.t. 
agressie-incident  

 Vergroten van 
begrip van jongere 
voor anderen  

 Stimuleren van 
zelfreflectie  

Medewerkers en teams 

 Het bespreken van 
belevingen en 
gevoelens m.b.t. 
agressie-incident  

  

Procedures en beleid 

 Vergroten van 
vaardigheden om 
met conflicten om te 
gaan bij jongere  

 Het bespreken van 
belevingen en 
gevoelens m.b.t. 
agressie-incident  

 Het naar elkaar 
leren luisteren  
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Nood aan agressiebeleid aansluitend bij visie op hulpverlening  

 Nood aan aandacht voor preventieve en interventie agressie-incidenten, maar ook voor nazorg en 
herstel, integrale aanpak  

o Integrale aanpak: kijken naar het geheel (hoe kunnen we een context creëren zodat de 
agressie minder voorkomt?)  

 Meer onderzoek is nodig naar doeltreffendheid teamgericht interventies  

 Nood aan verdere handvaten om breuk in hulpverlening door agressie te vermijden  

CONCLUSIES  

 Er zijn veel goede praktijken beschikbaar m.b.t. het omgaan met en voorkomen van agressie  

 Sommige zijn reeds goed ingeburgerd, anderen worden nog (te) weinig toegepast  
 Gezinsgerichte (gedragsmatig) interventies hebben voorkeur bij kinderen  

 Structuurbiedende vaardigheidstrainingen (gedragsmatig) bij jongeren vanaf 12 jaar  

 Multimodale interventies (gericht op meerdere contexten: gezin, school, peers, vrienden, buurt, 
wijk) zijn effectiever dan unimodale interventies  

 Meta-analyses van Lipsey suggereren dat dezelfde aanpak voor ‘gewone’ agressie meestal ook 
goed werkt bij ernstige en gewelddadige delinquentie  

 

EEN GREEP UIT HET AANBOD  
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GEDRAGSINTERVENTIES (JONGERE) 

Jongeren aanpassen aan omgeving, maar ook omgeving aanpassen om een antwoord te geven op 
pedagogische vragen.  

= STRUCTUURBIEDENDE VAARDIGHEIDSTRAININGEN  

 Vaak via modelling door therapeut  
 Rollenspelen – vaardigheden  

 Cognitieve her-evaluatie door jongere (vijandige 
interpratiebias)  

 Spanningsveld tussen groeps en/of individuele 
interventies  

 Transfer is vaak een probleem  

 Liefst zo dicht mogelijk bij leefwereld jongere  

 

 

 

ART: AGRESSION REGULATION TRAINING  

 Methodiek ontwikkeld door Arnold Goldsteun, New york  

 www.goldstein.nl  
 Groepstherapie: min 5 – max 8, individueel (experiment-WINGG)  

o WINGG: netwerk GGZ in West-Vlaanderen aan kinderen en jongeren  
 Specifiek met gedragsproblemen  
 ART toepassen (individueel) als een experiment. Op basis van de subjectieve 

evaluaties lijkt dit toch een goede methode te zijn.  

ART-BOOSHEIDSCONTROLECIRKEL  
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STOP 4-7: KIND-, OUDER- EN SCHOOLINTERVENTIE  

 Dr. Wim De Mey et al., ontwikkeld aan UGent  

 Een vroeg interventie- of preventie- programma  
o Kindtraining  
o Oudertraining en huisbezoeken  
o Leerkrachttraining en schoolbezoeken  

 Kinderen tussen 4-7 jaar met klinische score op CBCL/TRF (externaliseren)  

 Intake, groepstraining (3m), individuele consolidatiefase (3-6m)  

 Kind- en oudertraining: 10 weken (1 dag/2u)  
 Training en begeleiding: 20 euro  

DOELEN KINDTRAINING  

 Emotieregulatie, sociale vaardigheden, probleemoplossing  

 Zelfcontrole: hoe word ik rustig?  

GEZINSINTERVENTIES  

HET OPVOEDINGSDEBAT  

 Ouders moeten geen ‘vriend’ zijn van hun kind, maar hun ouders  

 Kinderen moeten luisteren naar hun (groot)ouders en leerkrachten  

 Discipline is een essentieel deel van opvoeding. Als je niet disciplineert, krijg je een verwend kind  

 Af en toe is een pedagogische tik verantwoord  

 Kinderen moeten leren omgaan met een beetje ‘trauma’ in hun leven  
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KLASSIEKE ‘EFFECTIEVE’ GEZINSINTERVENTIES  

 Meeste gezinsgerichte interventieprogramma’s obv.  
o Sociale leertheorie (SLT) – Patterson (1926): dwinggedrag  
o Nadruk op discipline, straffen en belonen  
o Hechting (‘good enough parenting’, ‘injectie van positieve aandacht)  

 Relatief goede evidentie voor werkzaamheid  

KLASSIEKE GEZINSTRAININGEN: STOP 4-7, INCREDIBLE YEARS, TRIPLE P  

Focussen op het ‘flinken’ van kinderen.  

DE KLASSIEKE GEDRAGSMATIGE AANPAK  

 Lastig gedrag ‘fixen’ en gehoorzaamheid ‘trainen’  
o We willen ons ideaal bereiken: het flinke kind dat goed luistert. Dit is de norm.  

 Lijst van gewenste gedragingen  

 Belonen én straffen  
 Stickersystemen  

 Token economy  
o Je hebt iets, maar als je niet flink bent moet je een ‘token’ teruggeven  

 Negeren en uitdoven  

 Time-out (vaak als straf)  

> operant leren, behaviorisme:  

Bekrachtiging  toename gedrag  

Dit door  

 Positieve bekrachtiging  

 Negatieve bekrachtiging  
 

 Gerals patterson (1982): coërcieve cycli zorgen voor disruptief opvoedingsgedrag en 
gedragsproblemen  

o 1) ouders ‘leren’ antisociaal en agressief sociaal gedrag aan hun kinderen door 
‘modelfunctie’  

o 2) familieprocessen zorgen voor ‘bekrachtingingsvalstrikken’ en negatieve spiraal  
o Dwinggedrag moet onderbroken – gestopt worden  
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COERCIEVE INTERACTIES IN HET GEZIN  

 

STOP 4-7: OPVOEDINGSPROCES  

 

 

 

 

 

 



 

159 
 

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKSTE INZICHTEN  

 

VERLOOP VAN EEN DRIFTBUI  

 

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN TIME-OUT  

Moet niet als een straf ervaren worden. Maar opvoeders doen dit vaak uit een colère. Het idee is dat je op 
voorhand uitlegt wat de bedoeling is: als je stout bent, ga je uit de groep gehaald worden en word je in 
een aparte ruimte geplaatst. Er wordt een wekker gezet en als de tijd afgelopen is mag je terugkomen en 
moet je geen sorry meer zeggen. Dit moet consequent toegepast worden: niet praten, niet kwaad worden, 
…  

1. Kies een ruimte  
2. Pas deze ruimte zonodig aan  
3. Leg aan je kind uit wat een time-out is  
4. Oefen een time-out op een rustig moment  
5. Wees consequent  
6. Benoem het gedrag waarop een time-out volgt  
7. Praat niet met kindern als ze in time-out zijn  
8. Blijf kalm of neutraal als je een time-out gebruikt  
9. Gebruik een eierwekker  
10. Wanneer de time-out voorbij is, hoeft het kind zich niet meer te verontschuldigen  
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“ZINVOL” STRAFFEN  

 Doel: storend gedrag doen verminderen/verdwijnen  

 Telkens en onmiddellijk na de overtreding straffen (direct)  
o Blijf kalm, zonder agressie  
o Klein beginnen (kinderen leren door frequentie en consequentie; niet door harde straffen 

of wraak)  

 Een milde straf: privilege wegnemen (tablet)  
o Wordt heel vaak gebruikt  

 Niet dreigen zonder uitvoeren, consequent zijn  

 Straf werkt alleen als straffer in de buurt is  

THE INCREDIBLE YEARS  

 Carolyn Webster-Stratton  

 Ouder-, kind- en leerkrachttraining  

 Kinderen 3-8 jaar  

 

TRIPLE P: POSITIVE PARENTING PROGRAM  

“opvoedingsondersteuning is een van de meest krchtige en kostbesparende interventies die beschikbaar 
is om de gezondheid en het welbevinden van kinderen de bevorderen.”  

PRINCIPES VAN TRIPLE P  

1. Een veilige en stimulerende omgeving  
2. Leren door positieve ondersteuning  
3. Aansprekende discipline  
4. Realtistische verwachtingen hebben  
5. Zorgen voor jezelf als ouder  

Kerprogramma: 0-12 jaar, maar ook uitbreiding naar tieners, prenatale zorg  

In Vlaanderen: nog steeds populair bij gezinsondersteuners Kind & Gezin  
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NIVEAU-INTENSITEIT-INTERVENTIETEKEN  

 

TOOLKIT: OPVOEDINGSVAARDIGHEDEN  

 

KLASSIEKE “EFFECTIEVE” GEZINSINTERVENTIES  

 Meeste gezinsgerichte interventieprogramma’s obv.  
o Sociale leertheorie (SLT) – Patterson (1926): dwinggedrag  
o Nadruk op discipline, straffen en belonen  
o Hechting (‘good enough parenting’, ‘injectie van positieve aandacht)  

 Relatief goede evidentie voor werkzaamheid  
o Maar 1/3 -1/4 van de gezinnen kent weinig tot geen verbetering  
o Vaak drop-out (tot 25-50%)  

 Theoretische basis nogal mechantisch  
o Metafoor George Lakoff: De Strenge Vader versus de Zorgende Ouder  
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ALTERNATIEVE, THEORY-BASED GEZINSINTERVENTIES  

WHEN PARENT TRAINING DOESN’T WORK: THEORY-DRIVEN CLINICAL STRATEGIES 
(CFR. SCOTTS & DADDS, 2009)  

 

 

 

 

 

 

1A. COGNITIES – ATTRIBUTIES: TEKORTSCHIETENDE VAARDIGHEDEN, NEURALE 
INTEGRATIE/MINDSIGHT  

PROBLEEM MET DE KLASSIEKE GEDRAGSGERICHTE AANPAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE BESCHRIJF JE PROBLEMATISCH GEDRAG?  

 Hij wil gewoon aandacht  

 Hij wil gewoon zijn zin doordrijven  

 Hij is ons aan het manipuleren  
 Hij weet precies hoe hij ons moet treiteren  
 Hij heeft een psychische stoornis  

 Hij moet altijd azijn zin hebben  

 Hij probeert er steeds van onder te muizen  

 Hij is niet gemotiveerd 

 Hij is onbehandelbaar  
 Hij is verwend  

 …  
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PROBLEEM MET DE KLASSIEKE GEDRAGSGERICHTE AANPAK  

 Lijst van doel-gedrag  

 Uitgekiend belongingssysteem, gebruik en time-out  
 Currency system  

 Token economy  

ROSS GREENE: COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING  

 

 

 

 

 

 

VERANDERING IN MINDSET  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAARDIGHEDEN DIE TEKORT KUNNEN SCHIETEN… 

Skills nodig voor zelfregulatie, relatie en resilience  

 In toom houden van emotionele reactie  

 Onder woorden brengen van zorgen, behoeften of gedachten  
 Omgaan met overgangen  

 Flexibel nadenken over problemen en consequenties van daden  

 Oog hebben voor andermans perspectief of standpunt  

 Nadenken over meerdere oplossingen voor een probleem  
 Een slecht ontwikkeld gevoel van tijd  
 …  
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Inflexibiliteit + inflexibiliteit = ramp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROACTIEF PROBLEMEN OPLOSSEN (+NOODPLAN)  

 Wanneer? Probleemsituaties zijn in belangrijk mate voorspelbaar als je vaardigheden in rekening 

neemt  ‘onopgeloste problemen’  

 Overleggen met kind VOOR voorspelbare probleemsituatie voorkomt  

 Situaties waarin kind niet doet wat volwassenen wil EN nog niet in een driftbui zit  

ALS EEN KIND NIET DOET WAT DE VOLWASSENE WIL…  
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ABC OVERZICHT  

 

 

 

 

 

PLAN B: COLLABORTATIVE PROBLEM SOLVING  

3 stappen:  

1. Empathie voor het perspectief van het kind: verzamelen van informatie over en begrijpen van de 
zorg van kind op een probleem  

2. Probleem definiëren: duidelijk zijn over jouw eigen zorg en kijk op datzelfde probleem  
3. Uitnodiging: brainstormen met het kind op zoek naar oplossingen die realistisch zijn en voor beide 

partijen bevredigd zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenkingen:  

 Doorbreekt negatieve verwachtingen, creëert hoop  

 Toepasbaar vanaf 3 jaar  

 Heb oog voor biologische factoren (slaap, regelmaat, drinken!)  
 De ene dag is de andere niet…  

 Denk aan je eigen reserves als opvoeder…  
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1B. WHOLE BRAIN APPROACH: NEURALE INTEGRATIE – MINDSIGHT  

DR. DAN SIEGEL: WHOLEBRAIN KIDS 

 Mindfulness/mindsight en neurale integratie  
o Leer kinderen hun brein kennen  
o Help hen te integreren (boven/onderbrein; linker/rechterbrein), geef hen woorden 
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2. HECHTING, SENSITIEVE COMMUNICATIE, SYSTEEMDENKEN EN 
EMOTIEREGULATIE  

2.1 ONVOORWAARDELIJK ONDERSCHAP (ALFIE KOHN)  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 SENSITIEVE COMMUNICATIE  

 Basis van “How2talk2kids” 

 Interventiestudies beginnen evidentie te vinden voor doeltreffendheid bij GES (Savard et al., 
2013)  

 Neem het perspectief van het kind in  

 Wees een klankbord voor zijn/haar emoties 

 “Parenting is not a job, it is a relationship” 
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LES 11 – MULTI-FAMILIETHERAPIE EN 
FAMILIEONDERSTEUNENDE GROEPEN  
DR. SARA ROWAERT  

INHOUD 

Multi-Familietherapie (MFT) en Familieondersteunende Groepen (FOG) 

PAUZE 

Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg en Similes aan het woord  

 

MULTI-FAMILIE THERAPIE 

GESCHIEDENIS 

MULTI-FAMILY THERAPY (MFT) OF MULTIFAMILY GROUPS (MFG) 

 Ontwikkeld door Laqueur (jaren 60) – mensen met gedeelde problemen kunnen elkaar adviseren, 
ervaringen delen en elkaar ondersteunen 

o Vanuit het idee dat je mensen met heel veel verschillende problemen samenbrengen 
zodat zij elkaar kunnen adviseren: meerdere families samen om ervaringen te delen  

 Systemisch idee als basis; psychodynamische concepten; Bateson’s ideeën  
o Bateson: pioniers baseerden zich op deze ideeën: de interacties tussen personen zijn 

heel belangrijk en de circulaire reacties die ontstaan binnen de groep 

 Groepstherapie; familietherapie; psychodynamische praktijken en hechtingstheorie 
o Het werd vaak ontwikkeld voor ouders waarbij zoon of dochter in de psychiatrie verbleef: 

groepen samenstellen waardoor ouders en broers/zussen aanwezig waren 

 Brug vormen tussen familie en psychiatrisch ziekenhuis 
o Deïnstutionaliseringsbeweging en de vermaatschappelijking van de groep  
o Het netwerk kreeg een zeer belangrijke rol wanneer de cliënt terug thuis kwam wonen  

INSPIREERDE MCFARLANE 

 MFT in een psychiatrisch ziekenhuis 
 Families leren door delen van zichzelf te zien in anderen en ook hun eigen dysfuncties 

(problemen/moeilijkheden binnen een groep)  

 Zeer interessant boek: patiënten met schizofrenie 
o Gaat verder in op een aantal aspecten (Anderson) 
o Niet enkel het familie therapie op zich, maar ook de psycho-educatie  
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INSPIREERDE ANDERSON  

 Psycho-educatie toevoegen 
o Zowel formeel (= als een therapeut een uitleg gaat geven vanuit de professionele kennis) 

als informeel (= de gezinnen die aanwezig zijn informeren elkaar over de ervaringen die 
zij zelf hebben gehad, tips die ze hebben, op welke manier je kan omgaan) 

 Trial and error  methodes ontwikkelen om te leren omgaan met positieve en negatieve 
symptomen binnen de groep 

o Dingen uitproberen binnen de veiligheid van de therapie en dan kijken of het werkt of niet 

DOEL MFT 

Het is anders dan een systeemtherapie waarbij de context ook bekeken wordt en waarbij je vaak met één 
gezin samen zit:  

 Leren door observatie 
o Stel: je bent in een therapie aanwezig met vier verschillende gezinnen, waardoor je drie 

andere gezinnen kan gaan observeren  

 Stigma reduceren 
o Veel gezinnen worden hierdoor beïnvloed, maar door in de groep aanwezig te zijn krijgen 

zij het gevoel dat ze hun gevoelens kunnen delen omdat de gezinnen in een vergelijkbare 
situatie zitten; dingen die ze naar de samenleving niet kunnen uiten  

 Sociaal netwerk uitbreiden 
o Ze komen in contact met andere mensen in vergelijkbare situaties, waardoor nieuwe 

netwerken en relaties kunnen ontstaan  
o Veel familieleden die geconfronteerd worden met een familielid met een psychische 

problematiek vinden het moeilijk om hiermee naar buiten te komen en om hiermee om te 
gaan, maar in deze groep hebben ze mensen die hen begrijpen, die in dezelfde situatie 
zitten 

 Ondersteuning  
o Door de observatie: dingen zien in andere gezinnen kan ervoor zorgen dat je meer 

ondersteunend worden in het eigen gezin  

 Probleemoplossend 
o Moeilijkheden die zich voordoen worden naar voren gebracht binnen de therapie 

 Verbeteren van inter- en intrafamiliale communicatie 
o Communicatie tussen de gezinsleden verbeteren; zeer belangrijk!  
o Hangt sterk samen met de observatie  

 Familie als consultant 
o Families gaan ervaringen en tips met elkaar delen; zeer belangrijk!  

SESSIES  

Organisatie: 

 Wekelijks of maandelijks  
 Kern = peer support en peer kritiek: het kritisch zijn en naar elkaar luisteren, feedback geven   

 Therapeuten  

 1 à 2 uur durend  

 Met of zonder aanwezigheid patiënt 

 Ongeveer 9 maanden tot 12 maanden 
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BELANGRIJK OMDAT 

 Familieleden ontdekken dat ze niet de enige zijn die met die problemen geconfronteerd worden 
 Aanwezigheid in de groep helpt om de eigen situatie en de impact op het eigen leven te 

verbeteren 

 Je maakt deel uit van een geheel waarin verschillende perspectieven, ideeën en acties gedeeld 
kunnen worden (dynamisch proces)  

DOELGROEP  

 Verschillende psychiatrische problematieken (schizofrenie, depressie …) 
 Middelenmisbruik 

 Eetstoornissen 

 Chronische fysieke pijn 

 Kindermisbruik 
 Sociale uitsluiting 

Elke MFT gaat zich aanpassen aan de specifieke problematiek  

MFT BIJ EETSTOORNISSEN 

Voorbeeld UZ Gent:  

 Van start tijdens de opname en is een vast onderdeel van het programma voor minderjarigen en 
thuiswonende jongvolwassenen 

 Max. 8 patiënten en hun gezinsleden 

 6 sessies van telkens twee uur om de twee weken, de 7e na 3 maanden (follow-up) 
o Twee sessies (4de en 5de sessie) duren drie uur omdat er een eetmoment wordt 

voorzien 

DOEL: 

 Impact ES op gezinsleven verminderen 
 Anders leren omgaan met de stoornis 

 Interactiepatronen en verwachtingen gezinsleden bespreken 

 Communicatie- en hanteringsmogelijkheden van het gezin ondersteunen 

 

FOG VOOR FAMILIE VAN PERSONEN DIE GEÏNTERNEERD ZIJN (GEWEEST) 

SITUERING VAN DE STUDIE  

Expliciet sterktegerichte benadering 

 Focus: mogelijkheden & kenmerken persoon > individuele tekortkomingen  

 Ervaringen (F)ED centraal 
 Ook in onderzoeksdesign 

o Ervaringen en mogelijkheden (F)ED? 
o Centrale onderzoeksvraag: “Wat kunnen we van jou leren?”  
o Kwalitatieve methode: heel veel interviews  
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DE STUDIE  

 

 

 

 

Rond internering is er op veel 
verschillende zaken gefocust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het sigma is enorm groot, waardoor het moeilijk is om mensen te vinden  

Er zijn heel veel moeders: zij zijn altijd een dragende kracht en komen het meest aan bod in onderzoek, 
omdat zij er anders mee omgaan dan vaders; ze voelen meer gedrevenheid om de situatie te verbeteren 
of te veranderen  
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FOCUS OP PERSPECTIEVEN VAN FAMILIE  

1. Lotgenotencontact en steun is belangrijk 
o Families in vergelijkbare situatie ontmoeten vs. stigma en sociale isolatie 
o Veel families hebben het moeilijk om dit lotgenotencontact te vinden  

2. Hoop = kracht en coping vs. angst die blijft sluimeren 
o Het helpt hen om verder te zetten en door te gaan, maar toch zit er bij heel veel 

familieleden toch nog angst 
3. Willen gehoord worden en betrokken worden (juridisch traject EN hulpverlening) 

o Continuïteit van de zorg en gedeeld partnerschap 
 Continuïteit: veel mensen verhuizen heel de tijd, waardoor ze constant hun eigen 

verhaal opnieuw moeten vertellen; wanneer er hier meer continuïteit in zou zijn, 
zou het zowel voor de cliënt als voor de betrokken familieleden gemakkelijker zijn  

 Gedeeld partnerschap: de ouders moeten meegenomen worden in het traject van 
de cliënt; dit kan ervoor zorgen dat de begeleiding sneller kan inspelen op 
bepaalde zaken, om zo te voorkomen dat zaken opnieuw foutlopen  

4. Informatie wensen over traject, psychiatrische problematiek, …  
o Helpend: activiteiten die voor familieleden georganiseerd worden (bvb. Familiedag)  

5. GGZ vooraf aan de internering: ‘gefaald’  
o Eerst crimineel feit  wettelijke maatregelen  aangepaste hulp  
o MAAR voor sommigen is internering beginpunt van verandering 

 Er beweegt veel en de laatste jaren heeft er hier veel bewogen  
o Op het moment dat de internering wordt uitgesproken, hadden ze al een lang traject van 

ondersteuning gehad en men vindt dat dit gefaald heeft, want er is toch nog iets gebeurt, 
waardoor ze met justitie te maken kregen  

 

ONDERZOEKSVRAGEN  

1. Hoe kunnen familieleden ondersteund worden in het omgaan met de psychische problemen en 
de internering van een naaste?  

o Familieleden zijn op zoek naar iets meer: ze willen begeleid worden in de emoties en 
gevoelens die zij ervaren; zij hebben vaak niet de neiging om zelf hulp te zoeken  

2. Wat zijn de effecten van een Familieondersteunende Groep op de kwaliteit van leven, de 
ervaren draaglasten, copingstrategieën en veerkracht van familieleden van geïnterneerde 
personen?  

3. Welke therapeutische factoren liggen aan de basis van een Familieondersteunende Groep? 

4. Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van familieleden voor en na deelname aan een 
Familieondersteunende Groep?  
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METHODEN EN RESULTATEN  

FAMILIEONDERSTEUNENDE GROEPEN – METHODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaseerd op een MFT, maar er zitten toch heel veel verschillen in = pilootstudie.  

Het samenbrengen van gezinnen is zeer moeilijk: heel veel mensen kwamen alleen en af en toe was ook 
een koppel aanwezig: hierdoor zaten we met heel veel gezinscontexten samen, maar vaak enkele 
gezinsleden, waardoor de interactie tussen verschillende gezinnen niet geobserveerd konden worden.  

 Het is moeilijk om gezinnen samen te brengen omdat de context verkleind is door de internering.  

De drop-out heeft te maken met zaken in het privéleven en dus niet met de sessies.  

De deelnemers waren zeer gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek: kwamen van ver.  

FAMILIEONDERSTEUNDE GROEPEN – PROTOCOL  

 

 

 

 

 

Groene kaders: huiswerk  

 

Kennismaking: wat is de impact van de internering op het leven/op de gezinscontext?  

 Zelfzorg: doe de komende twee weken iets voor jezelf; veel mensen geven veel zorg aan hun 
naasten, waardoor zij heel weinig zelfzorg hebben  

 Wat kunnen we doen voor familieleden om hen te versterken? Dit is de reden waarom de 
patiënten niet betrokken werden  
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Opdracht: hoe kan je meer balans brengen in het zorgen voor de naasten en de zelfzorg?  

 (2) Toekomst: wat als de ouders niet meer in staat zouden zijn om de zorg te gaan opnemen? 
Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat de cliënt toch goed terecht komt?  

o Zeer moeilijk onderwerp: veel aandacht aan besteed tijdens de derde sessie 

 (3) Wat zijn de beperkingen? Wat zijn de moeilijkheden? Welke krachten heb je als familie? 

 Kwaliteiten en krachten: welke sterktes heeft deze persoon?  

 (4) Na een maand kijken hoe mensen omgaan met de sterktes die ze toegeschreven werden  

 Wat hebben we in de vorige sessies aan bod laten komen en wat neem je mee?  
 Kaarten schrijven: schrijf elkaar een kaartje met een boodschap vertrekkend vanuit de eigen 

sterktes; alle kaarten zijn verzameld en bij de juiste mensen bezorgd geweest  

FAMILIEONDERSTEUNDE GROEPEN – METHODOLOGIE  

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIEONDERSTEUNENDE GROEPEN – RESULTATEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De emotionele draaglast verminderd  
2. Het verlies van controle verminderd: de groep heeft ons geleerd om terug met de voeten op de 

grond te komen en hoe we kunnen omgaan met bepaalde zaken in de toekomst  
3. Zelfschuld is verminderd: maar bij de premeting scoorden zij al rond de norm en toch kan het 

deelnemen aan de sessies de zelfschuld naar beneden halen  
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 Samenhangende groep: mensen die geconfronteerd worden met een gelijkaardige situatie  

Binnen deze groepen scoort het relationeel klimaat veel hoger dan psychologisch werk: deze families 
vinden het veel belangrijk om met andere gezinnen in contact te komen, elkaar leren kennen en het 
gevoel van niet alleen te zijn (vs. eetstoornissen: eerder psychologisch werk); mensen voelen zich vaak 
dubbel gestigmatiseerd: het feit dat er een delict is gebeurd, zorgt ervoor dat ze nog meer zich gaan 
afsluiten 
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Mensen begonnen belang te geven aan de therapie  

Begeleiding van therapeuten: scoort al hoog vanaf de tweede sessie; er was heel veel vertrouwen in de 
therapeuten die aanwezig waren en die de groep begeleidden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vragenlijst zegt iets, maar zegt ook niets: daarom nog interviews aan koppelen 

Wat hebben jullie geleerd en wat hebben jullie ervaren?  

 Samenhorigheid en steun komt sterk naar voren  

 

 

 

 

 

 

 

Informatie aan andere families doorgeven: soms zijn er dingen gebeurd tussen de verschillende 
familieleden die positief geweest zijn voor hun eigen zoon of dochter  

Het helpt hen om anders naar zaken te kijken 
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Veel mensen hadden de verwachting dat ze in een negatieve spiraal terecht zouden komen, maar dit is 
niet gebeurt: er zaten twee therapeuten die vanaf de eerste keer focusten op de positieve punten in het 

verhaal en ze encounteren deze verhalen  therapie kantelen in iets positief  

Het gaf hen energie om door te zetten en er weer helemaal voor te gaan  

 

CONCLUSIES 

 

 

 

 

 

Formele vs. informele ondersteuning: niet enkel tips van de familieleden die aanwezig waren, maar ook 
van de therapeuten die een theoretische achtergrond hadden.  

Betrokkenheid: door zo’n groepen te organiseren is het gemakkelijker om de familieleden te organiseren, 
want dit wordt nog steeds te weinig gedaan; er wordt op dit moment wel meer naar gekeken om dit wel te 
doen binnen de verschillende settings  

 Ze durven vaak niet in die setting over de situatie te bespreken, omdat ze denken dat dit 
negatieve gevolgen kan hebben voor hun familielid dat in de setting behandeld wordt  
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LES 11 – HET IJS BREKEN MET FAMILIE IN 
DE ZORG: EEN KOUD KUNSTJE?  
KIM STEEMAN 

Overkoepelend platform dat verschillende familieorganisaties samenbrengt  

 Similes: organisatie voor lotgenoten en familieleden van mensen met psychische problemen  

 Al-anon: organisatie voor familieleden van mensen met een alcoholverslaving  

 Berdache: organisatie voor familieleden van mensen met transgender issues  

 Project jongeren: jongeren waarvan de ouders of familieleden die alcoholproblemen hebben  

 Er zijn al heel wat organisaties waar familieleden zich verenigd hebben en waar ze terecht kunnen  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wat doen we?  

 De kerntaak is om de familieorganisaties samenbrengen en deze versterken.  
 Vragen die we vanuit de overheid hebben: terugkoppeling naar de overheidsinstanties om de 

stem van de familie mee te brengen.  
 Ook kwaliteitsbewakingen: er zijn werkgroepen die indicatoren ontwikkelen en die metingen doen.  

 Mee het familiebeleid in organisaties ondersteunen in verschillende GGZ-centra: hoe kunnen jullie 
een familiebeleid opzetten en wat hebben jullie hierbij nodig? Het is nodig om de stem van de 
familie meer naar voren te brengen. Dit proberen ze meer te promoten en centra warm te maken 
om iets te doen met de familie.  
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TRENDS IN DE ZORG (FAM)  

 Herstructureringen in de zorg: onduidelijkheden! 
o Er is heel wat in beweging: vermaatschappelijking, bedden moeten afgebouwd worden, 

meer inzetten op het ambulante zorg verlenen. Er zijn echter nog niet veel mogelijkheden 
om ambulant ergens terecht te komen: daarom is het voor familieleden vaak heel moeilijk. 
Je moet al heel wat mensen passeren om de geschikte zorg te vinden en dit zou eigenlijk 
niet mogen.  

 Beperkt aantal bedden: langere wachtlijsten 
o Familie zit in een heel lange periode waarin ze zelf dingen moeten opvangen en moeten 

zorgen voor de zorg van hun familielid.  

 Residentiële zorg “toegankelijker” dan ambulante zorg 
o Het systeem zit niet goed in elkaar. Daardoor wordt er veel meer zorg verwacht van de 

familie (zie hieronder) 

 Meer zorg in thuissituatie 
 Beperkte zorgcontinuïteit (bv. leeftijd 18j) 

o Er is een grote kloof tussen wat alles wat met jeugdzorg te maken heeft en wat er met de 
volwassenzorg te maken heeft. Vaak valt alle zorg weg en moet je als familie helemaal 
vanaf nul beginnen. 

 Gebrek aan personeel: +/- crisismanagement 

 … 

 

TRENDS IN DE ZORG (HV)  

 Evidence based therapy 

 Kwaliteit van zorg 

 Groeiende registratie 

 Ziekteverzuim 
 Diversiteit van cliënteel/complexiteit van gezinnen 

 Individueel aangepaste trajecten 

 Herstructurering in zorg 

 Meer crisiszorg/meer GO 

 Dr Google/Sociale media 
 Hoge verwachtingen van cliënten/familie/management/overheid/…  

 

FAMILIE LAAT ONS NIET KOUD  

Het thema laat niemand koud. Hulpverleners vinden het belangrijk om de familie te betrekken: 
hulpverleners willen instaan voor de familieleden, maar weten niet hoe eraan te beginnen. 
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BEGINT HET IJS TE SMELTEN 

Er is wel wat evolutie in: 

 Hertelgericht denken ipv medisch denken 
o In veel sectoren (ziekenhuizen) beginnen de artsen meer herstelgericht te werken: stem 

van de cliënt, meer individueel werken, … Het team gaan steeds meer open denken: de 
familieleden worden meer betrokken en krijgen meer stem.  

 Aandacht vanuit overheid MDR opgemaakt 
o De inspectie zal hierop checken (is familie voldoende betrokken?). 

 Beleid van centra/ kwaliteit van zorg ook voor familie 

 HV voelen de noodzaak om met familie te werken 
o Je kan het als hulpverlener niet alleen en er is dus een nood om de familie meer te 

betrekken. 

 

WAAROM SAMENWERKEN MET FAMILIE?  

EXPERTISE VAN DE FAMILIE  

Bij de jeugdwerking en ouderenwerking wordt familie al meer betrokken: het is een schat van informatie.  

 Leven dagelijks met persoon 

 Verfijnen verhaal cliënt 
o Vaak nemen we het als hulpverlener helemaal over, maar 3/4e van het inlooptraject kan je 

bij de familie halen.  

 Verduidelijken context cliënt 
o Het is goed om een idee te hebben van de thuiscontext: waar moeten we aandacht voor 

hebben?  

 Kunnen aangeven wat werkt/niet werkt 
o Heel belangrijk!  
o Dikwijls hebben wij al een idee over de persoon die binnenkomt: we gaan dat en dat 

doen. Maar vaak kan familie al van in het begin aangeven wat er al geprobeerd is en wat 
werkt/niet werkt. Het is goed dat de familie in de eerste gesprekken kan zeggen waarop 
gelet moet worden. Dit is belangrijke informatie.  

 Inzicht in waarden/ geloof/… 
o We leven in een multiculturele maatschappij (bv. geloof). Als je dit kan meenemen in de 

gesprekken, kan het zijn dat er sneller vertrouwen gewonnen kan worden en dat de cliënt 
rustiger zal worden.  

BANDEN MET DE FAMILIE  

= unieke relatie: “Stel dat het jouw familie was”  

 We vergeten soms hoe uniek deze familieband is. We hebben van alle feestdagen bedacht, want 
we vinden dat overal heel belangrijk. Tot op het moment dat de hulpverlener een witte jas 
aantrekt: ze nemen een therapeutische rol aan en vergeten hoe uniek deze relatie is. Maar: stel 
dat het jouw familie is dat opgenomen wordt, wat zou jij dan vinden? We moeten samenwerken 
met familie. 



 

181 
 

 Maar er zijn ook familieleden waarmee de band niet goed is (bv. misbruik, middelenmisbruik, 
agressie), maar dit zijn uitzonderingen. De cliënt heeft hiernaast vaak nog een ander systeem van 
familie. En het is ook de context waar de persoon uitkomt. Niet uitgaan van de uitzonderingen!  

 

 Er is een emotionele band: zeker bij kinderen! 

 Familie vervult verschillende rollen: 
o * zorgverlener, diagnosticus, hulpverlener, belangenbehartiger, …. 
o *administratieve – praktische- financiële - structurele betrokkenheid 

 Een cliënt moet terugkeren naar zijn familie. Dit is niet mogelijk als de naasten niet minimaal 
betrokken worden. Ontslagmanagement: goed voorbereiden met familie 

OOK FAMILIES LIJDEN  

 Eerste opname, wat is psychiatrie? 
o Als je ergens de eerste keer komt, is alles vreemd en weet je niet hoe het in zijn werk 

gaat (bv. als stagiaire). Als familie kom je daar voor de eerste keer en ze hebben geen 
idee wat ze gaan meemaken. Ze hebben ook geen idee wat de psychiatrie nu net is. Dit is 
voor veel mensen een eerste drempel omdat ze zich er niets bij kunnen voorstellen.  

 GO 
o = gedwongen opname 
o Ze zijn vaak blij dat er voor hun kind gezorgd wordt, maar het is een moeilijke stap. Het 

zijn heel ingrijpende dingen voor ouders.  

 Familie loslaten 

 Punt van opname: hele voorgeschiedenis 
o Het is goed om als team ons bewust te zijn van at de mensen al meegemaakt hebben 

voordien  

 Schuldgevoelens 

 Familie gaat door zelfde proces van rouw en herstel als cliënten: 
o Fase 1: overweldigd worden door aandoening 
o Fase 2: worstelen met aandoening 
o Fase 3: leven met aandoening 

MEERWAARDE VAN SAMENWERKEN  

Er is wel wat onderzoek dat aantoont dat er een meerwaarde is aan het samenwerken met de familie.  

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat betrekken van familie = betere uitkomsten van het zorgproces. 

 Betrekken van familie bevordert herstelproces (Fox, 2008; Falloon, 1985). 

 Familie voornaamste inzet op ADL, medicatietrouw en behandeling (Lenior, 2001). 

 Familie helpt dwangtoepassing voorkomen (Rademakers en Theunissen, 2004).   

 Relatie patiënt/familie beter met actieve betrokkenheid in zorg + hogere patiënttevredenheid 
(Bijma, 2007; Klaassen, 2010). 

 Koppeltherapie betere resultaten dan individuele therapie, zowel op vlak van relatietevredenheid 
als klinische symptomen (Hafner et al, 1983). 

 Klaassen, H.W. & Hasert, M. (2010) Familie-ervaringsdeskundige in een FACT-team, tijdschrift 
voor Rehabilitatie, juni 2010, nummer 2. 
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 Rademakers, J., & J. Theunissen (2004). Het netwerk: je kunt niet zonder. In: T.  Abma, G. 
Widdershoven & B. Lendenmeijer (red.), Dwang en drang in de psychiatrie. Utrecht, Lemma. 

VOOR DE HULPVERLENER:  

 HV krijgt completer beeld van cliënt 
 HV staat er niet alleen voor en maakt gebruik van kennis en ondersteuning van netwerk 

 Communicatie over behandeling maakt verwachtingen realistischer 

 Invloedrijkere relatie: kunnen cliënten stimuleren tot deelname therapie, ADL of bv nemen van 
medicatie  

 Familie kan bepaalde taken overnemen 
 Familie kan dwangtoepassingen helpen voorkomen 

VOOR DE CLIËNT:  

 Hogere tevredenheid en verbeterde situatie 
 Minder herval 

 Bevorderen herstel 

 Gedeelde zorg, grotere betrokkenheid= vanzelfsprekender 
o Uitleggen wat de therapie inhoudt  

 Familielid kan rode draad zijn/ houvast in crisis 
 Link naar dagelijks leven 

Laat de uitzonderingen de norm niet bepalen!  

VOOR DE FAMILIE:  

 Familie voelt eigen impact op behandeling 
 ↓ psychische problemen bij familieleden door (praktische) ondersteuning 

 Familie krijgt ruimte om verhaal en emoties te delen (waar ze dikwijls alleen mee blijven) 

 Familie leert van hulpverlening 

 Familie volgt proces, niet alles of niets (continuïteit) 

 

AAN DE SLAG: FAMILIEREFLEX  

FAMILIEVRIENDELIJK KLIMAAT  

Er zit een heel systeem rond de cliënt. Hoe familievriendelijk is de welkom in de setting waarin je 
binnenkomt?  

 Eerste onthaal/ telefoon 
o Belangrijk om vriendelijk te blijven, ook wanneer er geen informatie gegeven mag worden  

 Alle medewerkers kunnen er een rol in spelen: vriendelijke omgang/ ontmoeten 

 “We doen allemaal gewoon ons werk” 

 Centrum/ onthaal eens bekijken met andere bril (parking/toegang/ naamgeving 
afdeling/cafetaria/GC…) 

o Weten mensen waar ze naartoe moeten?  

 Toegankelijke en beschikbare info (bv op website) 
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 Kinderen! 

 …  

FAMILIEREFLEX: DE TRIADE STAAT CENTRAAL  

Familiebeleid 

 BEJEGENING 

 INFORMEREN 
 STEUN 

 PARTICIPATIE 

BEJEGENING  

 Goede eerste ontvangst/ start van traject! 

 Beschikbaarheid: 
o Aanspreekpunt 
o Met vragen terecht kunnen 
o Stap richting personeel moeilijk/autoriteit 

 Rekening houden met persoonlijke situatie van familie (bezoekuren) 

 Ernstig genomen worden op verhaal komen en emoties uiten 

 Tijd 
 Familie niet enkel in beeld als er problemen zijn 
 Familie: gelijkwaardige partner is gesprek 

 Niet naar mond praten, open, eerlijk 

 Informele sfeer: aanspreking door VP, herkenning 

 Infrastructuur: privacy, koffie/koekje 

 Broers/ zussen 
 Normalisatie 

INFORMATIE  

 Voor familie is het een vreemde omgeving met eigen jargon! 

 Sluit aan bij taal van familie/ leefwereld (geen standaardantwoorden) 

 Meer info over probleem 
o Niet enkel diagnose, ook hoe ermee omgaan 

 Belang gesprek met arts! 
 Behandelmethoden/ Wat gaat cliënt meemaken? Praktische info bv. tijdens eerste weekend 

 Is er nog toekomst? Wat als wij er niet meer zijn? 
 Financiële aspecten/ administratie 

 Weten bij wie men terecht kan// eerste contact door team!! 

Vragen komen pas achter af! 
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IN ALLE OPENHEID: BEROEPSGEHEIM  

 Patiëntenrechten 
 Privacy en beroepsgeheim 

Toch trialoog! 

 Cliënt is akkoord met delen van persoonsgebonden informatie 

 Cliënt is niet akkoord 

Niet persoonsgebonden informatie:  

 Info over afdeling, hulpverleners, taakverdeling, bezoek…. 

 Zorg en behandelaanbod 

 Alternatief aanbod in de regio 

 Info over procedures 
 Info over visie en beleid tov familie 

 Uitleg over rechten van familie 

 Informatie over infoavonden/lotgenotencontact 

 Algemene informatie over ziektebeelden 

 Voorbeelden 
 Kader: hoe grijs is grijs? 
 Duidelijkheid: wat is persoonsgebonden? 

 Bespreking team/ afspreken om af te spreken 

 Je kan altijd in gesprek gaan met familie! Ongeacht! Dikwijls meer om steun dan info 

STEUN  

Families lijden!  

 Stigma rond psychiatrie 

 Op verhaal kunnen komen: familie nood aan steun of is mee ziek 

 Eigen emoties plaatsen onzekerheid/ schuld/schaamte 

 Los van opvolgen van suggesties:mensen aanhoren 
 Draagkracht van familie 

 Praktische /emotionele steun 

Waar kan familie beroep op doen? 

 In hun omgeving, huisarts! 

 Bij de behandelende voorziening 
 Bij een familie-organisatie: 

o Similes, Zit Stil, Ups&Downs, VVA, Werkgroep verder, Huntington Liga, ANBN, Vlaamse 
Alzheimerliga, Berdache, Psychosenet.Be, Druglijn, KOPPeling, … 

 Psycho-educatie 
 Bij een professionele hulpverlener 

 ... 

www.familieplatform.be 
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PARTICIPATIE  

Rond welke zaken wordt er geparticipeerd?  

Micro:  

 Familie beschikt over informatie over cliënt 

 Mee opvolgen van afspraken die in instelling gemaakt zijn 

 Familie kan cliënt stimuleren tot gesprek met HV 

 Signalisatie dat het minder gaat 

 Opvolgen van geldzaken 
 … 

Meso: beleid op afdeling  

Macro: beleid in de voorziening  

 

NA ELK GESPREK  

Stel jezelf volgende vragen na elk contact met een familielid:  

 Had ik bijzondere aandacht voor de bijzondere relatie?  

 Heb ik mij toegankelijk opgesteld?  

 Heb ik echt gehoord wat familielid wilde vertelde?  

 Heb ik de familie wat verder kunnen helpen?  
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LES 11 – SIMILIES 
DE VERENIGING VOOR FAMILIE VAN PSYCHISCH KWETSBARE MENSEN  

SIMILIES – GELIJKEN – GELIJKWAARDIGHEID  

 Familieleden zijn gelijken in de zorg voor hun psychisch kwetsbaar familielid 
 Familieleden en hulpverleners staan samen (gelijk) in voor de zorg 

Verenigd families met een psychisch kwetsbaar familielid  

 Ouders 

 Vrienden  

 Broers en zussen  
 (ex-)partners  

 Kinderen  

 Collega’s  

 Hulpverleners 

 

WAT ZIJN WIJ?  

 Een VZW 
o Gevestigd kantoren in Heverlee en Drongen 
o Met een algemene vergadering en raad van bestuur 
o Samengesteld uit familiebetrokkenen en beleidsdeskundigen 

 Een vrijwilligersorganisatie 
o Actief over gans Vlaanderen 
o Verschillende soorten lokale werkingen 

 

4 PIJLERS 

1. Informatie  
2. Gesprek & ontmoeting  
3. Vorming  
4. Ontspanning  

1. INFORMATIE  

 Infomomenten met gastsprekers 

 Lezingen 
 Brochures 

 Driemaandelijks tijdschrift 

 Similes.be 
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Luister- en advieslijn elke dag van 10u tot 12u 

 Luisteren 

 Gericht ondersteunen 

 Doorverwijzen 
 Informatie geven 

Voor familieleden, vrienden van psychisch kwetsbare personen 

2. GESPREK & ONTMOETING  

 Gespreksbijeenkomst  

 Lotgenotencontact  

GESPREKSBIJEENKOMST  

 Samenkomst van familieleden  
 Gaan in gesprek aan de hand van een onderwerp (zelfzorg, kwaadheid, verdriet, …)  

LOTGENOTENCONTACT  

 Gaan in gesprek zonder onderwerp 

 Valt meestal onder de noemer van Similes Salon 
 Vrij in en uit lopen 

 Ontmoeten van mensen die omgaan met een psychische problematiek 

 

 Sociaal isolement doorbreken 

 Emotionele steun 
 Ervaringen uitwisselen 
 Vrijuit praten 

 Herkenning vinden  

 Door anderen te helpen, jezelf helpen (Riessman)  

3. VORMING  

 Jaarlijkse familietrefdag  
o Workshops  
o Inspraak geven aan leden  
o Noden beluisteren  
o Knelpunten vastleggen & prioriteiten bepalen  

 Ontmoeting  
 Leden  

 Vrijwilligers 
 Medewerkers  
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 Trainingen  
o Omgaan met borderline 
o Zelfzorg  
o Samenspraakfiche 
o Communicatie met je familielid  
o Bewindvoering  

4. ONTSPANNING  

 Uitwaaiweekend 
o 2x per jaar 
o Vaalbeek 

 Jaarlijkse daguitstap met de leden 
 Wandelingen 

 Tentoonstelling 
 Film 

 

LOKALE WERKING  

De lokale vrijwilligers maken het lokaal aanbod 

Lokale werking en programma van Gent op www.similesregiogent.be   

Het programma is te ontdekken op www.similes.be 

 Regionale werking van Oost-Vlaanderen: 
o Similes Regio Gent 
o Similes Waas en Dender (St Hiëronymus)   
o Similes Vlaamse Ardennen 

 Praatcafé Psychose Oost-Vlaanderen (Eeklo) 
 Ziekenhuiswerking: Guislain 

 Thema werkingen: KOPP 
o Borderline 

 

 Informatie 
o Organisatie van infomomenten 

 Ondersteuning 
o Tijdens bijeenkomsten, via mail, telefoon 

 Lotgenotencontact 
o Accent op verwerking & herstel 

 Balans herstellen 
o Ontspanningsactiviteiten 
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PERSOONSGERICHTE BEWINDVOERING  

Gebaseerd op de beschermingsmaatregel voorlopige bewindvoering (wet van 18 juli 1991) 

Similes rekruteert kandidaat-bewindvoerders (vrijwilligers) die vanuit een sociaal hart een persoonlijk 
beheer willen doen voor een psychisch kwetsbaar persoon in financiële nood 

 

FAMILIES VAN GEÏNTERNEERDEN  

 Dubbel taboe 

 1 à 2 infomomenten per jaar (met gespreksbijeenkomst) 

 Samenwerking met andere voorzieningen in: 
o Vlaams-Brabant 
o Limburg 
o Oost-Vlaanderen 

BELANGENBEHARTIGING  

 Maakt de noden van familieleden en naastbetrokkenen zichtbaar bij zorgverleners, overheid en de 
bredere samenleving 

 Vertegenwoordiging in overleg-en adviesorganen 
 Lid van Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg (=belangenorganisatie voor familie) 

 KEI-workshop voor brede publiek: hoe een steun zijn voor iemand die het moeilijk heeft 

PARTICIPATIE VAN FAMILIELEDEN IN DE GGZ  

 In de individuele zorg: werken in trialoog met cliënt, hulpverlener en familie als evenwaardige 
partners 

 In de organisatie van de zorg: familiebeleid en familie meenemen in overleg en beslissingen op 
niveau van de organisatie (bv. Familieraad) 

 In de hervorming van de zorg 

SAMENSPRAAKFICHE  

 

 

 

 ‘Samenspraakfiche’ is beschikbaar op:  

 Samenspraak overleg-kennisplein 
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 Sedert 2010 participeert Similes in het project PSY 107 naar vermaatschappelijking van zorg 
o Familie-vertegenwoordigers en patiënten-vertegenwoordigers schuiven aan bij de 

overlegtafels 
 In de netwerken 
 In werkgroepen op Federaal niveau 

o Vertegenwoordigen van het familieperspectief 
o Inzetten van ervaringsdeskundigheid 
o Vorming & coaching door Similes 

 

 Gids voor hulpverleners, zorgorganisaties en zorgnetwerken 

 NL & FR 
 Samen met patiëntenorganisaties en wetenschappelijke partners 

 Aanbevelingen & goede  praktijken 

 Participatie 
o In de zorg 
o In de organisatie van de zorg 
o In de hervorming van de zorg 
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SIMILIES LOGO  

 

 

Oranje: staat voor de mantelzorger/familie 

Rood: hulpverlener 

Groen: cliënt  

 

 

 

KEI ACTIE  

Kijken (hoe het echt gaat met iemand) 

Emapthie tonen (luisteren zonder een oordeel vellen) 

Ingrijpen (het dagelijks leven lichter maken door te helpen waar het kan) 
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INFORMATIE OVER EXAMEN  
ZIE POWERPOINT UFORA  

Je moet voor elk van de onderdelen (oefening en examen) geslaagd zijn om erdoor te zijn.  

Zowel open (vooral) als gesloten vragen + minstens 2 casussen (casus LSCI: situatie – welke 
interventie zou je inzetten? Hoe zou je met de jongere aan de slag gaan? + casus rond bv. hechting).  

 Open vragen: kennis en inzicht in bepaalde onderwerpen.  

Uit bijna iedere les wordt iets gevraagd (als mogelijk).  

 

Hoe studeren?  

 Heel goed het deel rond LSCI + boek rond LSCI (‘praten met jongeren in crisis’).  

 

 


