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Artikels Assessment Cognitieve en Leerprocessen 

Een empirisch model voor probleemidentificatie binnen het 

gedragstherapeutisch proces – Rudi De Raedt & Rik Schacht 

 

Het proces van probleemidentificatie kan gezien worden als een opeenvolging van vier 

vraagstellingstypen, met telkens een specifieke doelstelling binnen elke fase: 

1. Verhelderingsvraag (klachtenanalyse) 

2. Onderkenningsvraag (probleemanalyse) 

3. Verklaringsvraag (diagnosestelling) 

4. Indicatiestellingsvraag (indicatiestelling) 

Afhankelijk van de setting zal de gedragstherapeut het hele proces van probleemidentificatie 

of slechts delen ervan voor zijn rekening nemen. In de praktijk lopen deze verschillende fasen 

vaak door elkaar.  

Het schema handelt enkel over de methodische component van probleemanalyse en dus niet 

zozeer over inhoudelijke of stilistische aspecten (bv. therapeutische relatie, gesprekstechnische 

aspecten, ethische overwegingen). Alhoewel het psychotherapeutisch proces heel wat meer 

is dan het toepassen van wetenschappelijke methodieken, werkt een gedragstherapeut wel 

vanuit een wetenschappelijke instelling, vanuit het formuleren van hypothesen die vervolgens 

getoetst worden. Een wetenschappelijke instelling respecteert kennis en intuïtie, maar vereist 

openheid om deze ook kritisch te bekijken. 

Aanmelding (verhelderend) 

• Wie is de patiënt? 

• Wie meldt de patiënt aan? 
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• Wat is de aanmeldingsklacht? 

• In welke toestand verkeert de patiënt? 

• Wat is de onmiddellijke aanleiding voor het consult? 

• Wat zijn de verwachtingen van de patiënt? 

→ zo breed mogelijk zicht krijgen op aanmeldingsklachten, waarbij beleving van patiënt 

    centraal staat 

→ eerste verkennende concretisering van de klachten, waarbij de klachten binnen een 

     ruimere context worden gesitueerd 

Klachtenanalyse (verhelderend) 

• Ontwikkelingsgeschiedenis 

• Verloop van de klachten 

• Hanteringsgedrag 

• Sociale ondersteuning 

• Ziektetheorie 

• Attributies die de patiënt maakt 

Doel: klachten en problemen binnen de gehele leefcontext van de patiënt te inventariseren 

→ gebruik van klachtenlijsten en checklists om te vermijden dat belangrijke aspecten over het 

    hoofd gezien worden 

→ achterliggende theoretisch kader als leidraad (bv. 5 G’s: gebeurtenissen, gedachten, 

     gevoelens, gedragingen, gevolgen) 

De gedragstherapeut zal dan de klachten, probleemgedragingen, belangrijke thema’s, 

gebeurtenissen en eventueel persoonlijkheidskenmerken causaal proberen met elkaar in 

verband te brengen in de voorlopige probleemsamenhang. 

Voorlopige probleemsamenhang (VPS) 

= eerste poging om de relaties tussen de verschillende probleemgebieden binnen het gehele 

functioneren samen te vatten in een overzichtelijk schema 

Deze samenvattende structuur kan samen met de patiënt besproken worden. Sommige 

elementen zullen namelijk niet herkend worden door de patiënt,... 

Het is aan te raden elementen uit de ontwikkelings- en leergeschiedenis apart te plaatsen, 

eventueel met belangrijke gebeurtenissen. Ze verwijzen namelijk naar de vermeende oorzaak 

van de klachten. Deze aspecten betreffen onveranderbare aspecten.  

Daarnaast komen dan de eigenlijke klachten, waarbij ook omgevingsfactoren, cognities, 

persoonlijkheidskenmerken, reactieve gedragingen, emoties, somatische, biologische, sociale 

of socio-economische factoren kunnen worden opgenomen indien ze relevant en 

operationaliseerbaar zijn. 

De VPS wordt dus opgevat als een schema met een verzameling variabelen die met elkaar 

verbonden kunnen worden door pijlen om een relatie aan te duiden tussen de verschillende 

variabelen. 

Het gaat in deze fase enkel over het opstellen van causaliteitshypothesen die tijdens de 

volgende fase getoetst kunnen worden.  
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Handvatten voor het opstellen van een VPS: 

1. Opstellen van een lijst met klachten en veronderstelde determinerende variabelen, 

zonder onderscheid in belangrijkheid of de plaats in het geheel 

2. Variabelen kunnen in een veronderstelde chronologie worden geplaatst 

3. Causaliteitsrelaties aangeven d.m.v. pijlen (regels van logica en theorie hanteren) 

4. Tautologieën zijn een veel voorkomende valkuil, het heeft geen zin een woord te 

benadrukken of linken aan een ander woord dat zo goed als dezelfde betekenis heeft, 

bv. depressieve stemming en depressie 

5. Om een variabele op te nemen in de samenhang, kan de inhoud het beste gebaseerd 

zijn op rechtstreekse waarnemingen of passen binnen een model dat gebaseerd is op 

wetenschappelijk onderzoek   

Causaliteitsrelatie 

Mediator = causaal mechanisme waardoor het effect van de ene variabele op de andere 

wordt geproduceerd 

Causaal pad = richting van een causale relatie, kan uit twee of meer variabelen bestaan 

Modererende variabele = variabele die invloed heeft op de grootte van het effect van een 

causale variabele op een probleem, bv. alcoholgebruik 

Causale keten = sequentieel leidt variabele A tot variabele B, die dan weer leidt tot variabele 

C, die op zijn beurt aanleiding geeft tot een bepaald probleem. Hierbij kunnen variabele A en 

B nog leiden tot een totaal ander probleem 

Additieve variabele = probleem is ernstiger indien er twee causale variabelen tegelijk actief 

zijn 

Interactieve variabele = als de causale effecten van een variabele variëren i.f.v. een andere 

variabele, de crisis breekt alleen uit wanneer er ook een combinatie is met nog een andere 

variabele, bv. diathese-stress model: depressie treedt alleen op in aanwezigheid van 

bepaalde omgevingsfactoren 

Meerdere uitlokkende factoren voor dezelfde klacht laten ons toe te zoeken naar een 

gemeenschappelijk thema. Binnen de probleemsamenhang kunnen ze dus als één cel worden 

geformuleerd, maar er schuilt een gevaar in om dit reeds in de VPS te doen. Twee 

probleemgedragingen kunnen namelijk functioneel identiek zijn, terwijl een van de twee apart 

nog een andere functionele relatie heeft die over het hoofd gezien wordt. 

Onderkennende en verklarende fase 

Doel: empirisch toetsen van veronderstellingen 

Onderkenning = objectiveren van klachten (aanwezigheid en ernst) 

Verklaring = objectiveren van verbanden tussen klachten 

Probleemanalyse (onderkennend) 

Voordat we mogelijke verklaringen kunnen toetsen, moeten we eerst onderkennend toetsen 

of bv. angst aanwezig is en voor welke specifieke situaties de persoon angstig is. 

De onderkennende fase begint met het stellen van een onderkennende onderzoeksvraag. De 

onderzoeksvraag heeft een algemeen karakter, op basis hiervan kan de hypothese gesteld 

worden die meer specifiek en toetsbaar is 

• Uit welke elementen bestaat het probleem? 

• Op welke manier kunnen we het probleem plaatsen binnen algemene kennis erover? 
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• Wat is de intensiteit van het probleem?  

→ Objectiverend perspectief van expert! 

Verschillende problemen kunnen ook een syndroomverwantschap hebben, deze categoriale 

diagnose via DSM-criteria kan handvatten bieden om communicatie tussen hulpverleners te 

bevorderen, maar ook omdat er disfunctionele gedragsclusters bestaan waarover in de 

literatuur heel wat info kan gevonden worden m.b.t. behandelstrategieën (er zijn echter ook 

dimensionele manieren om aan diagnostiek te doen, bv. NEO-PI). 

De onderkenning kunnen we toetsen a.d.h.v.: 

• Topografische analysetechnieken 

• Gestructureerde observatie 

• Registratieopdrachten (frequentie van probleem nagaan en tegelijk verklarend 

toetsen) 

• Tellen en turven 

• Diagnostisch testmateriaal om vaardigheden te meten 

• Vragenlijsten 

Men kan natuurlijk ook info verkrijgen door door te vragen. Om tot voldoende betrouwbare 

info te komen is het hierbij aangewezen op voorhand een open interviewstructuur voor te 

bereiden. 

Diagnosestelling (verklarend) 

Een verklarende hypothese bestaat uit drie componenten 

1. één of meer onderkende problemen 

2. één of meer onderkende causale variabelen 

3. een causale relatie tussen deze twee factoren 

De gedragstherapeut zal veel verklaringshypothesen baseren op de leertheorie i.v.m. 

psychopathologie. Het leertheoretisch kader gaat ervan uit dat heel wat gedrag dat 

aangeleerd is, gerelateerd is aan antecedenten en beïnvloed wordt door consequenties. De 

verklarende diagnostiek binnen het gedragstherapeutisch model zal dus voornamelijk gaan 

over het opstellen van functionele analyses. De functionele analyse van de klassieke 

component is belangrijk omdat menselijk gedrag zich voordoet in een betekenisvolle 

omgeving. Disfunctionele betekenisverlening kan de kern van de behandeling uitmaken. 

Gegevens voor de verklarende fase kunnen verzameld worden via: 

• Registratieopdrachten, bv. dagboekmetingen 

• Topografische analyses, bv. SRS-schema’s 

• Directe observaties 

Na het verzamelen van het onderzoeksmateriaal worden testresultaten geanalyseerd, 

conclusies geformuleerd om de hypothese te verwerpen of te behouden. Er kunnen nog cellen 

of pijlen verwijderd, aangepast of bijgevoegd worden. 

Holistische theorie 

= verdieping van de VPS door het objectiveren van cellen en verbanden ertussen 

Hieruit moet dan blijken welke elementen het meest centraal staan en aan welke elementen 

de patiënt wil/kan werken.  

Doorgaans wordt de holistische theorie losgekoppeld van de schematische voorstelling van 

de functionele analyses, maar na het maken van functionele analyses kunnen de 

samenstellende elementen ervan opgenomen worden in de holistische theorie. Dit heeft het 
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voordeel dat we bij een bespreking met de patiënt een schema hanteren dat ontdaan is van 

vaktermen.  

Een onveranderbare factor kunnen we in een ovaal plaatsen. Een veranderbare 

determinerende variabele of een probleem kan binnen een rechthoek worden geplaatst. De 

belangrijkste aanmeldingsklacht kan vet omlijnd worden. Aangezien een gedragstherapeut 

zich voornamelijk richt op controleerbare causale variabelen is het in kaart brengen van 

dergelijke variabelen het belangrijkste. 

Indicatiestelling (advies) 

Doel: beantwoorden van de vraag welke specifieke interventiestrategie of reeks strategieën 

het meest aangewezen zouden zijn bij de specifieke patiënt (empirisch onderbouwde 

aanbevelingen voor een behandeling). 

Totaal behandelplan 

Na het opstellen van het behandelplan kunnen de verschillende behandeldoelen 

gespecificeerd worden en niet enkel in termen van emotionele verschuivingen, maar ook wat 

betreft concrete gedragingen. De doelen dienen voldoende concreet te worden 

geformuleerd om een onderbouwde evaluatie van het behandelresultaat te kunnen maken. 

De therapeut dient de doelen ook te onderzoeken op haalbaarheid om teleurstellingen te 

voorkomen. 

Tijdens de bepaling van de behandeldoelen dient ook te worden stilgestaan bij het verwachte 

gevolg indien het doel bereikt wordt. Wat zijn de positieve gevolgen voor de patiënt en diens 

omgeving? Men dient dit ook te contrasteren met zowel de negatieve als de positieve 

gevolgen indien het probleem blijft voortbestaan. Het is ook belangrijk stil te staan bij de 

negatieve gevolgen van een succesvolle behandeling, zodanig dat hierop geanticipeerd kan 

worden, bv. relatieproblemen indien een partner verandert. 

Als een behandelplan werd opgesteld, dan wordt met de patiënt besproken hoe de 

interventies er zullen uitzien en worden de doelen en voormetingen doorgenomen die gebruikt 

zullen worden bij tussentijdse en eindevaluaties. 

Het behandelplan kan dan bevatten: 

• Verschillende te bewerken problemen 

• Concrete vooropgestelde doelen 

• Concrete behandeldoelen in de voorlopige volgorde van toepassing 

De verschillende aspecten van de behandeling worden ook vaak onderverdeeld in 

interventies die rechtstreeks inwerken op de uitlokkende stimuli, de betekenisverlening of 

emotionele reactie (klassieke component) en interventies die erop gericht zijn rechtstreeks het 

gedrag te beïnvloeden door de consequenties ervan te beïnvloeden (operante component). 

 

 

 

 

 

Het neurotische lussenmodel (NLM): een leertheoretische concep-

tualisering van complex disfunctioneren – Rik Schacht, Rudi De Raedt, Fran 

Van Hunsel, Ingrid Ponjaert-Kristoffersen & Paul Cosyns 
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Hoe kunnen we vanuit een leertheoretisch oogpunt begrijpen waarom sommige mensen keer 

op keer een puinhoop van hun leven maken? 

Voor specifieke As-I-pathologieën biedt de gedragstherapeutische literatuur tal van 

standaardanalyseschema’s, maar die zijn er nauwelijks voor As-II-problematiek, comorbiditeit 

van As-I en As-II-stoornissen of therapieresistente As-I-problematiek. 

Opbouw van het neurotische lussenmodel 

 

Om het complex disfunctioneren in kaart te brengen wordt in het NLM een onderscheid 

gemaakt tussen enerzijds de leerprocessen, zoals ze zich in het hier en nu voltrekken (links) en 

anderzijds de gecumuleerde resultaten van de leergeschiedenis (rechts). Enerzijds zien we dus 

op elkaar inhakende processen van klassieke en operante conditionering en hoe mensen 

daarin vastlopen (neurotische lus en shaping). Anderzijds zien we ook hoe de mens strategieën 

zoekt om dit vastlopen tegen te gaan, deze remediëringspogingen kunnen op zijn beurt ook 

zorgen voor problemen. 

Stimulus en cognitie 

→ verwijst naar klassieke conditionering 

Verwachtingsleren en evaluatief leren 

Verwachtingsleren = een organisme ontwikkelt mentale representaties van de relaties tussen 

belangrijke gebeurtenissen en vormt verwachtingen over wanneer ze optreden 

Evaluatief leren = het samen voorkomen van een neutrale en een affectief geladen stimulus 

kan tot gevolg hebben dat de neutrale stimulus deze affectieve lading overneemt 

Klassieke conditionering en zelfbeelden 
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Schema’s bevatten uit de ervaring afgeleide kennis over wie men wezenlijk is, wat men waard 

is en wat men mag verwachten van het leven. Deze schema’s beïnvloeden verdere 

infoverwerking en geven richting aan het gedrag. Disfunctionele schema’s bevorderen niet de 

groei en en constructieve zelfwaardering. 

In de loop van de ontwikkeling worden alsmaar meer stimuli aan deze vroeg ontstane 

negatieve zelfrepresentaties gekoppeld via klassieke conditionering, zowel via verwachtings-

leren als via evaluatief leren. Het is vaak moeilijk en soms onmogelijk te begrijpen hoe een 

stimulus geassocieerd is geraakt met een negatieve zelfrepresentatie. De associaties ontstaan 

immers vaak op een onbewuste wijze. 

Emotie 

Ongeconditioneerde aversieve stimuli geven aanleiding tot ongeconditioneerde 

onaangename responsen, een welbepaalde emotie. Dit gebeurt onder invloed van 

cognitieve processen die zich binnen of buiten de aandacht kunnen voltrekken. 

Hoe komt het dat de ene persoon de spanning in een achtbaan opwindend vindt en iemand 

anders er een traumatische ervaring beleeft? We vermoeden dat hierbij enerzijds de 

kwetsbaarheid van het stresssysteem een belangrijke rol speelt, waarmee we verwijzen naar 

biologische verschillen. Anderzijds worden er individuspecifieke representaties geactiveerd 

door de ervaring van de achtbaan, het kan verschillende associaties ontlokken. Vroegere 

ervaringen en de leergeschiedenis zijn hierbij bepalend. 

In het NLM gaan we ervan uit dat de emotionele stress als gevolg van de activering van de 

negatieve zelfrepresentaties een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van problematisch 

functioneren. De arousal die ermee gepaard gaat, kan niet zomaar via vechten of vluchten 

worden weggewerkt. Niet alle emotionele stress wordt veroorzaakt door aan het zelf 

gerelateerde representaties, eender welke stressbron kan een bijdrage leveren aan de 

spanning of arousal. 

Gestuwd gedrag 

Stuwingsverschijnselen 

= een bepaalde mate van emotionele stress of een aanhoudende arousal-verhoging zal ertoe 

leiden dat mensen gedrag stellen waar ze niet voor kiezen en dat sociaal niet constructief is, 

bv. automutilatie, zich terugtrekken, agressieve uitbarsting,...  

Gestuwd gedrag is volgens het NLM een gedragssequens die bij sommige mensen 

automatisch geactiveerd wordt naar aanleiding van een zekere hoeveelheid stress. Het gaat 

hierbij niet om een poging van het organisme om de emotionele stress te hanteren, maar om 

gedrag dat als het ware uit het organisme naar buiten geperst wordt. Uit de analyse van dit 

gedrag blijkt vaak dat het in de ontwikkelingsgeschiedenis weinig positieve consequenties 

genereerde, dat het zelfs vooral tot negatieve consequenties geleid heeft en nog steeds blijft 

leiden en toch blijft het gedrag bestaan. Voor deze vaststelling uit de praktijk  wordt in de 

literatuur echter onvoldoende verklaring gevonden. Het NLM gaat ervan uit dat dit gestuwd 

gedrag een belangrijke factor vormt bij het totstandkomen en onderhouden van complex 

disfunctioneren. Het gedrag wordt door biologische variabelen veroorzaakt en niet door de 

leergeschiedenis, het is zo krachtig dat het ongevoelig blijft voor de overvloed aan negatieve 

consequenties.  
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Drie soorten bronnen van gestuwd gedrag 

• Temperamentskenmerken (kunnen een individu kwetsbaar maken; hebben invloed op 

gedragspatronen op jonge leeftijd; gedragingen zelf zijn niet pathologisch maar de 

snelheid of intensiteit waarmee ze geactiveerd worden is dat wel), bv. borderline 

o Novelty seeking: exploratief gedrag, impulsief in beslissingen, geen regels 

verdragen, geringe frustratietolerantie 

o Harm avoidance: pessimistisch piekeren, negatief anticiperen, vrees voor 

onzekerheid, schuwheid, vermoeibaarheid 

o Reward dependence: hechting, afhankelijkheid, nood aan goedkeuring 

o Persistence: snel opgeven en weinig betrouwbaar zijn in hun inzet of juist 

vertonen van prestatiedrang en neigen naar perfectionisme 

• Neurobiologische deficiënties (aangeboren of ontstaan naar aanleiding van 

beschadiging), bv. OCD 

• Flight and fight (in heel wat stresserende situaties is vechten of vluchten niet gepast, het 

organisme mobiliseert hiervoor echter wel energie) 

Gericht gedrag 

= gedrag dat na operante conditionering functioneel kan ingezet worden om een bepaalde 

toestand te bereiken, behouden of verbeteren of om een ongewenste toestand te voorkomen 

of beëindigen ↔ gestuwd gedrag 

Men kan bewust kiezen om gericht gedrag te stellen, maar het kan ook automatisch uitgelokt 

worden omdat het door zijn bekrachtigingsgeschiedenis tot habituele hanteren heeft geleid. 

Bepaalde gedragingen kunnen niet a priori als gestuwd of gericht benoemd worden. Gedrag 

kan als gestuwd en gericht gedrag voorkomen bij dezelfde persoon. Indien het optreden van 

gestuwd gedrag herhaaldelijk gevolgd wordt door bekrachtiging kan het gedrag bijkomend 

een instrumentele functie verwerven om iets te bereiken, bv. wanneer agressie positieve 

consequenties heeft. 

Consequenties 

Als gestuwd gedrag optreedt, kan dit consequenties hebben. Er wordt hierbij een onderscheid 

gemaakt tussen interne en externe consequenties en tussen als positief of als negatief beleefde 

consequenties. Verwacht wordt dat negatieve consequenties leiden tot een daling van de 

waarschijnlijkheid waarmee het gedrag gesteld wordt en dat positieve consequenties de 

waarschijnlijkheid ervan doen toenemen. Het NLM denkt dus dat er wel degelijk ook positieve 

consequenties verbonden zijn aan gestuwd gedrag, wat het gedrag in stand houdt. 

Neurotische lus 

De negatief beleefde consequenties, intern of extern, worden gezien als stimuli die opnieuw 

emotionele arousal uitlokken doordat ze de centrale representaties heractiveren. We stellen 

dat ze dermate arousal-verhogend kunnen zijn, dat ze de kans op het opnieuw optreden van 

het gedrag doen toenemen.  

Shaping 

= leerproces waarbij de uiteindelijke gewenste respons wordt opgebouwd door systematische 

bekrachtiging van gedrag dat in de richting van deze respons gaat 

De positieve consequenties leiden ertoe dat de gestuwde respons geoptimaliseerd wordt, bv. 

automutilatie die meer geritualiseerd geraakt.  

 

Toenaderingsrepertoire 
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Het NLM gaat ervan uit dat wie in de eerste kolom gevangen zit door de neurotische lus en het 

proces van shaping, na verloop van tijd gedragsrepertoires zal ontwikkelen om hiermee om te 

gaan.  

Het herhaaldelijk ervaren van positieve consequenties volgend op het gestuwd gedrag kan 

ertoe leiden dat dit gedrag op de duur al dan niet bewust ingezet wordt om een bepaalde 

toestand te bewerkstelligen. 

Ontsnappingsrepertoire 

Het ervaren van de emotionele arousal en van de daaruit volgende gestuwde responsen kan 

er in de loop van de tijd bij het organisme toe leiden dat het gedrag zal ontwikkelen om aan 

deze toestand te ontkomen. Dit ontsnappingsrepertoire ontwikkelt zich op operante basis. Een 

respons die succesvol blijkt te zijn om de onaangename toestand te doen stoppen, zal in de 

toekomst vaker optreden. De onmiddellijke positieve gevolgen zullen opwegen tegen de 

ongewenste op langere termijn. 

Wet van het succes = een succesvolle respons verhoogt zijn kans van optreden 

Tot de ontsnappingsresponsen behoren ook gedragingen waarbij het wegvluchten niet 

manifest zichtbaar is, bv. harder werken. Deze zijn vaak op korte termijn effectief, maar kunnen 

op de duur tot uitputting leiden. 

Vermijdingsrepertoire 

Mensen hebben in de loop van hun ontwikkeling nagelaten om zaken te doen die hen 

confronteren met de negatieve zelfschema’s. Door het vermijdingsrepertoire wordt het leven 

op zo’n manier georganiseerd dat de kans om geconfronteerd te worden met stimuli, die de 

centrale representaties en vervolgens via emotionele arousal het gestuwde gedrag activeren, 

geminimaliseerd wordt. Dit alles brengt een dalende levenskwaliteit met zich mee die er 

uiteindelijk toe leidt dat de kans op activering van de vermeden representaties weer vergroot.  

Cognitief repertoire 

Het NLM gaat ervan uit dat mensen die gevangen zitten in de neurotische lus mettertijd op 

cognitief vlak grondige veranderingen kunnen ondergaan, zoals opvattingen en stijlaspecten. 

Ook hier kunnen operante mechanismen werkzaam zijn. Een cognitieve shift die succesvol is in 

de praktijk zal verder gecultiveerd worden, een niet succesvolle zal niet tot ontwikkeling 

komen. 

Het neurotische lussenmodel en de psychotherapeutische praktijk 

Centrale representaties 

In het NLM nemen cognitieve representaties een centrale plaats in. Om de neurotische lus te 

doorbreken is het dus van belang dat de betekenisverlening m.b.t. het zelf verandert. Hierbij 

moet de term betekenisverlening ruim opgevat worden, betekenisverlening als de al dan niet 

besefte maar steeds deels onbewust verlopende processen waardoor iets voor iemand een 

specifieke betekenis krijgt. Niet enkel talige betekenisverlening, maar ook sensoriële en 

proprioceptieve stimuli zijn belangrijke infobronnen bij de totstandkoming van betekenis. 

Om centrale representaties aan te pakken kunnen cognitieve herstructureringstechnieken 

zinvol ingezet worden. Cognitieve herstructurering is het krachtigst als ze via 

gedragsexperimenten wordt uitgevoerd. Bij gedragsexperimenten ervaart het organisme 

immers de juistheid van bepaalde visies. We gaan ervan uit dat de input die het centraal 

zenuwstelsel krijgt naar aanleiding van het stellen van het gedrag wezenlijk is voor de 

betekeniswijziging, wellicht meer dan de nieuwe gedachte of het nieuwe inzicht op zichzelf. 
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Naast de waarde van de cognitieve technieken bij de systematische inwerking op de eigen 

gedachten stellen we vast dat ze een belangrijke motivationele waarde hebben. 

Gedragsexperimenten kunnen leiden tot een meer doorleefde ontkrachting.  

Cliënten geven vaak aan dat ze de inzichten uit de cognitieve therapie wel juist en zinvol 

vinden en dat ze die ook proberen toe te passen, maar dat hun gevoel niet volgt. 

Gedragstherapeuten hadden hier slechts één antwoord op: doorzetten. 

De vaststelling dat het effect van meer oefenen vaak gering is en zelfs omgekeerd kan zijn 

wanneer het de motivatie te sterk op de proef stelt, heeft tot gevolg dat er gezocht wordt naar 

technieken die krachtiger zijn om betekenissen fundamenteel te wijzigen. Momenteel wordt 

vooral veel gewerkt met imaginatie-oefeningen en psychodramatechnieken. Achterliggend 

is de gedachte dat betekenissen slechts fundamenteel te wijzigen zijn als er eerst een grondige 

emotionele doorleving is van de betekenissen van waaruit gehandeld wordt. 

 

Ervaringen worden volgens het Interactive Cognitive Subsystems-model (ICS) van Teasdale en 

Barnard in verschillende soorten mentale coderingssystemen opgeslagen. Elk van de 

coderingssystemen komt overeen met een andere kwaliteit van de subjectieve ervaring. 

Betekenis ontstaat in het samenkomen en de integratie van info uit verschillende 

coderingssystemen. Op sensorisch niveau zijn er codes voor visuele, akoestische en body state-

gewaarwordingen. Op een tussenliggend niveau zijn er coderingssystemen voor voorstellingen 

(auditief en visueel) en is er een propositioneel coderingssysteem voor de beschrijving van de 

ervaring in taal.  

Het implicationele niveau wordt gevoed met codes uit alle subsystemen en leidt tot een 

kennisrepresentatie die de taal overschrijdt. Subjectief is deze coderingsvorm geassocieerd 

met een holistisch weten. Tevens wordt verondersteld dat dit niveau van kenniscodes moet 

aangesproken worden wil men komen tot verandering in betekenisverlening.  

Het ICS-model heeft als grote troef dat betekenisverlening niet langer gereduceerd wordt tot 

in de taal uit te drukken operaties. Uit het ICS-model kunnen we afleidingen maken voor 

therapeutische interventies die de huidige cognitieve en gedragsmatige 

herevaluatietechnieken overstijgen. 

Stress en emotie 
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Het NLM hecht groot belang aan spanningsreductietechnieken. Het is belangrijk dat er meer 

aandacht gaat naar het uitwerken van technieken die te gebruiken zijn om zowel het 

chronische stressniveau te reduceren als om acute stresssituaties de baas te blijven.  

In het NLM volgt de emotionele respons op de activering van de centrale representaties. 

Emotie is de resultante van de activering van betekenissen. Zeker bij mensen met 

persoonlijkheidsstoornissen moeten we ook rekening houden met de wispelturigheid en de 

autonomie van de emotie. Mensen met een complex disfunctioneren zijn niet alleen vaak de 

speelbal van hun gestuwd gedrag, maar ook van hun affectief systeem, bv. bij borderline 

activeert de emotie de betekenissen i.p.v. omgekeerd. 

Gestuwd gedrag en biologische kwetsbaarheid 

Vermits gestuwd gedrag verwijst naar een biologische kwetsbaarheid moet de psycholoog 

zich realiseren dat hij aan die kwetsbaarheid op zich niets kan doen. Het kan voor een patiënt 

wel een opluchting zijn om te vernemen dat hij een kwetsbaarheid heeft. Therapeutisch kan 

hierrond gewerkt worden zodat hij zich erkend voelt in zijn kwetsbaarheid. Patiënt mag zich 

echter ook niet overmatig identificeren met zijn kwetsbaarheid. Het kan immers als een 

makkelijk excuus gezien worden om het opgeven van therapeutische inspanningen te 

motiveren. De therapie kan investeren in psycho-educatie, zelfcontroletechnieken en 

coaching. 

Voor gestuwd gedrag is zowel psychotherapie als farmacotherapie noodzakelijk. Als exposure 

geen effectieve strategie blijkt te zijn, adviseert het NLM de gestuwde component in rekening 

te brengen. 

Repertoires 

Grondige doorlichting van de operante en de cognitieve repertoires waarover een patiënt 

beschikt, kan ertoe leiden dat een therapeutische agenda opgesteld wordt om disfunctionele 

coping te vervangen door of aan te vullen met functionele hanteringsvaardigheden. Deze 

agenda zal bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen bijzonder laag zijn. Voordeel van een 

agenda is dat de therapeut en de cliënt blijven weten waar ze mee bezig zijn. 

Het bewerken van disfunctionele coping is wellicht de moeilijkste opgave van de therapie. 

Mensen hebben vaak zo’n verstoorde levensorganisatie en zo weinig steunpunten nog in hun 

omgeving dat de weg soms te lang en met te veel hindernissen bezaaid is om de nodige 

inspanningen vol te houden. Vaak moet veel moeite gedaan worden om uiteindelijk maar een 

klein stapje vooruit te komen. Verder laten mensen zich ook niet graag het comfort afnemen 

van hun toenaderingsrepertoire tot het gestuwd gedrag. Het is voor deze patiënten soms de 

kortste weg naar enige bevrediging. 

Gestuwd gedrag dat geëvolueerd is naar gericht gedrag wordt vaak door de directe 

omgeving van de patiënt als het ernstigste probleem ervaren. Deze toenadering tot het 

gestuwde gedrag moet stoppen.  

Om het ontsnappingsrepertoire bij te werken zijn vaardigheden nodig om de emotie en het 

gestuwde gedrag meer onder controle te krijgen. 

Een patiënt moet beschikken over adequate vaardigheden om de negatieve representaties 

van de vermijdingsrepertoire uit de weg te gaan. Te veel blootstelling aan stimuli die de 

negatieve representaties activeren, leidt onvermijdelijk tot meer gestuwd gedrag. Het 

doorbreken van de actieve en passieve vermijding zal gedoseerd moeten worden en 

samengaan met wijzigingen in de representaties. Hoe minder dit laatste lukt, des te meer zal 

moeten gestreefd worden naar optimalisering van het vermijdingsrepertoire.  

Limieten van psychotherapie 
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• Opname in een residentiële behandelgroep voor mensen met persoonlijkheids-

stoornissen lijkt nogal wat risico’s in te houden. De kans dat ze eerder pathologische 

gedragingen van elkaar leren dan de gewenste gezonde coping is groot. 

• Opname is soms noodzakelijk om vicieuze cirkels te doorbreken, zo kunnen ze tijdelijk 

uit hun dagelijkse leven stappen 

• In ambulante therapie heeft de therapeut niet veel variabelen onder controle, dus het 

heeft ook limieten voor veranderbaarheid 

Evidence based psychotherapie en protocollaire behandelingen 

Het NLM biedt aankopingspunten om evidence based protocollair te werken zonder de 

complexiteit van het disfunctioneren uit het oog te verliezen. In de verschillende cellen van het 

NLM kunnen de best aangepaste behandelprotocollen worden ingeschreven. Een 

protocollaire behandeling is zinvol als ze uitgevoerd wordt nadat het totale disfunctioneren in 

kaart is gebracht en er een beslissing genomen is om een specifiek probleemgebied aan te 

pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pain-provoking behaviour as a driven reaction to psychological 

distress: the bio-psycho-social neurotic loop model – Rudi De Raedt, Rik 

Schacht, Paul Cosyns & Ingrid Ponjaert-Kristoffersen 
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Het neurotisch lussenmodel kan verklaren hoe gedrag, dat pijn veroorzaakt, ontstaat, 

ontwikkelt en in stand gehouden wordt, ondanks negatieve gevolgen. Gedrag dat pijn 

veroorzaakt ligt op een continuüm. Het kan variëren van simpele spiercontracties naar meer 

complex pijngedrag, zoals dwangmatig joggen tot zelfamputatie. 

Gebruikte modellen 

Veel theorieën beschrijven dat pijngedrag zich ontwikkelt door belonende consequenties, 

zoals het vermijden van conflict. Secundair kan men door het stellen van dit gedrag zorg en 

aandacht krijgen van anderen, tertiair kan dit ervoor zorgen dat anderen je beter doen voelen, 

bv. hoger zelfvertrouwen door de zorg en aandacht die men van anderen krijgt. Brenda en 

Chapman (1985) noemen dit het aangeleerde pijnsyndroom. 

Toen de leertheorie nog maar net bestond, dacht iedereen dat conditionering werd 

gereguleerd door automatische veranderingen van observeerbare responsen, zonder 

rekening te houden met de cognitieve processen. Tolman was de eerste die zei dat een 

organisme iets leert a.d.h.v. denkprocessen, i.p.v. automatische fysiologsiche reflexen. 

Bandura vond in zijn onderzoek dat men ook kon leren a.d.h.v. modelling (= observationeel 

leren) en wederzijds determinisme (= wederzijdse invloed van gedrag, cognitie en omgeving). 

Cognitieve psychologen, zoals Seligman en Johnson, vonden dan weer dat beide vormen van 

conditionering (klassiek en operant) het resultaat waren van cognitieve processen, zoals het 

begrijpen en voorspellen van de omgeving. De vraag kwam of het organisme tijdens 

conditionering een automatische fysiologische link tussen de stimulus en respons leerde, of dat 

het organisme gedrag stelt omdat het de cognitieve verwachting heeft dat een beloning zal 

volgen. 

Het twee-componentenmodel bestaat uit betekenisanalyse (cognitie) en functie-analyse 

(gedrag). Betekenisanalyse beschrijft hierbij de associaties tussen intrinsiek neutrale situaties en 

situaties met een intrinsiek emotionele betekenis. In functie-analyse, het operante principe van 

het model, leert men de correlatie tussen coping gedrag en de gevolgen van dat gedrag. Het 

twee-componentenmodel gaat ervan uit dat men leert a.d.h.v. S-S relaties, waarbij twee 

situaties of stimuli gecorreleerd zijn.  

Evaluatieve conditionering werd ontwikkeld door Martin en Levey. Evaluatieve conditionering 

verwijst naar de observatie dat het meermaals voorkomen van een neutrale en een 

betekenisvolle stimulus  in dezelfde tijd en ruimte, ervoor kan zorgen dat de neutrale stimulus 

een evaluatieve betekenis krijgt, die congruent is aan die van de affectieve stimulus.  

Gedragstherapeutisch perspectief 

Het NLM beschrijft dat een organisme kan reageren met een gestuwd pijngedrag op een 

geconditioneerde emotionele respons nadat een neutrale stimulus geassocieerd werd met 

een onvoorwaardelijke stimulus (UCS). Wanneer de consequenties van dit gestuwd gedrag als 

negatief worden beschouwd, kan het gedrag toch heroptreden door een tweede klassieke 

conditioneringsproces, de cognitieve representatie van de onvoorwaardelijke stimulus 

(neurotische lus). Wanneer de consequenties van het gestuwd gedrag worden beschouwd als 

positief, zal het gedrag bekrachtigd worden (operante lus of shaping). Zie vorig artikel. 

 

 

Neurobiologisch perspectief 

Van stimulus tot cognitieve representatie 

Pavlov geloofde dat klassieke conditionering voortkwam uit een sterke connectie tussen een 

regio in het brein dat de voorwaardelijke stimulus (CS) representeert en een gebied dat de 
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onvoorwaardelijke stimulus (UCS) representeert. Dit blijkt compatibel met neurobiologisch 

bewijs. Het is namelijk zo dat opwindende ervaringen beter kunnen onthouden worden dan 

saaie ervaringen, omdat opwindende ervaringen de afscheiding van epinephrine in het 

sympatische zenuwstelsel activeert. Experimenten hebben bewezen dat een injectie van 

epinephrine het geheugensysteem verbetert, maar een teveel aan epinephrine kan het 

geheugensysteem beschadigen. Wanneer mensen in paniek verkeren (en hierdoor veel 

epinephrine produceren), hebben mensen namelijk meer moeite met het herinneren van de 

details in deze situatie. Hall en Gold (1990) vonden dat epinephrine het bloedsuikerlevel 

stimuleert en dat hyperglucose het geheugen kan beïnvloeden.  

McGaugh en Cahill maakten ook een model, waarbij epinephrine wordt vrijgelaten in het 

bloed bij stressvolle situaties. Epinephrine kan bijna niet door de barrière tussen het bloed en 

de hersenen, waardoor epinephrine beta-adrenergische receptoren kan activeren. Deze 

zouden een signaal sturen naar de amygdala. De amygdala kan zo gestimuleerd worden om 

norepinephrine te produceren, dat voor een versterkt geheugen kan zorgen. Dit model is 

consistent met het emotiemodel van LeDoux.  

Expliciet geheugen = feiten en specifieke events 

Impliciet geheugen = geen bewuste herinnering van een event nodig, kan gedrag aansturen 

zonder expliciet leren, bv. priming 

Fulcher en Cocks (1997) concludeerden dat impliciete klassieke conditionering contrasteert 

met het S-S model, maar wel past bij het S-R model, waarbij de voorwaardelijke stimulus (CS) 

een directe link heeft met de geconditioneerde respons (CR).  

Volgens het model van LeDoux kan de amygdala simpele emotionele info opslaan via een 

directe connectie met de thalamus, zonder dat de rest van de cortex hierbij betrokken is. Dit 

kan ervoor zorgen dat men impliciete emotionele herinneringen heeft, zonder er expliciet weet 

van te hebben. Toch denken we dat complex interactief gedrag onmogelijk geïnterpreteerd 

kan worden zonder de prefrontale cortex hierbij te betrekken, zelfs wanneer dit gebeurd 

zonder bewustzijn van een stimulus. Wij vonden namelijk dat emotionele reacties van stimuli 

die buiten het bewustzijn vallen hun eigen specifieke substraat hebben in de hippocampus. 

Complexe cognitieve representaties vereisen hogere orde-processen om de betekenis te 

analyseren (of het nu binnen of buiten het bewustzijn viel).  

Emotie 

LeDoux zegt dat een emotionele gebeurtenis bewust beleefd kan worden via 

geheugenprocessen en dat deze emotionele ervaringen parallel worden opgeslagen in 

emotionele systemen (amygdala) en niet-emotionele systemen (hippocampus). Het is echter 

ook mogelijk dat de emotie in gang wordt gezet zonder al deze expliciete herinneringen.  

De amygdala en de hippocampus spelen ook een rol in het model over integratie van 

emotionele gebeurtenissen. Tijdens deze integratie zou de semantische info van de stimulus 

geassocieerd worden met de semantische info die in het lange termijn geheugen zit, maar 

ook met gerelateerde gebeurtenissen van het declaratieve geheugen en met de huidige 

cognitieve en emotionele context. Deze integratie zou noodzakelijk zijn voor het zich bewust 

kunnen zijn van de stimulus.  

Bij klassieke conditionering zijn het niet de emoties zelf die opgeslagen worden in de 

hippocampus, maar de cognitieve representaties die de emoties uitlokken.  

Dit alles is ook congruent met wat Bower zegt. Hij zegt dat emoties vastliggen in het brein, net 

zoals andere ervaringen en dat deze emoties de info die binnenkomt beïnvloedt. Het 

beïnvloedt hoe ambigue situaties worden geïnterpreteerd en of men aandacht geeft aan de 

negatieve of de positieve info.  
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Gestuwd gedrag 

Wanneer een organisme wordt blootgesteld aan stressoren, start het algemene adaptatie 

syndroom op. De eerste fase hierbij is de alarmreactie (fight or flight respons), de tweede fase 

is de weerstand en de derde is uitputting. In de eerste fase is er verhoogde fysiologische arousal 

doordat de hypothalamus het sympathische zenuwstelsel activeert, wat dan weer de medulla 

van de bijnier stimuleert. De bijnier scheidt epinephrine en norepinephrine af, die in het bloed 

terecht komen, wat zorgt voor een verhoogde bloeddruk, spierspanning, hogere 

bloedsuikerspiegel en andere fysiologische reacties om te copen met de stressoren. 

Als de stress blijft aanhouden, zal het initiële alarm afzwakken, maar corticostereoïden en 

catecholamines (norepinephrine) zullen worden vrijgelaten om de verhoogde bloeddruk, enz. 

te behouden. Dit high arousal level kan zorgen voor agressief gedrag, voornamelijk bij mensen 

die daar neurobiologisch gezien kwetsbaar voor zijn. Omdat dit gedrag de fysiologische 

reacties externaliseert, kan het leiden tot het vrijlaten van endorphine, wat een goed gevoel 

uitlokt dat de cognitieve representaties van de stressoren kan overstelpen. 

Wanneer deze fase te lang aanhoudt kan men in de fase van weerstand en uitputting terecht 

komen. Men kan dan ziek worden, fysiologische schade krijgen of zelfs sterven.  

Afhankelijk van het belang van de stressoren en de biologische kwetsbaarheid, kan dit 

gestuwd gedrag blijven in de eerste fase van spierspanning of geshaped worden tot 

zelfbeschadigend gedrag.  

Het lichaam heeft een endogeen analgetisch systeem om pijnsensaties te reguleren en 

pijnstillers of verdoving (analgesie) aan te maken indien nodig. Deze analgesie stimuleren de 

productie van epinephrines. De pijn moet echter significant sterk zijn om epinephrine te 

produceren. Dit is logisch want pijn kan een organisme motiveren om gedrag te stellen zodat 

het organisme zal overleven, maar enkel wanneer het mogelijk is om uit de situatie te 

ontsnappen. We geloven dat in veel gevallen mensen niet kunnen ontsnappen van hun eigen 

stresserende cognitieve representaties, omdat ze voorkomen in hun eigen hersenen.  

Door agressief gedrag te stellen, gebruiken mensen de energie die door epinephrine werd 

geproduceerd. Daarom kan men dus vechten (fight) in stressvolle situaties. Men zal dan niet in 

de tweede fase van het algemene adaptatiesyndroom terecht komen. Vluchten (flight) wordt 

ook vaak gebruikt om de stress te verlichten door buitensporig fysieke activiteiten te doen, 

zoals dwangmatig joggen (runner’s high).  

Gray maakt een onderscheid tussen enerzijds responsen op onvoorwaardelijke straffen en 

beloningen en anderzijds responsen op voorwaardelijke stimuli die deze gebeurtenissen 

voorspellen. Gray zegt dat onvoorwaardelijke stimuli zorgen voor een verhoging van 

locomotorische activiteit, terwijl voorwaardelijke stimuli typisch zorgen voor bevriezing (= 

freezing ≠ fight or flight). Omdat mensen vaak niet kunnen ontsnappen van de stresserende 

representaties kan freezing een manier zijn om spanning te reduceren via spierspanning. 

Fight or flight reacties op onvoorwaardelijke stimuli kunnen gereduceerd worden door letsels 

in de amygdala en reacties op voorwaardelijke stimuli kunnen gereduceerd worden bij 

hippocampale letsels. Omdat de hippocampus gerelateerd is aan herinneringen, kan dit een 

indicatie zijn dat conditionering kan worden gemedieerd door cognitieve representaties. 

Neurobiologische kwetsbaarheid is een belangrijk aspect van de bio-psycho-sociale theorie. 

Empirische studies toonden reeds aan dat een lager serotoninegehalte in het bloed en meer 

serotonine receptoren gerelateerd is aan agressief gedrag (tegen zichzelf of anderen). Dit 

suggereert dat de hersenen het tekort aan serotonine willen compenseren met meer 

receptoren. 

Veel serotonine zou kunnen resulteren in gecontroleerd gedrag. Weinig serotonine resulteert in 

impulsief gedrag, zoals gestuwd pijngedrag.  
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Volgens Cloninger is harm avoidance gerelateerd aan het serotonine systeem en kan het 

geobserveerd worden in gedragspatronen, zoals inhibitie. Reward dependence zou 

verbonden zijn met het norepinephrine systeem en zich uiten in afhankelijkheid, emotionele 

warmte en sociaal gedrag.  

Er is bewijs dat omgevingsfactoren tijdens de ontwikkeling een impact kunnen hebben op 

neurobiologische substraten in de hersenen, wat op zijn beurt de kwetsbaarheid voor 

specifieke gestuwde pijngedragingen kan beïnvloeden.  

Ook leeftijd kan een belangrijke factor zijn in kwetsbaarheid voor gestuwd gedrag. Men vond 

dat oudere mensen een verminderde werking van de prefrontale cortex hebben. Dit kan als 

gevolg hebben: minder inhibitie, verlies van afwijkend denken, agressief gedrag, slechte 

responsinhibitie, risico’s nemen, verminderd associatief leren en verminderd sociaal en seksueel 

gedrag.  

Therapeutisch perspectief 

Stimulus: vermijdingsrepertoire 

Vermijdingsgedrag kan gebruikt worden om de kans op confrontatie met beangstigende 

stimuli te verminderen. Dit vermijdingsgedrag kan succesvol zijn op korte termijn, maar zal op 

langere termijn een pathologisch probleem kunnen worden. Het kan een serieuze invloed 

hebben op de kwaliteit van het leven en daardoor gevoelens van stress met zich meebrengen. 

Het kan hierbij noodzakelijk zijn exposuretechnieken te gebruiken om de patronen te 

doorbreken.  

Representatie: cognitief repertoire 

De emotietheorie van Lang stelt dat een veranderde cognitieve representatie door re-

evaluatie hand in hand gaat met een herschikking van stimulus-, respons- en 

betekenisrepresentaties in het associatieve neurale netwerk.   

Teasdale en Barnard ontwikkelden het interacting cognitive subsystems model (ICS). Zij 

maakten een aantal interessante suggesties. Dit model stelt dat het geheugen geen integraal 

semantisch netwerkstructuur is, maar dat het bestaat uit negen relatief onafhankelijke 

subsystemen die info apart opslaan en kopiëren van een ander. De belangrijkste subsystemen 

zijn de propositionele (cold cognition) en de implicatieve systemen (hot cognition). Proposities 

verwijzen naar de kenniselementen in de structuur, waarvan men objectief kan zeggen dat ze 

waar zijn. Het implicatieve systeem verwijst naar een meer abstract en holistisch weten, het 

heeft meer te maken met gevoel en intuïtie. Het zou aan de basis van emotie kunnen liggen. 

Praten over emoties is propositioneel, maar gevoelens ervaren is implicatief. De 

proprioceptieve en sensorische codes hebben een directe toegang tot het implicatieve 

systeem. Dit kan een indicatie zijn om sensorisch en ervaringsgericht te werk te gaan tijdens 

therapie, om een verandering op het implicatieve niveau teweeg te brengen. Muziek en kunst 

zijn hier een voorbeeld van. Ze kunnen volgens LeDoux een directe weg naar de amygdala 

hebben.  

Beck stelt dat men via gedragsexperimenten, zoals exposure, de waarheid kan leren over de 

disruptieve representaties en dat men zo dus beter hot cognitions kan veranderen dan door 

er gewoon over te praten. Men kan veronderstellen dat het implicatieve niveau directer in 

verbinding staat met ervaring. Dit gebeurt in de rechterhemisfeer. 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) zou positieve effecten hebben op 

PTSD en andere psychologische stoornissen. Het is gebaseerd op het accelerated information 

processing model. Door te denken aan een emotionele gebeurtenis, en terwijl snelle 

oogbewegingen te maken van links naar rechts, kan het brein gestimuleerd worden om 

neurale blokkades te ontlokken en traumatische herinneringen op te lossen. Meer en meer 
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onderzoek wijst er echter op dat het effect van EMDR te wijten is aan de blootstelling van 

cognitieve aspecten eerder dan aan de oogbewegingen. 

Een organisme kan zichzelf ook beschermen door een externaliserende attributiestijl, waarbij 

ze anderen beschuldigen voor de disruptieve cognitieve representaties. Deze copingstijl kan 

er echter voor zorgen dat men ernstige relationele problemen krijgt en zou kunnen resulteren 

in sociale isolatie. 

Gestuwd gedrag: ontsnappingsrepertoire 

Bij deze operante lus, waar gestuwd gedrag operant wordt na interne positieve gevolgen, kan 

het handig zijn om door de lus te breken a.d.h.v. zelfcontroletechnieken. Ze kunnen gebruikt 

worden om spierspanning te reguleren. Een andere mogelijkheid om zelfverwondend gedrag 

te verminderen is door het stimuleren van incompatibel gedrag of responsgedrag voorkomen. 

Sport kan gebruikt worden als incompatibel gedrag, maar hierbij moet men oppassen dat de 

sport niet uitbreidt naar uitputtend gedrag via shaping.  

Zelfcontroletechnieken en medicatie kunnen zeer handig zijn, maar hiermee zijn de 

onvoorwaardelijke stimulus representaties die het probleemgedrag veroorzaakten niet van de 

baan.  

Bij gestuwd gedrag dat voortkomt vanuit de neurotische lus geldt dezelfde redenering (gebruik 

van zelfcontroletechnieken). Het is echter belangrijk in het achterhoofd te houden dat door 

het gestuwd gedrag te verwijderen, de natuurlijke adaptatie van het organisme wordt 

verwijderd, wat kan leiden tot een gevoel van oncontroleerbaarheid. Daarom is het beter 

deze technieken enkel te gebruiken wanneer je ook de originele disruptieve 

stimulusrepresentaties onderschept.  

Positieve consequenties: toenaderingsrepertoire 

De therapeut kan proberen de omgeving te overtuigen om het gestuwd gedrag niet meer 

aan te moedigen. Dit is vaak zeer moeilijk in individuele psychotherapie. 

Negatieve consequenties: neurotische lus 

Exposure met responsgedrag zou de meest effectieve therapie zijn. In deze context stellen we 

exposure therapie enkel voor bij sequentiële relaties en niet bij referentiële relaties. Tijdens de 

probleemanalyse moet men mogelijke disruptieve schema’s verkennen. Zelfobservatie kan 

gebruikt worden om de situaties van probleemgedrag in kaart te brengen.  

Om verandering bij de patiënt teweeg te brengen moeten schema’s van 

oncontroleerbaarheid onderschept worden a.d.h.v. cognitieve therapie, in vivo experimenten 

en schema-focused therapie.  


